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Durante a sessão de ontem, Barroso disse que não se pode “permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral”. Página 15

Presidente do TSE rebate alegações de Bolsonaro

 

Foto: Divulgação/Botafogo

Gerson Gusmão Técnico do Botafogo comenta o desempenho do time 
e avalia a pressão antes do jogo contra o Manaus, domingo que vem. Página 21

Cultura
Foto: Edson Matos

Festival de Música da PB Vencedores da 4a edição serão 
conhecidos hoje à noite, com voto popular e transmissão ao vivo. Página 9

Meio milhão de paraibanos 
ainda não tomaram a 2a dose
Levantamento revela que 506 mil precisam retornar aos 
postos para nova dose de vacina contra covid-19. Página 4

Colunas
Numa época em que os escritores tentam, a todo 

custo, e por todos os meios, transfigurar a realidade, 
às vezes se torna mais original aquele que a copia em 
todas as suas dimensões e latitudes.  Página 10

Sérgio de Castro Pinto

Foto: Marcos Corrêa /PR

Últimas

Operação apura desvios na 
compra de testes para covid
Polícia Federal cumpriu 28 mandados de busca e 
apreensão em nove municípios do estado.  Página 13

“Declaração à Nação” em carta, Bolsonaro 
recua e diz que não quis agredir nenhum Poder. Página 4

Foto: Marcos Russo

Comoção Corpo de Anielle é enterrado na capital e 
suspeito confessa ter matado a criança, diz polícia. Página 7

Políticas

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

436.528

20.958.252

222.939.979

9.230

585.205

4.601.835
Fonte - PB: SeS-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.657.910

207.220.910

5.603.263.222
Empreender no setor público demanda ainda 

maior atenção, já que algumas das liberdades exercidas 
no privado não podem, sequer, ser aventadas quando 
estamos tratando do bem coletivo.  Página 17

Fabrício Feitosa

Projeto torna ‘Tá na Mesa’ 
programa permanente

Número de inadimplentes 
cresce 2,78% em João Pessoa

Governador João Azevêdo encaminhou projeto à Assembleia 
Legislativa para garantir a continuidade das ações.  Página 3

Resultado vai na contramão da região Nordeste, onde o 
número de maus pagadores caiu 1,34%.  Página 17

Prevenção ao suicídio é a
missão do Setembro Amarelo
Campanha alerta para a necessidade de se falar sobre o 
tema sem tabus e acolher quem precisa de ajuda.  Página 5

STF garante liberação 
de crédito de R$ 202 mi 
destinado ao Profisco II
Decisão do ministro Ricardo Lewandowski destrava o empréstimo do estado junto ao 
BID ao obrigar o Ministério da economia a seguir o trâmite burocrático. Página 14
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As eleições, no Brasil, ainda estão relativamente distantes 
– falta pouco mais de um ano para o pleito -, mas o presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto 
Barroso, voltou a subir o muro que está construindo com vistas 
a deter as investidas cada vez mais violentas do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) contra o sufrágio de outubro de 2022.

Se Bolsonaro voltou a questionar a lisura das eleições, 
alegando que as urnas eletrônicas não são confiáveis e o 
método mais seguro é o ultrapassado voto impresso, Barroso 
tratou logo de reforçar as defesas do sistema eleitoral 
com a criação de dois grupos operacionais: a Comissão 
de Transparência das Eleições (CTE) e o Observatório da 
Transparência das Eleições (OTE).

Acontece que, os anteparos legais, mesmo tonificados, 
talvez não sejam suficientes para deter a ofensiva 
antidemocrática. As evidências dão conta de que Bolsonaro 
usa o voto impresso apenas como desculpa para desqualificar 
o sistema eleitoral. É que Sua Excelência estaria convicto da 
derrota nas urnas, daí o artifício de questionar a legitimidade 
do voto eletrônico.

A mesma razão é válida para se entender a ojeriza de 
Bolsonaro a Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Se o trem da democracia se mantiver nos trilhos, Moraes 
será o presidente do TSE, nas eleições. Caso ele esteja fora do 
páreo, o cargo deverá cair nas mãos do então vice-presidente 
da Corte Eleitoral, Nunes Marques, íntimo de Bolsonaro.

Como se viu e ouviu, as respostas “oficiais” à oratória 
golpista de Bolsonaro variaram no tom e na clareza e partiram 
de várias fontes, entre elas, dos presidentes do STF, do TSE, do 
Senado da República e da Câmara Federal, respectivamente, 
ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) e deputado Arthur Lira (PP-AL).

O que não ficou claro, até agora, é se haverá uma 
contraofensiva de efeitos práticos, ou seja, se os atropelos da 
lei, protagonizados por Bolsonaro, irão resultar, por exemplo, 
num processo de impeachment. Caso isso ocorra, talvez o país 
saiba, de uma vez por todas, se o presidente está blefando ou se 
tem, realmente, cartas decisivas escondidas sob as mangas.

Quem tem a mão? A má concepção de autoridade
Ninguém é autoridade para sempre, so-

bretudo quem senta na cadeira do rei, achando 
que com isso se investe de realeza. Até mesmo 
o cardeal que, vestido de branco, descanse 
uns minutos no trono papal, torna-se Papa, 
especialmente se não tiver as características 
de virtude, tirocínio e carisma para pasto-
rear as suas ovelhas. Ninguém é presidente 
por apenas lhe colocarem a faixa presiden-
cial no pescoço, sobretudo se possuir tantas 
inaptidões avessas ao cargo ou muitas ma-
nifestações que lhe neguem a definição do 
que seja autoridade. Há circunstâncias, em 
que acontecem agrupamentos de interesses 
próprios ou um pregado temor à anarquia, 
o que é propício a promessas, em discursos 
maquinados, mesmo dizendo absurdos, mas 
consequentemente atraem quem se subordine 
a uma “falsa autoridade”. 

A verdadeira autori-
dade a Filosofia chama de 
“autoridade ontológica” 
que, por si só, impõe-se e 
obtém respeito da cons-
ciente maioria. É como 
aquela, talvez teológica: 
“Toda autoridade emana 
de Deus”, porque somente 
Ele seria a fonte de autori-
dade, e é claro que nunca 
d’Ele viria qualquer indício 
de “falsa autoridade”. Um seminário que fiz 
em Paris, 1981, teve como objeto “Le Fonde-
ment Naturel de l’Autorité” ( O Fundamento 
Natural da Autoridade), quando também se 
abordou “La Crise de L’Autorité”. Também a 
verdadeira autoridade é aquela que escolhida, 
dentre as pessoas da comunidade, de acordo 
com as necessidades sociais e com as qua-
lidades inerentes à função a que se destina, 
daí considerar-se “autoridade sociológica e 
econômica”, o que carece de se acompanhar 
com a “autoridade moral”, que segundo os 
costumes, é a autoridade que preserva os va-
lores, trata-se do protótipo praticante desses 
valores, e sobretudo presta serviços e luta 
pelo “Bem Comum ou pelo ideal social” que 
consensualmente beneficie a todos. 

A autoridade, em si ou por si, ao procurar 
integrar a ordem, respeita e faz respeitar to-
das as autoridades constituídas, não existindo 
então, entre elas, contradições de seus papéis. 
No caso, do nosso regime republicano e da 
harmonia dos três poderes, cuja tripartição, 
teorizada por Montesquieu, rigorosamente, 
deverá obedecer à Lei Maior do país, que é a 
nossa Constituição, consubstanciada a favor 
do Bem Comum. As lideranças desses três 
poderes devem, assim, animar-se a agir e a 
fazer agir, na força das palavras e nas atitudes, 
em prol do equilíbrio cidadão e da unificação; 
e jamais contrário, ser porta voz da desunião 
e do desequilíbrio. 

A nossa “vontade autônoma” de se ele-
ger uma “autoridade sã” é preconizada por 
Rousseau, Hobbes e Locke, como um volunta-

rismo político de acato aos 
poderes constituídos, cons-
truindo-se um acordo de 
vontades, o que seria a base 
de um cidadão “contrato 
social”. A falsa concepção 
de autoridade se restringe 
nas cabeças daqueles que, 
guiados pelo individualis-
mo, elaboram a si, por força, 
a deturpada concepção do 
que seja autoridade, advo-
gando a autonomia abso-

luta da vontade e do poder absoluto, não  de 
uma vontade social e justa, que atenda às ne-
cessidades de todos. Esse tipode vontade, sob 
os auspícios de uma autoridade mal concebida, 
vaicontra os anseios democráticos, apelando 
pelo querer ou “a vontade numérica”, o que, 
geralmente, tende pretender um “estado de 
exceção” ou uma ditadura. Esses nefastos 
propósitos à democracia devem ser veemente 
rechaçados pela “vontade humana completa-
mente autônoma”, que naturalmente escolhe, 
para o nosso país, a rejeição ao “golpismo” e 
a preferência pelo respeito às autoridades 
constituídas, conforme os termos da nossa 
Constituição. Legítima defesa é defender-se 
dentro da Lei, nossa democracia têm direito 
à legítima defesa...

O Cine Pax
Na tela enorme do cinema um mun-

do se descortinava diante dos olhos da 
menina que, oriunda da zona rural, se 
encantava com as maravilhas da ur-
banidade, como a energia elétrica, as 
imagens de televisão, o cinema, as casas 
conjugadas, o barulho dos automóveis, 
o pão aguado (ou francês) no café da 
manhã. O cinema passa a fazer parte 
de sua vida muito precocemente. Mo-
rando no treco da Rua Pedro Américo 
que dá acesso a Rua Dr. Coelho éramos 
vizinhos do Cine Pax, um dos dois cine-
mas pertencentes a Diocese. O outro, o 
Apolo XI, situava-se nas proximidades 
da Catedral. A cidade dispunha ainda 
de outro cinema, o Cine Éden, de pro-
priedade de particulares. Além dis-
so, outras aventuras de 
exibição cinematográfica 
eram registradas, como 
cinema mambembe de 
Otrope.

Não apenas a pro-
ximidade do Cinema me 
introduz na magia da 
sétima arte. O bilheteiro 
e porteiro era colega de 
colégio de uma das minhas irmãs. Isso 
era um valioso passaporte para assistir, 
de graça, a filmes quase todas as noites. 
Fitas, inclusive, com recomendações de 
faixa etária bastante superior a minha 
idade. E qual malabarismo desenvolvia 
para fugir a implacável perseguição do 
representante do juizado de menores; 
um senhor surdo mudo cujo nome a 
distância do tempo apagou e que, vá-
rias vezes, percorria o cinema a cata de 
penetras que ousavam assistir a filmes 
proibidos. Com destreza, mergulhava 
embaixo da poltrona para escapar ao 
vigilante facho de luz de sua lanterna.

Retomada a normalidade viajava 
nos cenários deslumbrantes de emo-

cionantes histórias de amor, nas aven-
turas dos heróis de capa e espada, no 
destemor dos cowboys do velho oeste 
americano, com sua indômita bravu-
ra, abrindo fronteiras, exterminando 
índios e instituindo o modo de ser que 
domina o mundo. Na mesma viagem de 
sonhos e fantasias, soltava o riso ino-
cente com as peripécias e trapalhadas 
do Gordo e do Magro, dos Três Patetas, 
ou se emocionava com a tragédia dos 
amores impossíveis das adaptadas 
tragédias shakespeareanas. Um mun-
do novo onde sonhar era a medida de 
todas as coisas e a vida se contagiava 
com o chiado do projetor que lançava 
imagens tão deslumbrantes na grande 
tela branca. O fim da exibição trazia a 

realidade do cotidiano, 
mas deixava o sabor en-
cantado do onírico que 
acalentava as saudades 
de Impueiras, a ausência 
dos pais, a incerteza do 
futuro.

Nos anos de 1980 a 
cidade de Cajazeiras as-
siste, impassível, ao fe-

chamento dos seus três cinemas. A 
massificação da televisão traz a como-
didade da sala de estar mas rouba o 
encantamento do sentar-se na poltrona 
e, entre pipocas, balas e beijos rouba-
dos da namorada, ver abrir-se ante seus 
olhos magias e realidades inventadas 
pela genialidade do homem. A televi-
são desencantou o mundo do cinema, 
alterou sociabilidades e deixou a cidade 
mais pobre de sonhos e encantamentos. 
E nas lembranças ainda revoam os chei-
ros, odores e sabores do Cine Pax hoje 
transformado em auditório, mas onde, 
outrora, como eu, muitos construíram 
mundos, ergueram fantasias e sonha-
ram vidas.

 A verdadeira 
autoridade a Filosofia 
chama de ‘autoridade 

ontológica’ que, por si só, 
impõe-se e obtém respeito 
da consciente maioria.   

 A televisão 
desencantou o mundo 

do cinema, alterou 
sociabilidades   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador
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Projeto de lei foi encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa pelo governador João Azevêdo
O governador João Aze-

vêdo encaminhou para a 
Assembleia Legislativa o 
projeto de lei que torna o 
Tá na Mesa um programa 
permanente de governo, em 
virtude do êxito da inicia-
tiva implantada em caráter 
emergencial em maio deste 
ano para atender pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social e comércios locais afe-
tados pela pandemia da co-
vid-19. Com isso, 83 municí-
pios paraibanos continuarão 
sendo beneficiados com a 

política pública de segurança 
alimentar e fomento à econo-
mia, a partir da contratação 
de restaurantes locais para o 
fornecimento das refeições. 

O programa, implan-
tado inicialmente para ter 
duração de três meses, irá 
vigorar em caráter contínuo, 
garantindo a distribuição de 
250 alimentações diárias nos 
municípios que possuem en-
tre 10 mil e 20 mil habitantes 
e de 400 refeições em muni-
cípios acima de 20 mil habi-
tantes, assegurando o forne-

cimento de 552 mil almoços 
por mês. 

“Essa ação beneficia di-
retamente os municípios que 
não possuem Restaurantes 
Populares, fornecendo à po-
pulação em situação de vul-
nerabilidade um alimento 
de qualidade nutricional a 
um preço simbólico, ficando 
para o Estado assumir a di-
ferença do valor. Nós sabe-
mos o quanto é importante 
a adoção de políticas inclusi-
vas como essa que assegura 
também a movimentação da 

economia, gerando emprego 
e renda e melhorando a qua-
lidade de vida das pessoas”, 
ressaltou o governador João 
Azevêdo. 

O Tá na Mesa foi criado 
com o objetivo de melhorar 
as condições nutricionais 
das famílias em condição de 
pobreza, dos trabalhadores 
informais e da população em 
situação de vulnerabilidade 
social de insegurança ali-
mentar e de fomentar a rede 
de comércio de alimentação 
dos municípios da Paraíba, 

bem como toda a cadeia de 
abastecimento e fornecimen-
to de suprimentos, a exem-
plo de produtores rurais e 
orgânicos, produtores de 
descartáveis, rede atacadista 
de distribuição de alimentos 
e outras atividades afins. 

A ação será gerida pela 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Humano 
(Sedh), que ficará responsá-
vel pela contratação das em-
presas fornecedoras e pelo 
disciplinamento da execução 
do programa.

Programa Tá na Mesa pode virar 
ação permanente de governo

Recuo? Medo? Ou apenas uso 
da estratégia ‘morde e assopra’, 
tão presentes na gestão Bolso-
naro? O fato é que com a nota, 
construída com o auxílio jurídico 
de Michel Temer, o presidente 
parece ter imposto a si mesmo o 
que sugeriu ao STF: enquadrou-
se. Será? “(...) quero declarar que 
minhas palavras, por vezes con-
tundentes, decorreram do calor 
do momento”, justificou-se.   

Morde e assopra 
Em outro trecho, Bolsonaro afir-
ma que “Nunca tive nenhuma 
intenção de agredir quaisquer 
dos Poderes. A harmonia entre 
eles não é vontade minha, mas 
determinação constitucional que 
todos, sem exceção, devem res-
peitar”. Sério? Fica a pergunta: 
qual foi a intenção do presidente 
ao dizer que o STF precisaria se 
enquadrar “para não ocorrer o 
que não queremos?”.   

Li duas vezes, três, a ‘Declaração à 
Nação’ divulgada pelo presidente Jair 
Bolsonaro para justificar suas polêmi-
cas declarações no 7 de setembro. 
Precisava acreditar no que ali estava 
escrito: “(...) na vida pública as pesso-
as que exercem o poder, não têm o 
direito de “esticar a corda”, a ponto de 
prejudicar a vida dos brasileiros e sua 
economia”. Palavra do esticador.  

esticador de corda 

data venia: “Quando o fracasso bate à porta, é 
preciso encontrar culpados”, rebate barroso  

fica a pergunta 

Há muito que a corda está esticada na relação entre o Judiciário - notadamente o STF - e o Executivo 
- na figura provocativa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Poderíamos dizer que existe uma 
espécie de braço de ferro instalado pelo mandatário presidencial na Praça dos Três Poderes - símbolo 
maior dos Poderes da República, onde o Executivo, o Legislativo e o Judiciário se irmanam, ao mesmo 
tempo em que, autônomos, se estabelecem, independentes. Para não fugir à regra, Bolsonaro reto-
mou a narrativa, no 7 de setembro, de que o atual sistema eleitoral brasileiro, que há 26 anos utiliza 
a urna eletrônica, é sujeito a fraudes. Sem apresentar nenhuma prova disso, como, rotineiramente, 

se comporta. Passado o arroubo da data cívica, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rechaçou, de modo contundente, as declarações de Bolsona-

ro, sugerindo que o presidente cria motivos para justificar o fracasso do governo em 
várias frentes, inclusive na econômica, e, talvez, uma iminente derrota nas urnas, em 
2022, Data venia. “Todos sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa 
história”, afirmou Barroso, “quando o fracasso bate à porta, é preciso encontrar 
culpados. O populismo vive de arrumar inimigos para justificar o seu fiasco. Pode 
ser o comunismo, pode ser a imprensa, podem ser os tribunais”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O ministro Luís Roberto Barroso classificou os 
ataques do presidente Bolsonaro ao Judiciário 
de “retórica vazia, política de palanque”. E disse 
que a “marca Brasil” está desvalorizada interna-
cionalmente: “Insulto não é argumento. Ofensa 
não é coragem. A incivilidade é uma derrota do 
espírito. A falta de compostura nos envergonha 
perante o mundo”. 

Ministro vê desvalorização do 
brasil: “derrota do espírito” 

ainda indefinido 

terá ou não candidatura?  

O deputado estadual Raniery Paulino afir-
ma que o MDB precisa definir sua trajetória 
para a eleição do próximo ano, no que diz 
respeito à corrida presidencial - há quem 
defenda a candidatura de Simone Tebet, 
com a anuência de algumas lideranças, mas 
essa postulação não é unânime: “O MDB 
tem que decidir o que quer para 2022”.  

“Os candidatos precisam ter segurança”, argumenta 
Raniery Paulino. Ele acredita que essa indefinição do 
MDB no cenário nacional prejudica a efetivação de 
novas filiações ao partido, nos estados. “Todos que-
rem saber se o MDB terá candidatura ou não”, diz 
o deputado. O ex-presidente Lula tenta conquistar a 
adesão do partido à sua candidatura.    
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João Pessoa

PMJP e IBGE acompanharão urbanização e crescimento econômico
A Prefeitura de João 

Pessoa (PMJP) e o Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) vão 
trabalhar em parceria, 
abrindo de forma recípro-
ca seus bancos de dados, 
para troca de informações 
sobre a expansão urbana e 
o desenvolvimento socioe-
conômico do município.

Uma das primeiras 
atividades conjuntas será 
a realização de “estudo de 
adequações de poligonais”, 
que na prática significa 
atualizar os limites muni-
cipal, de bairros e setores 
censitários. Este trabalho 
será importante também, 
oportunamente, para a Câ-
mara Municipal apreciar e 
votar a atualização da Lei 
de Bairros, que é de 1998.

O trabalho de coope-
ração técnica a ser forma-
lizada em breve mediante 
convênio foi discutido em 
reunião na quarta-feira 
(8), entre o secretário de 
Planejamento Municipal 
(Seplan), José William, 
e três representantes da 
unidade do IBGE na Paraí-

ba – analistas Fernando 
Lins, Marcos Araújo e Bru-
na Pinto. Também partici-
param do encontro o se-
cretário adjunto da pasta, 
Airton Lins, a diretora de 
Geoprocessamento e Ca-
dastro da Seplan, Jordana 
Coimbra, e integrantes das 
equipes técnicas das duas 
instituições.

“Esta é uma parceria 
em favor de João Pessoa 
e dos seus habitantes. Te-
mos que olhar a cidade de 
forma atemporal, e não só 
na perspectiva de uma ges-
tão. Por isto é importante 
aprimorar os mecanismos 
de planejamento para tor-
nar a cidade cada vez me-
lhor de se viver, como essa 
gestão fez ao lançar em 
poucos meses um inven-
tário de pavimentação, um 
levantamento cartográfico 
atual e o Atlas Filipeia”, co-
mentou o secretário José 
William.

Ele considerou ser es-
sencial estreitar os laços 
institucionais com o IBGE, 
“o órgão que mais detém 
informações no país e que 

promove o Censo, essa im-
portante ferramenta de 
gestão e de planejamento 
de longo prazo de que dis-
põem os municípios brasi-
leiros”.    

O analista Fernando 
Lins observou, por sua vez, 
que a colaboração técnica 
é de “importância imensu-
rável” porque ambos dis-
põem de dados relevantes 

que têm relação direta com 
o trabalho censitário feito 
pelo IBGE e o planejamento 
da cidade promovido pela 
Prefeitura por meio da Se-
plan. Ele elogiou o Atlas Fi-

lipeia, a ferramenta de web 
desenvolvida pela Prefeitu-
ra na Diretoria de Geopro-
cessamento e Cadastro da 
Seplan com dados e mapas 
acessíveis ao público.

O trabalho foi discutido em reunião entre o secretário de Planejamento municipal, José William, e três representantes da unidade do IBGE na Paraíba

Foto: Divulgação/PMJP

Programa garantirá 250 
alimentações diárias nos 
municípios que possuem 

entre 10 mil e 20 mil 
habitantes e 400 refeições 
em municípios acima de 20 
mil habitantes, fornecendo 
552 mil almoços por mês
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Após reação do STF, presidente da República divulga nota oficial, redigida por Michel Temer, com tom conciliador

O presidente Jair Bolsona-
ro divulgou nota oficial ontem, 
chamada de “Declaração à Na-
ção”, em que prega harmonia 
entre os poderes, manifesta 
“respeito pelas instituições da 
República” e pela Constituição. 
No texto, ele reconhece que nin-
guém tem o direito de “esticar a 
corda” a ponto de prejudicar a 
vida dos brasileiros e a economia.

Trata-se de um recuo do 
chefe do Planalto em sua ra-
dicalização após o presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, reagir ao dis-
curso de Bolsonaro nas mani-
festações de 7 de setembro. Fux 
alertou que desrespeitar deci-
sões judiciais, uma promessa 
do presidente nos atos bolso-
naristas quando o despacho 
saísse do gabinete do ministro 
Alexandre de Moraes, confi-
guraria crime de responsabi-

lidade. “Nunca tive nenhuma 
intenção de agredir quaisquer 
dos Poderes. A harmonia entre 
eles não é vontade minha, mas 
determinação constitucional 
que todos, sem exceção, devem 
respeitar”, diz Bolsonaro, na 
nota. “Reitero meu respeito pe-
las instituições da República, 
forças motoras que ajudam a 
governar o País”, acrescenta.

O presidente reconhece, na 
declaração, que suas divergências 
com o Poder Judiciário decorrem 
de conflitos de entendimento 
acerca de decisões do ministro 
Moraes no âmbito do inquérito 
das fake news.  A CNN Brasil infor-
mou que a nota foi redigida pelo 
ex-presidente Michel Temer, com 
quem Bolsonaro se encontrou 
ontem, em Brasília. Quando ocu-
pou o cargo de presidente, Temer 
indicou Moraes ao STF.

Contudo, apesar de ter 
dito na última terça-feira que 
não mais respeitaria despa-
chos do magistrado, Bolsonaro 

afirma na nota que divergên-
cias devem ser resolvidas com 
medidas judiciais - ou seja, por 
meios de mecanismos recur-
sais previstos na Constituição. 
“Quero declarar que minhas 
palavras, por vezes contun-
dentes, decorreram do calor 
do momento e dos embates 
que sempre visaram o bem co-
mum”, afirma o chefe do Pla-
nalto. “Democracia é isso: Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário 
trabalhando juntos em favor 
do povo e todos respeitando a 
Constituição”, acrescenta.

De acordo com o presiden-
te, ele está disposto a “manter 
diálogo permanente com os 
demais Poderes pela manu-
tenção da harmonia e indepen-
dência entre eles”. “Finalmente, 
quero registrar e agradecer o 
extraordinário apoio do povo 
brasileiro, com quem alinho 
meus princípios e valores, e 
conduzo os destinos do nosso 
Brasil”, finaliza a nota.

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Bolsonaro recua, pede harmonia 
e diz respeitar as instituições

Previsão de quarentena em 2026

Câmara aprova texto-base 
da criação do Código Eleitoral

Após algumas tentativas 
frustradas, a Câmara aprovou 
ontem, o texto-base da criação 
do Código Eleitoral. Foram 
378 votos favoráveis contra 
80. Promessa de campanha 
do presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (Progressistas-AL), 
o projeto com 371 páginas 
e mais de 900 artigos altera 
uma série de regras sobre o 
funcionamento dos partidos 
e o sistema eleitoral em um 
único texto. Entre os princi-

pais pontos está a previsão 
de quarentena para juízes e 
militares disputarem eleições 
a partir de 2026.

Para ser válida para as 
eleições do próximo ano, a 
proposta precisa ser aprova-
da pelo Senado até outubro. 
O Estadão/Broadcast apurou 
que os senadores, porém, não 
devem avaliar a proposta em 
tempo hábil para que entre 
em vigor no ano que vem.

Para críticos ao texto, a 
medida limita a atuação do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), restringe a divulgação 
de pesquisas eleitorais, di-
minui a transparência e fis-

calização de partidos no uso 
dos recursos públicos, entre 
outros pontos.

O partido Novo orien-
tou contra a aprovação do 
projeto. "Por várias razões, 
como mudança de sistema 
de prestação de contas, que 
vai comprometer a transpa-
rência, que vai comprometer 
a comparabilidade, normas 
que beneficiam partidos com 
contas irregulares, várias au-
torizações de gastos que estão 
tendo uma ampliação, várias 
alterações de regras para a 
criação de partidos", afirmou 
a deputada Adriana Ventura 
(Novo-SP).

Camila Turtelli
Daniel Weterman
Vinícius Valfré
Agência Estado

Apenas no ano passado

Distribuição hoje

MPT registra 215 casos na PB 
de assédio moral e sexual

Estado recebe 60 mil doses 
de vacinas contra a covid-19 

Meio milhão de paraibanos 
não retornaram para 2a dose

Variante Delta faz sete mortes 
e CG concentra 42% dos casos

O Ministério Público 
do Trabalho na Paraíba 
(MPT-PB) registrou 210 
denúncias de assédio mo-
ral no trabalho e cinco de-
núncias de assédio sexual, 
em 2020, ano de início da 
pandemia (dados de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro). 
Todas as denúncias gera-
ram investigações no MPT 
e vários procedimentos de 
apuração, entre eles, 106 in-
quéritos civis (IC). As cinco 
denúncias de assédio sexual 
foram registradas contra 

cinco empresas diferentes 
na Paraíba, entre elas, um 
banco. No país, o MPT rece-
beu aproximadamente 5 mil 
denúncias de assédio moral 
em 2020 e cerca de 300 de-
núncias de assédio sexual.

O assédio no trabalho 
leva trabalhadoras e traba-
lhadores a situações que aca-
bam gerando adoecimento 
mental. Há casos em que as 
vítimas pedem demissão do 
próprio trabalho. Por isso, 
o MPT abraça o ‘Setembro 
Amarelo’ e alerta para o 

adoecimento mental no am-
biente de trabalho: assédios 
das mais diversas formas, pres-
são constante e outras condi-
ções degradantes podem gerar 
ansiedade, depressão, e outros 
problemas que colocam em 
risco a saúde mental - e a vida 
- do trabalhador.

“Ouvir é Acolher” é o slo-
gan da campanha do MPT-PB 
pela Saúde Mental no Traba-
lho neste mês de setembro. 
Esta é a Semana do Dia Mun-
dial de Prevenção ao Suicídio, 
que acontece hoje.

Através de nota técnica, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou o recebimen-
to de 60.830 doses de vacinas 
contra a covid-19 ontem. De 
acordo com o documento, a 
distribuição para os municí-
pios será realizada nas primei-
ras horas de hoje para ampliar 
a vacinação contra a doença, 

no momento de crescimento 
de casos da variante Delta.

Um total de 22.230 doses 
da Pfizer, destinadas para pri-
meira dose (D1) e 38.600 do-
ses da CoronaVac, para primei-
ra e segunda dose, chegaram 
ao Estado. As doses referentes 
a D1 serão entregues após a 
separação por municípios, en-
quanto as D2 ficam na rede de 
frio estadual para o envio den-
tro do prazo correto para en-

cerrar o ciclo de imunização.
Campina Grande rece-

berá um total de 4.312 doses 
para D1, seguindo com o avan-
ço na vacinação. Hoje, a cidade 
vacina, com D1, os retarda-
tários acima de 18 anos sem 
comorbidades, crianças e ado-
lescentes a partir de 12 anos 
com comorbidades. Além da 
terceira dose de reforço para 
os idosos acima de 70 anos 
institucionalizados.

Um levantamento da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), com dados do Sistema de 
Informações do Programa Na-
cional de Imunizações (SI-PNI), 
verificou um total de 506.580 
paraibanos que não retornaram 
aos postos de vacinação para 
receber a segunda dose da va-
cina contra covid-19 no inter-
valo oportuno. O levantamento 
trouxe ainda detalhes sobre os 
imunizantes recebidos pelos 
faltosos na ocasião da primeira 
dose (D1). Os dados acenderam 
um alerta e o Governo do Estado, 
em parceria com o Ministério 
Público Federal (MPF), o Minis-
tério Público Estadual (MPPB) e 
Ministério Público do Trabalho 
na Paraíba (MPT-PB), lançou 
uma campanha para estimular a 
procura pela segunda dose (D2).

As vacinas da AstraZene-
ca/Fiocruz registraram o maior 
número de indivíduos ausentes 
para receber a D2: 323.835 não 
fecharam o esquema vacinal. 
Os imunizantes da Butantan/

Sinovac ficaram em segundo lu-
gar com 170.626 pessoas que 
não receberam a segunda dose. 
Sobre a Pfizer/Corminaty fo-
ram identificados 12.483 falto-
sos para concluir a imunização 
contra covid-19.

A campanha está sendo vei-
culada nas emissoras de televi-
são e também nas redes sociais 
do Governo do Estado, do MPF, 
do MPPB e do MPT-PB durante 
o mês de setembro. A ação tem 
caráter preventivo para evitar 
uma nova onda de casos de co-
vid-19. Além disso, o esquema 
vacinal completo é imprescin-
dível para que a Paraíba possa 
ter uma retomada econômica 
mais segura. A campanha refor-
ça: “Tome a segunda dose. Você 
e toda a Paraíba precisam. Uma 
dose da vacina não basta!”.

A preocupação com o ce-
nário de faltosos se dá em um 
momento de preocupação com 
a variante Delta. O secretário 
de Saúde, Geraldo Medeiros, 
explica que a imunização in-

completa concede uma defesa 
parcial e não garante potencial 
máximo de proteção contra o 
vírus. “Dos 125 casos confir-
mados da variante Delta, 11 ne-
cessitaram de internação e sete, 
infelizmente, evoluíram para 
óbito. É importante destacar 
que, entre estas vidas perdidas, 
quatro indivíduos não estavam 
vacinados, dois receberam a 
primeira dose e apenas um es-
tava com o esquema vacinal 
completo”, afirmou. Leia mais 
sobre os casos de Delta na Pa-
raíba na matéria abaixo.

Boletim diário
Ontem, 187 novos casos de 

contaminação pela covid-19 e 
seis óbitos em decorrência do 
agravamento da doença foram 
confirmados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Com 
os novos números, a Paraíba 
acumula 436.528 casos confir-
mados, sendo 9.230 mortes e 
326.089 pacientes considerados 
recuperados.

Após a confirmação de no-
vos 100 casos de contaminação 
pela variante Delta (B.1.617.2) 
da covid-19, destes, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) oficia-
lizou o falecimento de mais seis 
pessoas em decorrência do agra-
vamento da doença. Neste mo-
mento, a Paraíba tem 125 confir-
mações da variante considerada 
mais transmissível que as demais 
variantes do vírus descobertas 
até o momento. Campina Grande 
registra a maior concentração de 
casos, com 53.

Entre as confirmações 
de casos, 16 possuíam o es-
quema vacinal completo, sen-
do nove idosos, onde sete se 
vacinaram com CoronaVac e 
dois com AstraZeneca. Além 
destes, 40 casos foram iden-
tificados em pessoas que não 

encerraram o esquema de va-
cinação. E ainda três casos en-
tre o público menor de 15 anos.

Dos 125 casos, 114 pacien-
tes apresentaram quadro leve 
com sintomas gripais e onze 
desenvolveram quadros de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), que precisaram passar 
por hospitalização. Destes, sete 
evoluíram para óbito e os demais 
chegaram à cura. 

As vítimas eram quatro 
homens e três mulheres. As fai-
xas etárias observadas foram 
de 30 a 39 anos (2), de 40 a 49 
anos (2) e acima de 80 anos 
(3). Os falecimentos foram con-
firmados para residentes em 
Campina Grande (3), Alagoa 
Nova (2), João Pessoa e Lagoa 
Seca (um caso cada). Dos sete, 
apenas três possuíam histórico 
de vacinação, sendo apenas um 
com duas doses tomadas, en-
cerrando o ciclo de imunização.

Além das 12 cidades já con-
firmadas com casos da doença, 
outras 13 confirmaram casos, 
totalizando 25 municípios com 
pessoas contaminadas com a 
variante. Na liderança, Campina 
Grande registrou mais 44 ca-
sos, chegando a 53 registros, o 
equivalente a 42,40% dos casos 
totais. João Pessoa aparece em 
seguida com 20 casos, após con-
firmar 18 novas contaminações. 
Alagoa Nova também aparece 
na lista entre as maiores concen-
trações, com 16 registros. A lista 
segue com: Junco do Seridó (7); 
Lagoa Seca (4); Barra de Santa-
na, Caturité, Guarabira, Juazeiri-
nho e Queimadas (2 casos cada); 
Brejo do Cruz, Cabedelo, Caja-
zeiras, Conde, Cruz do Espírito 
Santo, Itabaiana, Massaranduba, 
Matinhas, Patos, Pedra Lavrada, 
Pombal, Santa Rita, Salgado de 
São Félix e Santo André (com 
um caso cada).

Foto: Fábio Rodrigues - Pozzebom/Agência Brasil

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

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

“Nunca tive nenhuma intenção de agredir 
quaisquer dos Poderes. A harmonia 
entre eles não é vontade minha, mas 
determinação constitucional que todos, sem 
exceção, devem respeitar”, diz Bolsonaro
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Falar sobre suicídio requer inúmeros 
cuidados e, por tamanha sensibilidade, ain-
da é um tema permeado por medos e tabus. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), mais de 800 mil pessoas cometem 
suicídio no mundo, sendo a maioria jovens 
com idade entre 15 e 29 anos. Em 2020, o 
Brasil registrou 12.895 casos desse tipo de 
morte, enquanto 244 deles foram contabili-
zados na Paraíba. Pensando em conscienti-
zar a população acerca do assunto, em 2003, 
a OMS estabeleceu o dia 10 de setembro, 
hoje, como o Dia Mundial da Prevenção do 
Suicídio – e por isso o mês ficou conhecido 
como Setembro Amarelo. 

A origem da data remete a um caso 
estadunidense em que o jovem de 17 anos, 
Mike Emme, tirou a própria vida, em 1994. 

Um Mustang 68 amarelo era conhecido 
como a marca registrada do jovem e se 
transformou num símbolo para seus fami-
liares e amigos que, durante o funeral de 
Mike, elaboraram cartazes e fitas na cor do 
carro com a frase “se precisar, peça ajuda”. 
Foi o início do Setembro Amarelo que, anos 
depois, viria a ser oficializado pela OMS.

O suicídio pode ser considerado como 
a ponta de um iceberg que está relacionado 
a uma série de pensamentos e situações 
que o antecedem. Segundo a psicóloga clí-
nica Bruna Falcão, a ideação suicida está, 
quase sempre, associada a algum transtor-
no mental, como depressão, ansiedade ou 
transtorno de borderline; no entanto, isso 
não quer dizer que em todo transtorno psi-
cológico existam os pensamentos suicidas. 

“Para identificar se uma pessoa está 
com pensamentos suicidas é necessário fi-
car atento a rotina, comportamentos, ideias 

e falas ditas por essa pessoa. Ficar atento aos 
sinais com bastante empatia e acolhimento 
podem ser fatores determinantes quando 
falamos de suicídio”, destacou Bruna. 

Além dos fatores particulares de 
cada indivíduo, o psicólogo técnico da 
Gerência Operacional de Atenção Psi-
cossocial da Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba (SES-PB), Lucílvio Sil-
va, enfatizou que os pensamentos de 
desistência da própria vida perpassam 
também por questões sociais. 

“Se saúde é bem-estar, sofrimento 
é mal-estar. Não é só uma mudança de 
comportamento interno individual, é um 
conjunto de fatores que passam pelo bio-
lógico, psíquico e social. Quando a gente 
fala de bem-estar e de saúde mental, a 
gente precisa pontuar [essas situações] 
e olhar a questão de uma outra forma”, 
afirmou Lucílvio. 

Precisamos 
falar sobre 
prevenção
ao suicídio

Identificar os ‘gatilhos’
Na atenção relativa à ideação suicida, existe 

também a necessidade de reconhecer os possíveis 
gatilhos – e buscar saná-los. Gatilho é o termo 
utilizado para a “ativação de uma experiência 
traumática, podendo ser um lugar, uma situação, 
uma lembrança, uma pessoa, uma palavra ou até 
mesmo um pensamento”, explicou Bruna Falcão. 

O processo de identificação dos gatilhos aju-
dam a entender como eles surgem e funcionam, 
o que é possível de ser feito através da psicotera-
pia. “O ideal não seria evitar os gatilhos, mas sim 
identificá-los e aprender a lidar com eles e assim 
conseguir minimizar tanto sofrimento psicológico 
que eles causam”, observou a psicóloga clínica.

Uma saúde mental adoecida deve ser tratada 
com a mesma responsabilidade e atenção com as 
quais se tratam uma saúde física com problemas. 
Os transtornos psicológicos não estão associados 
a coisas como “frescura” ou “falta de Deus” e 
compreender isso é de extrema importância para 
combater os preconceitos e tabus relacionados 
ao assunto. Inclusive, o preconceito acaba sendo 
um dos fatores que mais dificulta o tratamento de 
doenças psicológicas e acaba influenciando tam-
bém nos pensamentos suicidas. Desmistificar os 
estereótipos vinculados aos problemas psicológicos 
é essencial para salvar vidas e uma rede de apoio 
bem orientada também se mostra fundamental.

Para Bruna, o apoio familiar e dos amigos é, 
sem dúvidas, um fator que pode ser determinante 
no destino da pessoa com pensamentos suicidas. 
“Nessa hora, é importante deixar todo o precon-
ceito que ainda cerca quando falamos sobre esse 
assunto, pois o que é mais importante é o apoio 
social e a busca por ajuda profissional”, ressal-
tou Falcão. “Se a gente cuidar das condições de 
vida das pessoas, entendendo que elas têm suas 
histórias, respeitando essas histórias, respeitando 
sua maneira de ser e sua diversidade, a gente 
consegue realmente avançar para termos uma 
sociedade que seja mais acolhedora no viver”, 
argumentou Lucílvio. 

Campanha Setembro Amarelo alerta para a necessidade 
de se observar os sinais e acolher quem precisa de ajuda

Conscientização e informação
A sociedade, assim como 

os círculos sociais mais pró-
ximos, tem suma importância 
na prevenção do suicídio e a 
informação é o principal ca-
minho para a compreensão. 
“Antes de tudo, não julgar a dor 
do outro já é uma significati-
va colaboração da sociedade 
para a prevenção ao suicídio. 
Outras formas seriam trazer 
mais para perto da sociedade 
meios de ficar mais próxima 
dos assuntos que envolvem 
saúde mental”, reiterou Bruna 
Falcão, psicóloga clínica. 

Conforme pontuou Bruna, 
iniciativas como a campanha 
Setembro Amarelo servem 
para conscientizar e aproxi-
mar a população da atenção 
e dos cuidados com a saúde 
mental – e, consequentemen-
te, do combate ao suicídio. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba (SES-PB) abriu, no 

início do mês, a campanha sob 
o tema “Ocupar Espaços, Cons-
truir Afetos, Promover Saúde” 
com programação virtual que 
aconteceu ontem e acontece-
rá nos próximos dias 15 e 23 
de setembro e 1º de outubro, 
sempre às 14h30.

Em alusão ao Dia Mundial 
da Prevenção do Suicídio, que 
é celebrado hoje, a Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) realiza o I Encontro 
dos Serviços de Saúde da Rede 
Municipal. O evento começa a 
partir das 8h30, no auditório 
da Policlínica de Jaguaribe, e 
visa direcionar os trabalha-
dores que atuam na área da 
saúde mental. “É de suma im-
portância que os trabalhado-
res e trabalhadoras possam 
pensar de fatos quais são as 
questões de manejo, da aten-
ção à crise em relação à pre-
venção ao suicídio”, destacou 

Vinícius Suares, coordenador 
de Saúde Mental da PMJP.

Em Patos, no Complexo 
Hospitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro (CHRDJC), 
aconteceu ontem uma ação 
com a intenção de alertar so-
bre a questão do suicídio. O 
Hospital de Patos é referência 
no atendimento psiquiátrico 
no Sertão do Estado. A inicia-
tiva foi realizada na recepção 
do Hospital do Bem e contou 
com o planejamento do setor 
de Psicologia e Serviço Social, 
além do apoio da Comissão de 
Controle de Infecção Hospita-
lar e do Núcleo de Segurança 
do Paciente do Hospital. O 
evento teve distribuição de 
panfletos e broches da cam-
panha, uma roda de conversa 
e um momento musical com a 
participação da psicóloga Jec-
yane Ertha e do fisioterapeuta 
Hudlesson Geyne.

Pontos Para mantEr a atEnção:
n Isolamento social; tristeza constante; comportamentos que pode dar a ideia de despedida como 
escrever cartas, bilhetes ou mensagens;
n Falas de desamor e desamparo como: “Ninguém me ama”, “Eu sou um fardo”, “As pessoas não 
vão sentir minha falta”, “Eu não sei o que faço da minha vida” e “É melhor morrer a viver com tanto 
sofrimento”;
n Fazer declarações como “Eu não gostaria de ter nascido” ou “Eu queria morrer”;
n Aumento no consumo de álcool e outras drogas;
n Ficar de olho nas redes sociais. Muitas vezes, o que compartilhamos ou curtimos pode ser fruto de 
como estamos nos sentindo;
n Identificar como é o comportamento dessa pessoa com os amigos, na escola/faculdade/trabalho;
n Não deixar a pessoa sozinha e evitar objetos cortantes ou que possam machucar perto dela;
n Perceber o corpo da pessoa, se apresenta automutilações ou machucados;
n Se a pessoa já faz tratamento, vale conversar com o psiquiatra e psicólogo para maiores informa-
ções e orientações;

se precisar, busque ajuda (saiba onde)
Para casos de urgência:
n PASM - Pronto de Atendimento em Saúde Mental no trauminha de mangabeira / levar documento 
e acompanhante;
n CVV - Centro de Valorização à Vida / ligue 188
Atendimento psicológico gratuito:
n Clínicas escolas de psicologia (UFPB, UNIPÊ, UNIESP, Maurício de Nassau);
n Plantão psicólogico: Casulu https://casulu.com.br/plantao-psicologico/
n Plantão na UFPB https://www.instagram.com/naepsi.ufpb/
n Plantão Mar de Gente https://www.instagram.com/projetomardegente/
n Cais da UFPB (para quem é aluno da instituição)

Bônus na UFPB
A UFPB poderá adotar uma reserva de 10% das vagas no 
Enem para estudantes paraibanos. O Consuni abrirá consulta 
pública e decidirá sobre o tema no próximo dia 22. Página 8
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Na Paraíba, atividades começam no dia 17; serão realizadas blitzen e ações educativas sobre prevenção a acidentes

Evento virtual marca a abertura 
da Semana Nacional de Trânsito

Com o objetivo de refor-
çar o combate à violência e 
acidentes nas vias e rodovias 
da Paraíba, o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran
-PB) vai promover blitzen e 
ações educativas durante a 
Semana Nacional de Trânsito 
(SNT), anualmente celebra-
da no período de 18 a 25 de 
setembro. Na Paraíba, a aber-
tura será antecipada para o 
próximo dia 17, às 9h.

Devido à pandemia da 
covid-19, a abertura da SNT 
2021 terá transmissão vir-
tual, ao vivo, direto do Audi-
tório 1 da Fundação Espaço 
Cultural, em João Pessoa, 
pelos canais oficiais do De-
tran no YouTube e também 
pelas suas redes sociais. Por 
medidas de segurança e pre-
venção, não será permitida a 
presença física do público. O 
acesso ao local será restrito 
aos convidados e equipes da 
produção.

Por deliberação do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), o tema da SNT 
2021 será o mesmo institu-
ído para o Movimento Maio 
Amarelo deste ano: “No trân-

sito, sua responsabilidade 
salva vidas”, numa alusão à 
necessidade de discutir os 
riscos nas vias e rodovias pú-
blicas do país, envolvendo 
todos os responsáveis por 
um trânsito mais seguro, 
humano e harmonioso.

A abertura oficial vai 
contar com as presenças de 
representantes do Governo 
do Estado e de demais ór-
gãos envolvidos com o Sis-
tema Nacional de Trânsito. 
Será presidida pelo supe-
rintendente do Detran-PB, 
Isaías Gualberto, com parti-
cipação da coordenadora de 
Educação de Trânsito, Ana 
Paula Buzetto.

Na programação do sá-
bado (18), a Coordenação de 
Educação de Trânsito reser-
vou o dia para uma blitz edu-
cativa na feira do município 
de Monteiro, com entrega 
de panfleto alusivo ao even-
to. No decorrer da semana 
também haverá ações edu-
cativas em Sapé, Santa Rita, 
Cabedelo e Campina Grande. 
A ideia é envolver os con-
dutores do interior na dis-
cussão sobre segurança no 

trânsito nessas localidades.
Na segunda-feira (20), 

às 13h, no auditório da Es-
cola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep), 
será a vez de homenagear 
os agentes de trânsito, numa 
antecipação à celebração dos 

nove anos da Lei Seca no Es-
tado, no dia 21. Na ocasião, 
será realizado o Workshop 
“Atualização para agentes 
de trânsito à luz da Lei nº 
14.071/2021”, ministrado 
pelos advogados João Eduar-
do de Melo e Giordana Meira.

Passeio ciclístico
A Semana Nacional de 

Trânsito deste ano será en-
cerrada no sábado (25) com 
a realização do 1º Passeio 
Ciclístico da SNT, com con-
centração às 6h30, no Cen-
tro de Convenções de João 

Pessoa. O percurso será de 
lá até a Estação Cabo Bran-
co, com retorno ao local de 
partida. Em parceria com 
a Uninassau, as inscrições 
estão abertas por meio do 
link: bit.ly/ciclismo2021 e 
irão até o próximo dia 19.

A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutu-
ra (Seinfra), segue hoje 
com os trabalhos de 
reparação do trecho da 
Avenida Pedro II, que ce-
deu no último dia 3 por 
conta de um rompimento 
na tubulação de uma ga-
leria de águas pluviais.

O engenheiro Rodri-
go Pacheco, diretor de 
Manutenção da Seinfra, 
explica que na primeira 
etapa da obra foi neces-
sária para a retirada do 
material que se soltou 
para chegar no túnel, que 
tem uma profundidade 
máxima em torno de 6 a 
7 metros.

"Retiramos o ma-
terial, limpamos a rede 
de intervenção e agora 
estamos fazendo o emba-
samento do nível do tú-
nel de baixo, para poder 
começar a construir os 
poços de visita que irão 
substituir os antigos", 
disse.

 Segundo ele, havia 
apenas um poço de vi-
sita, agora serão dois, 
para reforçar o sistema. 
Rodrigo disse ainda que 
a obra segue dentro do 
planejamento traçado 
pela Secretaria, que pre-
vê de 10 a 15 dias para a 
conclusão dos serviços.

 Para garantir agili-
dade, outras etapas da 
obra estão sendo adian-
tadas externamente ao 
local. "Temos adiantado 
a fabricação das formas 
que serão utilizadas nas 
caixas dos poços de visi-
ta e a dobra dos ferros de 
montagem. O que a gente 
puder adiantar e utilizar 
de melhor de engenharia 
será utilizado para que 

possamos liberar o tre-
cho da via o mais breve 
possível", reforçou Ro-
drigo Pacheco.

 O principal, desta-
cou, é garantir que não 
haverá incidentes como 
esse. "Sabemos que o 
concreto tem uma vida 
útil, mas estamos traba-
lhando para garantir que 
o sistema tenha a utili-
zação dele por um bom 
tempo", disse.

 
Trânsito
 Para evitar pontos 

de congestionamento, a 
Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) liberou 
o trânsito para todos os 
veículos nas faixas exclu-
sivas de ônibus nos dois 
sentidos da Avenida Dom 
Pedro II enquanto a obra 
não for concluída.

 
Transporte público  

      Devido à interdição 
do trecho na Avenida 
Dom Pedro II, as linhas 
de ônibus 301, 302, 303, 
304 e 2300 estão sendo 
desviadas pela Avenida 
Beira Rio. Para os embar-
ques que normalmente 
são feitos em frente ao 
Ibama, no sentido Cen-
tro/bairro, os passagei-
ros precisarão se dirigir 
aos abrigos na frente da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

Cratera: concluída 
a primeira etapa

Camelôs da Lagoa

Demarcação de espaço proporciona  
mobilidade e segurança a pedestres
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Primeira etapa do reor-
denamento dos ambulantes 
começa a dar novo visual às 
calçadas do Centro de João Pes-
soa, nas imediações do Parque 
Sólon de Lucena, no trecho do 
Big Bom Preço até a loja Narci-
so. Desde o fim de agosto, uma 
parceria da Prefeitura e a  Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) e Associação 
dos Ambulantes e Trabalhado-
res em Geral da Paraíba (AME-
G-PB) vem organizando os 
vendedores ambulantes para 
proporcionar mais mobilidade 
e segurança aos pedestres.  

De acordo com o vice-pre-
sidente da AMEG-PB, Josemar 
Muniz, todas as demarcações 
foram feitas, desde o último dia 
23 de agosto, de forma igual – 
1,8 metro para cada ambulan-
te – para que possam vender 
seus produtos sem atrapalhar 
as lojas nem as pessoas que 
transitam pelas calçadas. Antes 
da reorganização, estavam ca-
dastrados 97 ambulantes nas 
calçadas do Parque da Lagoa, 
mas agora ficaram apenas 58 
para evitar os transtornos que 
sempre eram registrados por 
quem passava por lá.

Padronização
“Os outros 39 camelôs fo-

ram realocados para as Ruas 
Santo Elias e Santos Dumont. 
Esse projeto de demarcação 
de padronização que começou 
aqui vai chegar em todas as 
ruas  do Centro. Isso  está sen-
do um sonho, porque sempre 
nos  preocupamos em manter 
nosso ganha pão, mas também 
com a passagem dos pedestres 
e os lojistas. A gente quer os 
direitos, mas também temos 
deveres”, pontua o represen-

tante dos ambulantes. Josemar 
acrescentou também que faz 
parte do código construtor da 
cidade, no artigo 231, garante a 
organização das calçadas, mas 
que nunca tinha sido colocado 
em prática na capital.

Mais mobilidade
Quem passa pelas calça-

das já percebe as mudanças 
de poder trafegar sem topar 
nos carrinhos e barracas dos 
comerciantes informais. “Me-
lhorou muito nossa locomoção. 
Agora, consegui caminhar sem 
bater nas pessoas nem nas bar-
racas que ficavam aqui nessa 
calçada do Centro de Passa-
gem”, comemora a auxiliar de 
serviços gerais, Maria Rosilene. 
O eletricista Cleanto Fernandes 
da Silva  também percebeu que 
essa parte do Centro está mais 
organizada e diz que foi a me-
lhor coisa para ajudar “os que 
precisam trabalhar para sobre-
viver sem causar desconforto 
para a gente que vem comprar 
algo por aqui”.

O passador de roupas, 
Djanilson Romão sempre pas-
sa pelas calçadas da região e 
garante que nem acredita que 

está trafegando sem ter que 
desviar dos gargalos que exis-
tiam no local. “Com certeza, fi-
cou mais espaçoso para gente 
passar. A rua ficou mais espa-
çosa.  Antes, era um batendo 
no outro, um verdadeiro caos. 
Tinha vez que eu andava pelo 
meio da rua porque não tinha 
como passar pela calçada, mas 
agora ficou melhor”,  disse um  
pedestre. 

Visibilidade das vitrines
Os ambulantes também 

celebraram as primeiras ações 
feitas no local e já aguardam 
ansiosos pelas novas etapas. 
“Essa organização está sendo 
boa tanto para o pedestre, que 
tem mais espaço para andar, 
como para a gente porque fi-
cou tudo alinhado e estamos 
com nosso cantinho. Ficou 
melhor para todos. Espero 
que tudo aconteça da melhor 
forma, com a entrega das cre-
denciais, para trabalharmos 
com tranquilidade”, diz a ca-
melô de artigos infantis Maria 
de Lima.

Um vendedor de óculos 
que trabalha como ambulante 
há cerca de 20 anos e afirma 

que do jeito que estava não 
podia ficar, porque era tudo 
muito bagunçado, mas agora 
temos esperança na atuação 
da AMEG junto com a Sedurb-
JP. “Se todos mantiverem essa 
organização vai ser muito bom. 
É melhor salvar nosso traba-
lho e organizar a cidade do que 
ficarmos de todo jeito, como 
era até o mês passado”, pontua 
Luciano Gabriel Linhares.

Já para o gerente de uma 
loja, o reordenamento melho-
rou muito a visibilidade das 
vitrines. “Deu mais espaço 
para os clientes chegarem em 
nossos comércios, todo mundo 
está ganhando com essa padro-
nização. Temos que respeitar 
o espaço de todos, ninguém é 
contra os camelôs”, diz Cláudio 
da Silva, 48 anos. 

O secretário da Sedurb-JP, 
Fábio Carneiro, esteve reunido 
com a associação dos ambu-
lantes na última quarta-feira 
(8), para tratar dos próximos 
passos do reordenamento dos 
comerciantes. Entretanto as 
novidades só serão anunciadas 
na próxima semana, segundo 
a assessoria de comunicação 
do órgão.  

Foto: Evandro Pereira

Quem passa pelas calçadas já percebe as mudanças e pode trafegar sem topar nas bancas dos ambulantes

Para garantir 
agilidade, outras 

etapas da obra estão 
sendo adiantadas na 
área externa ao local

SEguE a programação Na íNTEgra:

n DaTa   Hora  ação       LoCaL

17/09 Sexta-feira  9h  Abertura Oficial da Semana Nacional de Trânsito. Auditório 1 da Funesc

18/09 Sábado  8h  Blitz Educativa     Monteiro -Feira Municipal 

20/09 Segunda-feira 13h  Workshop “Atualização para agentes de 

     trânsito à luz da Lei Nº 14.071/2021”  Auditório da Eespep

21/09 Terça-feira  9h  Blitz Educativa     Sapé – Av. Com. Renato R. Coutinho.

22/09 Quarta-feira 9h  Ação Educativa     Santa Rita – Várzea Nova

23/09  Quinta-feira 9h  Ação Educativa     Ciretran de Campina Grande

24/09  Sexta-feira  15h  Blitz Educativa     Praia do Jacaré - Cabedelo

25/09 Sábado  7h  Encerramento   

     1º Passeio Ciclístico da Semana Nacional de Trânsito 

           Saída: Centro de Convenções  

           Retorno:  Estação Cabo Branco –  

           Ciência, Cultura e Artes Chegada:  

           Centro de Convenções.
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Alex confessou o assassinato, nega estupro e revela que bebeu bastante e usou entorpecente antes de sair com a criança

José Alex da Silva, de 
35 anos, que confessou ter 
matado  Anielle Suellen Tei-
xeira, de 11 anos, pode ter 
cometido outros crimes em 
João Pessoa. Na manhã dessa 
quinta-feira (9) a delegada 
Amin Oliveira revelou que 
uma mulher esteve na De-
legacia da Mulher e revelou 
em agosto deste ano teve sua 
casa invadida por Alex que 
tentou estuprá-la.

A vítima teria contado 
na delegacia que identifi-
cou Alex após sua imagem 
ser mostrada na televisão. A 
delegada disse que a vítima 
resolveu procurar a polícia e 
denunciar que na madruga-
da do dia 21 de agosto acor-
dou com o homem dentro de 
sua casa e, de forma violenta 
tentou arrastá-la para dentro 
do banheiro. A mulher con-
tou que se livrou do agressor 
após morder um dedo dele, 
houve luta corporal e conse-
guiu pedir socorro, fazendo 
com que o “estranho” fugisse.

A delegada Amin Oli-
veira recomenda a quem 
tenha sido vítima do Alex 
que compareça à Delegacia 
da Mulher para denunciar e 
prestar depoimento. “Acre-
ditamos que ele tem mais 
vítimas”, disse a delegada 
ao indicar que as denúncias 
podem ser feitas através dos 
telefones 190 e 197.

No início da tarde de 
ontem, José Alex da Silva foi 
submetido a audiência de 
custódia quando foi manti-

da a sua prisão preventiva. 
Foi determinada pela Justiça 
a sua permanência na Cen-
tral de Polícia onde cumpri-
rá quarentena por conta da 
pandemia e, logo em seguida 
será transferido para a Peni-
tenciária de Segurança Máxi-
ma Romeu Abrantes (PB1), 
em Mangabeira.  

José Alex, que trabalha 
como vendedor de coco na 
Praia do Cabo Branco, em 
João Pessoa foi preso na cida-
de de Ferreiros, Pernambu-
co, escondido na casa de uma 
irmã. A prisão foi efetuada 
pela Polícia Militar daque-
le estado e, imediatamente 
transferido para a Central de 
Polícia, em João Pessoa.

No interrogatório pres-
tado ao delegado Rodrigo 
Santa Cruz, o acusado de ma-
tar Anielle Teixeira confes-
sou ser autor do crime, por 
meio de esganadura, no en-
tanto, garantiu que não pra-
ticou violência sexual contra 
a criança.

Além de confessar ter 
matado a criança, Alex re-
velou que havia ingerido 
bebida alcoólica e entor-
pecente. Ele afirmou ainda 
que conhece Cintia Teixeira, 
mãe da menina há cerca de 
seis anos e que antes de sair 
com Anielle todos estavam 
bebendo, inclusive Cintia. 
No local onde todos esta-
vam ocorria a apresentação 
de música.

A possível participa-
ção de uma segunda pessoa, 
no crime praticado contra 
Anielle Teixeira não está 
descartada pela polícia. A 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Caso Anielle: suspeito pode 
ter praticado outros crimes

Dupla é suspeita
de assaltos em CG

A Polícia Militar prendeu, em 
Campina Grande, dois homens, 
de 21 e 19 anos, armados com 
antecedentes por homicídio e 
roubo. A dupla é suspeita de 
invadir casas para assaltos. 
Um deles ocorrido na sexta-
feira (3). A dupla foi presa por 
policiais do 2o BPM. Segundo 
denúncia, a dupla exibia ar-
mas de fogo em via pública, 
entrando em residências no 
bairro Mutirão. Com eles a PM 
apreendeu uma espingarda 
calibre 12 e munições.

Ladrões levam 
botijão de Creas

Câmeras de segurança podem 
ajudar a polícia a identificar 
os suspeitos de arrombar, na 
madrugada dessa quinta-fei-
ra (9) o Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas I), localizado 
no Centro de João Pessoa. Os 
funcionários chegaram para 
trabalhar e encontraram uma 
das janelas do prédio aberta. 
Ao entrarem identificaram 
que um botijão de gás tinha 
sido levado. A grade que pro-
tege a janela estava arranca-
da e o portão violado.

Preso condenado 
por homicídio

A Polícia Civil prendeu na ci-
dade de Lagoa Seca um ho-
mem de 29 anos condenado 
a 12 anos pela prática de as-
sassinato na cidade de Ala-
goa Nova em 2018.  A prisão 
foi realizada pelo Grupo Tá-
tico Especial (GTE) sediado 
em Esperança e policiais de 
Lagoa Seca. De acordo com o 
delegado Cristiano Santana, 
ele passou os últimos meses 
se escondendo das polícias. 
“Estamos fazendo um traba-
lho específico, voltado para 
a investigação de homicidas 
foragidos”, explicou o dele-
gado seccional.

Homem é autuado 
por posse de arma

Agentes de investigações 
da Delegacia de São Bento 
prenderam em flagrante 
um homem, de 20 anos, por 
porte ilegal de arma. A pri-
são aconteceu esta semana, 
após a Polícia Civil receber 
denúncia anônima que che-
gou ao conhecimento dos 
policiais após o suspeito ser 
atendido no hospital por um 
disparo acidental na própria 
mão. Após investigação foi 
descoberto que ele tinha um 
revólver calibre 38 em sua 
residência. O homem vai 
responder por posse ilegal 
de arma de fogo.

Curtas

delegada Luisa Correia disse 
que na manhã de ontem rece-
beu um vídeo onde mostra a 
criança na garupa da bicicle-
ta com destino ao local onde 
foi encontrada morta. 

O delegado Rodrigo San-
ta Cruz, que investiga o as-
sassinato de Anielle Suellen 
Teixeira já ouviu várias pes-
soas e, como disse a delega-
da Luisa Correia vai analisar 
imagens de uma câmera de 
segurança de uma rua próxi-
ma ao local onde o corpo foi 
localizado.

Versão de Cintia
A mãe de Anielle Teixei-

ra revelou que já cumpriu 
pena por ter sido condenada 
por tráfico de droga e que já 
usou tornozeleira eletrônica. 

Contrário do que havia dito 
inicialmente de que estava 
dormindo, ela contou em en-
trevista que no dia do fato ha-
via bebido “uma caipirosca” 
no quiosque onde, inclusive 
havia música.

Cintia disse também que 
ao perceber o desapareci-
mento da filha procurou seu 
ex-namorado que dormia 
sobre um papelão e também 
perguntou a alguns morado-
res de rua que ficam pelas re-
dondezas.

No final da tarde de on-
tem, ocorreu o sepultamento 
do corpo de Anielle Teixei-
ra no cemitério São José, no 
bairro de Cruz das Armas. 
Seguindo orientação dos pe-
ritos do Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal (Numol) 

não foi possível a realização 
do velório devido ao adianta-
do estado de decomposição 
do corpo.

A criança desapareceu 
na madrugada do domingo 
(5), depois de sair da Praia do 
Cabo Branco de bicicleta com 
um homem. Somente cerca 
de 48 horas depois o corpo 
foi encontrado em uma mata, 
às margens do Rio Jaguari-
be, no bairro de Miramar, 
em João Pessoa. Conforme 
informações da Polícia Civil, 
o corpo de Anielle foi encon-
trado apenas com a blusa. O 
delegado Rodolfo Santa Cruz 
acredita que até a próxima 
semana estará de posse dos 
resultados dos exames reali-
zados no Instituto de Polícia 
Científica.

Foto: Marcos Russo

Muita gente acompanhou a chegada do corpo de Anielle Suellen no cemitério São José, em Cruz das Armas

Sem nota fiscal

Madeira apreendida 
no sertão do Estado

A Polícia Rodoviária 
Federal, em atividade de 
fiscalização ambiental na 
BR 230, identificou um 
carregamento com mais 
de 53 toneladas de madei-
ra serrada sendo transpor-
tado de forma irregular, na 
última quarta-feira (8), no 
município de Pombal, Ser-
tão paraibano.

Os policiais aborda-
ram um caminhão Volvo/
Fh 540, no Km 407, da BR 
230, transportando car-
ga de madeira da espécie 
Amazônica Paricá. Ao ana-
lisar os documentos fiscais 
apresentados pelo condu-
tor, verificaram que ele não 
tinha a licença de atividade 
rural ou cadastro ambien-
tal rural do imóvel onde foi 
realizada a colheita flores-

tal, documentação neces-
sária prevista em lei para 
a realização do transporte 
da carga. Após análises 
foram constatados indí-
cios de adulteração na 
declaração de corte e co-
lheita da fazenda onde foi 
extraída a madeira.

O condutor de 36 anos, 
foi detido e encaminhado 
para a Polícia Judiciária de 
Pombal. Ele sofrerá as pe-
nalidades administrativas 
e criminais previstas no 
Art. 46 da Lei 9.605/1998 
(transportar, adquirir, ven-
der, madeira, lenha, carvão 
sem licença válida) que 
trata sobre os crimes con-
tra o meio ambiente e do 
Art. 304 da Lei 2.848/1940 
(uso de documento falso) 
do Código Penal.

A madeira era transportada, em carreta, sem a documentação fiscal
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Corpo estranho em garrafa 
gera dano moral na justiça

A Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba deu provimento a um 
recurso para condenar a em-
presa Refrescos Guararapes 
Ltda ao pagamento de inde-
nização no valor de R$ 3 mil, 
a um consumidor que encon-
trou um corpo estranho em 
uma garrafa de refrigerante. 
A decisão foi proferida nos 
autos da Apelação Cível nº 
0805344-18.2015.8.15.2003, 
que teve a relatoria do De-
sembargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque.

O consumidor alega que 
quando estava na iminência de 
consumir o refrigerante, obser-
vou um corpo estranho surgin-
do de dentro do produto, sem 
que tenha havido ingestão.

“É fato incontroverso que 
existia o corpo estranho na 
mercadoria, a discussão é se 
tal substância, mesmo com o 
refrigerante fechado poderia 
causar danos ao consumidor, 
ainda que seja um potencial 
subjetivo de dano”, afirmou 
o desembargador Marcos 
Cavalcanti, acrescentando 
que a matéria em discussão 
fora objeto de modificação 
de posicionamento pelo STJ, 
que através da 3ª Turma en-
tendeu por reconhecer dano 
moral mesmo quando não in-
gerido o líquido, por expor o 
consumidor a risco concreto 
de lesão à sua saúde e segu-
rança, deixando o risco de ser 
meramente subjetivo.

O relator pontuou, ain-

da, que no caso de relações 
de consumo voltadas para 
questões alimentícias, medi-
camentosas e demais produ-
tos de uso no corpo humano, 
as empresas devem redobrar 
sua atenção na qualidade do 
produto, pois um simples erro 
pode levar a danos irrepará-
veis e até a morte de pessoas. 
“Dou provimento ao recurso 
apelatório para reformar a 
sentença e julgar procedente 
os danos morais, arbitrando 
o quantum indenizatório em 
R$ 3.000,00, com correção 
monetária a partir do arbitra-
mento (Súmula 362 do STJ), 
corrigidos pelo INPC-IBGE e 
juros de mora de 1% a partir 
da citação, conforme artigo 
405 do CC/202”, frisou.

Acusado de estupro é preso 
em flagrante em Guarabira

Um homem foi preso na 
manhã dessa quarta-feira 
(8), acusado de ter estuprado 
uma adolescente de apenas 
17 anos de idade, residente 
no Alto da Boa Vista, em Gua-
rabira, no Brejo paraibano.

Segundo a mãe da ado-
lescente, o crime aconteceu 
por volta das 32h de terça-
feira (7), quando o estupra-
dor, identificado por “Oba”, 
abordou a sua filha, armado 
com uma faca e levou a meni-

na para um ginásio localizado 
naquele bairro, onde teria co-
metido o estupro.

Ao tomar conhecimento 
do fato, a mulher levou a sua 
filha para a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) e em 
seguida ao Hospital Regional 
de Guarabira para receber 
atendimento médico.

Por volta das 3h da ma-
drugada, quando deixou o 
hospital, a mãe da vítima 
ligou para a Polícia Militar 

informando que a sua filha 
teria sido estuprada por um 
homem que reside próximo 
a sua residência. De imedia-
to as guarnições da PF foram 
acionadas e, diante das infor-
mações, os policiais inicia-
ram as diligências.

Por volta das 8h da ma-
nhã de quarta-feira (8) os 
policiais localizaram e pren-
deram o acusado nas imedia-
ções do Colégio Estadual, no 
bairro Primavera.
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Consuni decidiu realizar uma consulta pública sobre o tema; decisão sairá de nova reunião marcada para próximo dia 22

Uma reunião do Conse-
lho Superior de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Consepe) 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), ocorreu on-
tem, para discutir uma bo-
nificação estadual de 10% 
na nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). A 
proposta visa priorizar alu-
nos paraibanos de escolas 
públicas e particulares no 
ingresso aos cursos da uni-
versidade. 

A reunião foi suspen-
sa e deverá ser retomada, 
às 9h, do dia 22 deste mês, 
pois a decisão será tomada 
baseada em uma audiência 
pública on-line com parti-
cipação de representantes 
das escolas, parlamentares, 
pais de alunos e comunida-
de acadêmica.

A data da audiência pú-
blica ainda não foi definida, 
mas acontecerá pela plata-
forma do Governo Federal, 
RNP.

O prazo, solicitado pela 
relatora Bagnólia Costa, que 
baixou o processo em dili-
gência, servirá para acrésci-
mo, nos autos do processo, 
de esclarecimentos dos da-
dos estatísticos apresenta-
dos na reunião.

Cada universidade pú-
blica possui plena autonomia 

de aprovar uma bonificação 
regional. As universidades 
federais de Pernambuco e 
Rio Grande do Norte aderi-
ram à bonificação de 15% e 
20% respectivamente.

Conforme os dados, o 
percentual médio de ocupa-
ção de vagas na instituição 
por estudantes de outras 
Unidades da Federação nos 
últimos cinco anos gira em 
torno de 28,15% para o con-
junto de cursos da institui-
ção. Em alguns cursos esse 
índice é ainda mais elevado, 
como Relações Internacio-
nais (59,54%), Engenharia 
Química (53,08%), Medici-
na (50,93%), Direito - Santa 
Rita (40,76%) e Psicologia 
(39,43%).

Para o reitor Valdiney 
Gouveia, o desenvolvimento 
do município, estado e nação 
se dá através da qualificação 
dos recursos humanos.

“Não estamos impe-
dindo que outras pessoas 
venham para cá, nós só es-
tamos tentando garantir 
que os alunos paraibanos 
tenham a oportunidade de 
permanecerem contribuindo 
no Estado”, declarou.

A presidente do Consepe, 
Liana Filgueira informa que o 
Laboratório de Economia e 
Modelagem Aplicada (Lema) 
realizou um levantamento 
de 2000 a 2018 concluíram 
o curso na UFPB. O cálculo de 

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

UFPB estuda reservar 10% das 
vagas para alunos paraibanos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Buser

Barra de Gramame 

Cabaceiras 

João PEssoa

Na entrada do Home 
Center Ferreira Costa está 
acontecendo a Feira de 
Flores de Holambra que 
vai até o próximo dia 26. Lá, 
você poderá encontrar mais 
de 200 espécies de plan-
tas e flores ornamentais, 
como bonsai, orquídeas, 
suculentas, cactos, rosas 
do deserto, dentre outras 
variedades. Plantas que 
podem ser cultivadas tanto 
em ambientes internos, 
quanto nos externos.

araruna 
Fotos: Teresa Duarte

É no Litoral Sul da Paraíba que os amantes da natureza encontram belas praias que ainda 
reservam vegetação exuberante. Para quem gosta da tranquilidade e calmaria o lugar perfeito 
é a Barra do Gramame, onde há um pequeno rio ótimo para relaxar e possui estrutura com 
mesas sobre a extensa faixa de areia. As atrações ficam por conta dos ventos perfeitos para a 
prática do kitesurf e das piscinas formadas pelo rio quando a maré está baixa. 

Apostando na retomada econômica com o avanço da vacinação no Brasil, a Buser deu início a um 
plano de expansão para chegar com força à Paraíba. Maior plataforma de intermediação rodoviária do 
país, a startup vai operar 22 pares de cidades em território paraibano a partir de setembro. A expectativa 
é transportar 25 mil passageiros no Estado só em dezembro, ultrapassando a marca de 300 mil passa-
geiros transportados em 2022. O lançamento faz parte de um grande plano de expansão da Buser no 
Nordeste. Como parte da estratégia para conquistar esse novo mercado, a plataforma está oferecendo 
viagens gratuitas para diversos destinos neste mês. Na Paraíba, serão quatro trechos em que os viajantes 
não vão pagar nada durante o mês de setembro: de Campina Grande para João Pessoa ou Recife (PE); e 
de Patos a Campina Grande ou João Pessoa. Além da promoção inicial, a startup distribuirá cupons nas 
redes sociais, site e aplicativo, com direito à primeira viagem grátis.

A cidade de Cabaceiras, no Cariri, conhecida como a Roliúde Nordestina, vai promover 
um pedal ciclístico no dia 14 de novembro, intitulado ‘Na Rota do Cinema’. Na programação, os 
participantes vão passar por locais que foram cenários de produções cinematográficas, tanto 
no perímetro urbano, como rural. O pedal Na Rota do Cinema é uma produção independente 
e contará com o apoio da Prefeitura de Cabaceiras. O evento será coordenado por Diego Caval-
canti, André Menezes e Gustavo Michel e terá apenas 200 participantes. Informação: 9. 8894-
1193/9.8790-8781/9.8718-1341.

O município de Araruna conta agora com uma agência de viagem. Trata-se da Araruna 
Adventure, primeira agência de turismo da cidade, instalada no Centro Histórico do Municí-
pio, no Curimataú paraibano, a agência é especializada em turismo de aventura, ecoturismo e 
turismo de base comunitária. O objetivo da agência é fomentar o turismo na região, com foco 
no turismo sustentável e responsável, visando a preservação da natureza. A agência já está de-
vidamente formalizada e credenciada no Cadastur, do Ministério do Turismo, e trabalhará com 
roteiros personalizados que já estão consolidados no município, adotando todos os protocolos 
sanitários, ainda exigidos pelos órgãos de saúde, devido à pandemia da covid-19. No portfólio 
da agência, já está sendo comercializado o mais recente roteiro, “Caminhos das Ararunas”, 
que é uma trilha de longo curso, que faz parte da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. 

Fotos: Teresa Duarte

83,1% dos formados na UFPB exercem a sua profissão na Paraíba

Foto: Evandro Pereira

10% é baseado na realidade 
da instituição através de fun-
damentação científica.

“O Lema elaborou uma 
equação matemática para 
calcular o percentual ideal, 
baseado em vários parâme-
tros. A partir desses dados, 
o Lema chegou à conclusão 
que 10% atende a necessi-
dade da universidade. Após 
a aprovação da resolução, 
iremos continuar monitoran-

do os dados. Se for preciso, 
estudaremos o aumento do 
percentual”, explicou.

Além disso, o levanta-
mento do Lema mostra que 
83,1% dos paraibanos for-
mados pela UFPB exercem 
sua profissão na Paraíba. 
Esse quantitativo cai quan-
do analisados os formados 
na UFPB oriundos de outros 
estados: 58,8% atuam profis-
sionalmente na Paraíba.

O Programa Integra Edu-
cação Paraíba reuniu mais 
de 13 mil profissionais dos 
anos iniciais do Ensino Fun-
damental da Rede Estadual 
e da Rede Municipal durante 
as formações continuadas, 
réplicas e ciclos de formação 
e interciclos, realizados des-
de a publicação do Painel de 
Aprendizagem, em junho. 

Dentre os temas dis-
cutidos estão as sequências 
didáticas, aprimoramento 
dos planejamentos de aula, 
conceitos de protagonismo 
infantojuvenil, métodos de 
ensino de Língua Portuguesa 
e Matemática e estratégias 
para alfabetização em tempos 
de pandemia. A ação faz parte 
das estratégias do programa 
para garantir uma educação 
pública de qualidade e a alfa-
betização de 100% das crian-
ças na idade certa.

O mês de setembro ini-
ciou com a formação sobre 
‘Melhoria Contínua de Habili-
dades’ para professores, coor-
denadores e supervisores da 
Rede Estadual e das redes 
municipais parceiras. A capa-
citação apresentou estraté-
gias de ensino para diminuir 
as dificuldades de aprendiza-

gem em Língua Portuguesa 
e Matemática, a partir do fo-
mento de atividades direcio-
nadas às habilidades que tive-
ram baixo índice de aquisição, 
de acordo com o resultado da 
análise do Painel de Alfabeti-
zação estadual e municipal. 

O que é
Por meio do Painel de 

Aprendizagem, é possível ve-
rificar como está a aprendi-
zagem de cada estudante du-
rante o ensino remoto, além 
de conferir se eles atingiram 
as habilidades previstas na 
Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC) para a Língua 
Portuguesa e Matemática. 

Ao identificar a dificul-
dade dos estudantes, a equipe 
pedagógica do Integra Educa-
ção Paraíba elaborou estraté-
gias de formação para fortale-
cer as metodologias de ensino 
para as habilidades com alto 
índice de defasagem. Ainda 
neste mês, as equipes escola-
res dos anos iniciais do Ensi-
no Fundamental da Paraíba 
terão formação nos ciclos, 
interciclos e formações sobre 
representante de turma, in-
centivando o protagonismo 
desde o início da vida escolar.

Programa discute o 
ensino na pandemia   
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‘Nordeste Futurista’
Paraibana Luana Flores lança o seu primeiro EP, com uma 
sonoridade que transita entre o universo eletrônico e os ritmos 
da cultura popular nordestina. Página 12
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Serão conhecidas hoje à 
noite as músicas vencedoras 
do 4º Festival de Música da 
Paraíba. Quando o último 
dos 14 intérpretes tiver subi-
do ao palco do Teatro Paulo 
Pontes, em João Pessoa, uma 
história chega ao fim para 
outra ter início. A competi-
ção, que teve inscrições em 
maio e contou com número 
o recorde de participantes, 
será encerrada a partir das 
20h e uma nova canção vai 
ser consagrada como a gran-
de vencedora do festival.

Em quatro dias de vota-
ções, o número de votos na 
categoria popular já ultrapas-
sa a marca de 32 mil. Ainda dá 
tempo de o público escolher 
seu favorito pela internet (vo-
tacaofestivaldemusica.pb.gov.
br). A edição deste ano home-
nageia o centenário de nasci-
mento do compositor Genival 
Macêdo e pode ser acompa-
nhada pelos canais no You-
Tube da Funesc e da Rádio 
Tabajara, como também pelas 
frequências das Tabajara FM 
105,5 e AM 1.110, além da TV 
Assembleia.

No início da semana foi 
definida por sorteio a ordem 
de apresentação das canções 
concorrentes. Subirão ao pal-
co os competidores: ‘Enco-
menda’ (P. Mota e Will); ‘Terra 
do Acais’ (Laíz de Oyá); ‘Fruto 
coragem’ (Sinamonis); ‘Ar, é ar’ 
(Pedro Mello / intérprete: Cei-
ça Farias); ‘Desgoverno’ (Tom 
Drummond); ‘Pelas calçadas’ 
(Tiago Sotero); ‘Pega o beco’ 
(Totonho); ‘A pergunta que 
não quer calar’ (Hugo César  
/ Lucas Barreto); ‘Bandeira’ 
(Alcides Prazeres); ‘Se prestar 
eu vou postar’ (Aldo Marques); 
‘Paraíba sou sim’ (Elon); ‘Pás-
saro’ (Samir); ‘Coco aperrea-

do’ (Larry Brasil) e ‘Você viu’ 
(João Carlos Jr.).

“Achei um nível bem alto 
de composição. Eu senti que 
todos se prepararam bem, es-
colheram muito bem as can-
ções, que são muito voltadas 
para o festival, até por já ter 
essa cultura na quarta edição 
do evento”, define Gabriel 
Dusouto, músico e produtor 
musical, com atuação em Na-
tal (RN), e jurado da edição 
nas fases eliminatórias. 

Como condição de im-
parcialidade e transparência 
do certame, o júri e a curado-
ria serão formados por pro-
fissionais de outros estados 
com comprovada competên-
cia técnica musical. Para a fi-
nal, os jurados serão diferen-
tes. “Eu mesmo não saberia o 
que fazer. Já foi difícil durante 
as eliminatórias, agora vai ser 
muito difícil”, frisa Dusouto 
sobre a tarefa dos jurados da 
finalíssima.

Um fator que não passou 
despercebido por Dusouto foi 
o caráter político e social das 
apresentações. Em nenhuma 
outra edição do festival houve 
tantas cidades paraibanas 
participando entre os ins-
critos. O número de mulhe-
res também teve destaque e 
mais que triplicou, compara-
do com o ano passado. Elas 
representam 25% do total 
de concorrentes. “Eu percebi 
muita representatividade dos 
participantes, muitas mu-
lheres e muitos levando suas 
causas e manifestos. Foi mui-
to difícil de julgar”, confessa 
Gabriel Dusouto.

O destaque do jurado vai 
ainda para a organização do 
evento, o aparato de transmis-
são e em especial para a banda 
base que acompanha todos os 
intérpretes. É ela, segundo Du-
souto, que permite que todas 
as canções sejam analisadas 

de forma equânime. “A ban-
da estava perfeita nos arran-
jos que fizeram para todas as 
músicas. Havia uma unidade 
para que se pudesse julgar 
bem a composição. Isso torna 
a tarefa de julgar mais fácil, 
porque a gente pode perceber 
a composição em si, mas difícil 
também porque todas ficaram 
muito boas”. 

A edição tem direção mu-
sical de Sérgio Gallo, que tam-
bém é baixista na banda for-
mada por oito instrumentistas, 
além dos vocais de Manu Lima 
e Pedro Índio, e traz Leo Torres 
na guitarra, Glauco Andreza 
na bateria, Uaná Barreto nos 
teclados e Otacílio Feitosa na 
percussão. Já nos metais, a 
banda traz o saxofone de Ari-
mateia Formiga, o trombone 
de Gilvando Azeitona e o trom-
pete de Emanoel Barros.

A produção do evento en-
volve mais de 100 pessoas de 
forma direta ou indireta e um 
dos desafios é manter a quali-
dade do espetáculo respeitan-
do todas regras de biossegu-
rança. A organização do festival 
não permitirá a presença física 
do público. O acesso ao local 
será restrito apenas aos con-
correntes, músicos da banda e 
equipes de produção.

Esse ano, o evento – que 
é realizado pelo Governo do 
Estado por meio da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Secretaria de Comuni-
cação Institucional (Secom), e 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) – oferecerá 
o valor de R$ 10 mil ao gran-
de vencedor ou vencedora. 
Ao 2º lugar, R$ 7 mil e ao 3º 
ficará, R$ 5 mil. Já o Melhor 
Intérprete garante R$ 3 mil 

e a Melhor Canção pelo voto 
popular terá direito ao crédi-
to de R$ 3 mil para aquisição 
de equipamento ou instru-
mento musical.

Genival Macedo
O homenageado deste 

ano é Genival Macedo, que 
teria completado 100 anos no 
último dia 28 de março e teve 
forte contribuição na música 
paraibana. O autor é mais co-
nhecido pela música ‘Meu Su-
blime Torrão’, que se tornou 
em 1972 o “hino popular de 
João Pessoa”, mas ele possui 
quase 100 composições em 
diversos ritmos. O Festival de 
Música da Paraíba já reve-
renciou artistas paraibanos 
como Zabé da Loca, Jackson 
do Pandeiro e Sivuca.

Além da relevância de 
sua obra, o compositor foi 

decisivo para abrir espaço 
para tantos outros artistas 
locais nos grandes centros 
do país, a exemplo de Jack-
son do Pandeiro. A vasta pro-
dução musical de Macedo 
tem composições que vão 
desde o frevo, passando pelo 
forró e chegando às baladas 
românticas.

Hoje é a grande final do 4o 
Festival de Música da Paraíba
Com uma diversidade de ritmos e temas, evento já ultrapassa a marca dos 32 mil votos do público para as canções selecionadas

Fotos: Divulgação

‘Se prestar eu vou 
postar’ 
Aldo Marques

Fotos: Divulgação

‘Terra do Acaiz’ 
Laiz de Oyá

‘A pergunta que
não quer calar’ 
Hugo César e Lucas Barreto

‘Desgoverno’ 
Tom Drummond

‘Encomenda’ 
P. Motta e Will

‘Pássaro’ 
Samir

‘Ar é ar’ 
Pedro Mello e Ceiça Farias

‘Pelas calçadas’ 
Tiago Sotero

‘Fruto coragem’ 
Sinamonis

‘Coco aperreado’
Larry Brasil

‘Paraíba sou sim’ 
Elon

‘Bandeira’ 
Alcides Prazeres

‘Você viu’ 
João Carlos Jr.

‘Pega o beco’ 
Totonho

 CONFIRA OS 14 FINAlISTAS PARA A VOTAçãO DO PúBlICO:    

Através do QR Code ao lado, 
acesse o site oficial do evento 

para a votação popular

Votação do público para escolher a sua canção favorita 
vai durar até o final da última apresentação da grande 
finalíssima; basta eleger a música através do site oficial 
do evento (votacaofestivaldemusica.pb.gov.br), no qual 
é possível ouvir todas as concorrentes antes de deixar 
seu voto. Não é preciso fazer nenhum cadastro prévio 
e nem há limite de votos por pessoa.

Foto: Thercles Silva/Funesc

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Finalíssima será transmitida direto do 
Teatro Paulo Pontes, na capital, pelos 
apresentadores Jãmarri Nogueira (E) 
e Amanda Falcão (D)

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘Diário não diário’
Não raro, Carlos Drummond de An-

drade procurava escapar do assédio dos 
repórteres com uma frase que repetiu 
quase à exaustão: “Tudo o que eu tenho 
a dizer está nos meus poemas”. 

Ávidos por declarações espetaculo-
sas, porém, os repórteres não se davam 
por vencidos, insistiam cada vez mais. 
Tanto que, já no final da vida, quem se 
fechava em copas ante as investidas da 
imprensa, terminou por abrir os flancos 
e por dar dezenas de entrevistas. E em 
todas elas, nada de extraordinário re-
velou, pelo menos para mim, que con-
tinuo a achar que a verdadeira vida de 
Drummond está nos poemas, nem que 
estes se configurem como uma espécie 
de autobiografia do imaginário ditada a 
partir do fingimento do eu lírico.

“Êta vida besta, meu Deus”. Bem 
que esse verso drummondiano pode-
ria servir de epígrafe a muitos livros de 
memórias. Livros através dos quais a 
existência dos autores se mostra muitas 
vezes insípida, inodora, sem nenhum 
rasgo de heroísmo. Como aquela do me-
nino Drummond que, leitor entre man-
gueiras da história de Robinson Crusoé 
– “Comprida história que não acaba 
mais” –, já adulto descobriu que a sua 
infância plácida, bucólica, recolhida ao 
recesso do lar, compunha uma história 

muito “(...) mais bonita do que a de Ro-
binson Crusoé”.

A frase é de Oscar Wilde: “Para a 
maioria de nós, a vida real é a vida que 
não vivemos”. Cláudio José Lopes Rodri-
gues vive a vida duas vezes. A primeira, a 
cru, no calor da hora. A segunda, quando 
a converte em linguagem, sem, contudo, 
transfigurá-la, a não ser através da emo-
ção que passa aos acontecimentos, aos 
episódios de pouca ou quase nenhuma 
significação, sobretudo se comparados 
àqueles que, repercutindo junto à coleti-
vidade, são de todos ou de quase todos 
conhecidos.

Pois bem. Os textos que Cláudio José 
Lopes Rodrigues reúne nesse Diário não 
diário teriam tudo para malograr por, 
pelo menos, dois motivos: procuram, 
conforme ele mesmo o diz, revelar a ver-
dade, nada mais do que a verdade; e, por 
último, tratam de episódios banais, corri-
queiros, cujos protagonistas pertencem 
à fauna dos comuns mortais, o próprio 
Cláudio incluído entre eles.

Mas, afinal, o que dá sustentação a 
esse livro de memórias? A linguagem, 
como de resto é a linguagem que dá sus-
tentação a todo e qualquer livro. E isso 
porque, sem transfigurar o real, mas an-
tes o tomando como ponto de partida, 
ela consegue o milagre de reduplicá-lo 
fielmente, o que não é, convenhamos, 
tarefa das mais fáceis, mas tão difícil 
quanto a de um pintor cujo quadro ex-
pressasse não apenas a ideia da cama, 
mas a própria cama como um todo, sem 
tirar nem pôr.

Numa época em que os escritores 
tentam, a todo custo e por todos os 
meios – meios nem sempre originais 
– transfigurar a realidade, às vezes se 
torna mais original aquele que a copia 
em todas as suas dimensões e latitu-
des. Aqueles que, a exemplo do gaú-
cho Sérgio Faraco, conseguem, com 
engenho e arte, escrever uma história 
com início, meio e fim. Ou como Cláu-
dio José Lopes Rodrigues, cujos textos 
conseguem a difícil façanha de provo-
car o riso. E a de comover. Textos, en-
fim, cujos personagens de carne e osso 
são perpassados pelo sopro de vida da 
linguagem. Linguagem que é a verda-
deira alma de todas as personagens, 
sejam elas extraídas do mundo real ou 
do imaginário.

 Textos, enfim, cujos 
personagens de carne e osso são 
perpassados pelo sopro de vida 

da linguagem 

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

‘Os Sonetos do Exílio I’
José Mota Victor

Na estante do Império do Brasil: 
1822-1889, da Biblioteca Armorial do 
Pinharas, encontrei um opúsculo que 
pertenceu ao meu bisavô Miguel Fer-
nandes Motta, filho de Ricardo e pai do 
meu avô Miguel Fernandes Motta Filho. 
O opúsculo e uma velha fotografia, com 
uma singela dedicatória, foram as úl-
timas lembranças enviadas do Rio de 
Janeiro por seu filho Augusto que tinha 
migrado para o sudeste e que depois da 
correspondência nunca mais deu notí-
cia de sua existência na Terra, a plaque-
ta era uma recordação de saudade, do 
filho e da Monarquia do Brasil. O meu 
tio Edivaldo Motta ainda tentou encon-
trar vestígios de Augusto Fernandes 
da Motta na cidade do Rio de Janeiro, 
mas as suas buscas foram infrutíferas. 
Irreverente, chegou na cidade de Patos 
contando uma história que pouca gente 
da família acreditou, segundo ele uma 
famosa atriz brasileira era descendente 
do tio desaparecido.

A história era simples: Depois de 
certo tempo na capital federal, Augusto 
adoeceu e ficou aos cuidados de uma 
caridosa negra da periferia da cidade. 
Apaixonado teve com ela vários filhos, 
mas o preconceito enterrou essa his-
tória nos recônditos escaninhos da 
memória familiar. Nunca mais ninguém 
falou no assunto e o meu tio-avô foi se-
pultado num velho álbum de fotografias 
da família, no verso do retrato a palavra 
“missing”, escrita por um primo que 
estava dando os primeiros passos no 
aprendizado da língua inglesa.

A plaqueta Sonetos do Exílio – Re-
colhidos por um Brasileiro, do finado D. 
Pedro de Alcântara, foi publicada em 
Paris no ano de 1898 por um anônimo 
monarquista. O singelo e raríssimo 
opúsculo tem apenas 27 páginas e sete 
sonetos. Pelo apuro gráfico podemos 
considerar uma edição maravilhosa 
(17 x 12 cm), de colecionador, papel 
especial, capa verde musgo e diagra-
mação impecável com letra capitular e 
desenhos no final dos sonetos. Mesmo 
depois de mais de 120 anos, a plaqueta 
se encontra em perfeito estado de con-
servação protegida por uma jaqueta de 

plástico transparente. No ano de 1932, 
a Editora Guanabara (Waissman, Reis 
& Cia., Ltd. Rua dos Ourives, 95) pu-
blicou os Sonetos do Exílio como pro-
duções apócrifas no livro Poesias Com-
pletas de Pedro II. Os dois exemplares, 
a plaqueta e o livro, são raríssimos e 
pertencem à Biblioteca Armorial do 
Pinharas. Afirmo como um conhecido 
livreiro e famoso sebista Paulista: “Não 
posso mensurar o valor, são preços 
proibitivos”.

A plaqueta é dedicada à Sua Ma-
jestade a Senhora D. Isabel:

Senhora! Quando não foreis, por 
direito de legitimidade, a Imperatriz dos 
Brasileiros, caber-vos-hia o título que ora 
vos attribuimos, porque a majestade do 
nascimento e da lei reunis o da beneme-
rência, que vos fez aclamar Redemptora 
de meio milhão de compatriotas.

A oferta que hoje vos fazemos, Se-
nhora, é valiossissima, porque não tem 
de nossa mesquinhez sinão o trabalho 
de coligir e expor á luz meridiana sete 
belíssimas composições d’Aquele que foi 
vosso Pae, nosso Imperador e cuja sa-
crílega deposição encetou para o Brasil 
uma era de ruinas e opprobrios infeliz-
mente ainda não concluída.

Diganae-vos Senhora, de aceitar 
esta homenagem no espirito que nol a 

dictou, pedindo-vos humilde excusa do 
anonymato, que é para nós segurança 
de vida n’uma quadra em que à im-
prensa responde o punhal assassino e o 
facho incendiário.

Senhora! Deante de vossas virtu-
des, do vosso heroico feito e do vosso 
imerecido infortunio, para beijar-vos a 
mão respeitoso curvamos a fronte, que 
temos conservado erguida em frente da 
usurpação.

Rio, I° de Outubro de 1898, 67.° Do 
Imperio e 9.° do grande crime.

Um Brasileiro.

Os primeiros passos para o exí-
lio de Dom Pedro II aconteceram no 
início da madrugada do dia 17 de 
novembro, quando o Major Frederi-
co Sólon de Sampaio Ribeiro, pai da 
futura esposa do escritor Euclides 
da Cunha, foi anunciado e entregou 
pessoalmente a ordem de banimento 
da família Imperial. Os diálogos do 
encontro, apenas os diálogos entre 
aspas, é do manuscrito Memória para 
os meus filhos da Princesa Isabel:

– “Trago a Vossa Excelência...”
Inseguro e pálido consertou:
– “Trago a Vossa Alteza...”
Por fim resolveu seguir o rito Im-

perial:
– “Trago a Vossa Majestade esta 

mensagem do Governo Provisório...”
Aguardou por um instante dian-

te da impávida figura de Pedro II e 
perdeu a paciência com à demora da 
resposta:

– “Não tem Vossa Majestade uma 
resposta a dar?”

O Imperador continuou em si-
lêncio e leu várias vezes o ofício, por 
fim levantou a vista, colocou o ofício 
no envelope e respondeu paciente-
mente: 

– “Por ora não.”
– “Então posso retirar-me?”
Dom Pedro foi monossilábico:
– “Sim.”
Olhou novamente para o Major e 

se retirou calmamente para capela do 
Palácio. Anos atrás, das próprias mãos 
de Dom Pedro II, o Major Sólon tinha 
recebido uma espada de ouro com o 
Brasão do Império do Brasil.

Foto: Funes/Divulgação

Retrato de Augusto Fernandes da Motta

Foto: Divulgação

Ghandour faz uma arquiteta que vira garçonete em ‘Bagdá Vive em Mim’

Cinema

Filme relata vida 
dos refugiados

O cineasta Samir conversa com o Estadão direta-
mente de Amã, na Jordânia. “Estou aqui como jurado 
do Festival Internacional que, apesar do nome, só tem 
produções do mundo árabe.” Avisa: “A internet não é 
segura e pode cair a qualquer momento”. Por sorte, a 
ligação não é interrompida e ele pode falar sobre seu 
longa Bagdá Vive em Mim. Rememora sua carreira 
como documentarista. Embora seja uma ficção, e ba-
seado numa história real, a pegada, para ele, não difere 
de seus documentários.

Iraquianos exilados em Londres. O casal de velhos 
comunistas possui um café. A mulher que era arquite-
ta no Iraque virou garçonete. Envolve-se com o enge-
nheiro cuja obra acompanha todo dia, a caminho do 
trabalho. Ela conta ao tio – todo mundo tem relações 
de parentesco – sobre esse inglês romântico. O tio, que 
trabalha como segurança num museu, pergunta se ne-
nhum iraquiano é bom o suficiente para ela? Sua res-
posta: “Por que isso? A liberdade de escolha é só para 
vocês, homens?”.

As tramas ainda envolvem um par gay, o jovem 
que frequenta a mesquita e o ex-marido da garçonete, 
que pertencia à segurança do antigo regime – o Parti-
do Baath, na era Saddam Hussein, que subiu ao poder 
com apoio norte-americano – e agora é adido cultural. 
É um canalha vira-casaca. Vai fazer de tudo para pre-
judicar a ex-mulher, até porque permanecem casados 
e ela está usando outro nome, mas, pior do que tudo, 
vai tecer uma intriga unindo o imã, o gay e o jovem que 
está prestes a se converter num mártir do Islã. Todos 
esses personagens têm o pé na realidade. “Inspirei-me 
em meus pais, em meus tios. Meu pai conhecia o Corão 
muito mais do que qualquer outra pessoa. Não acre-
ditava, mas sabia tudo. E quando lhe perguntava ‘Por 
quê?’, respondia que era preciso. Não se pode ser con-
tra o que não se conhece só por preconceito.”

A fundamentação teórica sempre fez parte da vida 
de Samir. “Meu pai tinha sede de conhecimento e nos 
transmitiu isso.” Montar o elenco foi tão difícil quanto 
conseguir financiamento para o projeto. “A atriz que 
faz a garçonete, Zahraa Ghandour, é muito conhecida 
no Iraque. Nas cenas que filmamos com a comunidade 
baathista de Londres todo mundo queria fazer selfies 
com ela. Até hoje, o filme de 2018 não estreou no Ira-
que. Tive de prometer-lhe que faria uma versão espe-
cial para lá. Ela é feminista convicta, mas muita coisa 
que diz e faz no filme não seria tolerada pelos funda-
mentalistas. O gay foi outro problema. Um ator que faz 
esse papel pode sofrer perseguição. Felizmente encon-
trei um inglês de ascendência iraquiana.”

Embora radicado na Suíça, Samir optou por situar 
a ação em Londres, mesmo tendo filmado partes na 
Alemanha. “Os iraquianos que emigraram para a Suíça 
eram predominantemente curdos. Os árabes preferi-
ram formar comunidades em Londres e Berlim, que 
foram mais receptivas às nossas tradições.” Já que está, 
atualmente, num festival, Samir conta que tentou ins-
crever Bagdá Vive em Mim em vários eventos de cine-
ma do mundo árabe. Só ouviu recusas, de nada adian-
tando ele prometer que estava disposto a fazer cortes, 
numa montagem mais palatável, só para poder exibir o 
filme e provocar discussões que considera necessárias 
sobre a diáspora iraquiana.

Um amigo, que é curador do Festival do Cairo, lhe 
lançou um balde de água fria. “Me fez ver que o pro-
blema não era a feminista, nem o gay, nem os velhos 
comunistas. O imã envolve-se numa trama de porno-
grafia e isso é intolerável. O fundamentalismo religioso 
jamais aceitaria uma coisa dessas.” É a hora de falar da 
situação no Afeganistão, com a volta do Taleban. “São 
extremistas e todo mundo agora tem medo.” Samir re-
flete sobre a guerra religiosa em curso no mundo.

O islamismo radical, o fundamentalismo. “Vocês 
(brasileiros) não estão livres dessa. A guerra religio-
sa já está instalada em seu país. Ainda não chegou 
ao extremo, mas com esse presidente de vocês (Jair 
Bolsonaro) fazendo a apologia das armas é só uma 
questão de tempo.”

Para ele, as grandes vítimas desse movimento 
universal são as mulheres. “O que os fundamentalistas 
querem é calá-las, fazê-las regredir em relação a direitos 
adquiridos.” Uma derradeira curiosidade – por que esse 
nome, Samir, sem sobrenome? “É um nome pré-islâmi-
co. Meu pai deu nomes assim a todos os filhos e filhas. 
Foi uma declaração de princípio não religiosa.”

Luiz Carlos Merten
Agência Estado
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Academia

Hoje acontecerá a votação de se-
gundo turno na sede da Academia Pa-
raibana de Letras (APL), localizada no 
Centro de João Pessoa, para ocupar a ca-
deira número 26 – vaga com a morte de 
Juarez Farias. A segunda e última etapa 
do pleito acontecerá das 8h às 12h.

Estão concorrendo à vaga o jorna-
lista e escritor Hélder Moura e o advo-
gado e escritor Cleanto Gomes, que re-
ceberam, durante o pleito realizado na 
última sexta-feira (dia 3), 15 e 11 votos, 
respectivamente. A terceira candidata, a 
promotora de Justiça e escritora Andrea 
Nunes, foi escolha de quatro votantes. 
No total, compareceram 30 acadêmicos 
para a eleição.

“Quero contribuir com o trabalho 
que a Academia Paraibana de Letras 
vem fazendo e tenho interesse em levar 
projetos como o de literatura para as 
escolas e promover intercâmbio entre 
as Academias com autores estrangei-
ros, como os de Portugal”, falou Hélder 
Moura, que publicou seu primeiro livro, 
a antologia poética Coração de Cedro, 
em 1984. Em 2012, lançou pela editora 
Chiado, de Portugal, o romance O Incrível 
Testamento de Dom Agápito, e está para 
ser lançado em quinta edição no Brasil 
pela Editora Miró. A obra já foi publica-
da em alguns países, a exemplo dos EUA, 
México, Espanha, Itália e Argentina.

Já o advogado Cleanto Gomes tem 
como uma de suas propostas o incenti-

vo à realização de simpósios e concur-
sos pela Academia Paraibana de Letras, 
com o intuito de resgatar vultos de re-
nome da literatura paraibana. Ele es-
creve para a Revista Tribuna e lançou os 
livros Minhas Admirações (2015), reu-
nindo aspectos desconhecidos das pes-
soas sobre grandes vultos, a exemplo de 
Pedro Américo e Santos Dumont, e Na 
Tribuna – Discursos Escolhidos (2018), 
uma seleção de 20 discursos proferidos 
pelo próprio autor pessoense.

“Que vença a eleição aquele que for 
o melhor para a Academia e que saiba 

escrever, porque a Academia é lugar de 
escritor”, avaliou a presidente da Acade-
mia Paraibana de Letras, Ângela Bezerra 
de Castro. “Para mim, o melhor candida-
to também é aquele que tem entusiasmo 
pela casa e esteja interessado em contri-
buir para os projetos da Academia e o 
seu crescimento, para que ela continue 
viva. E que seja um acadêmico presen-
te, e não ausente, como tem acontecido.  
As medidas de prevenção contra a co-
vid-19 vão ser seguidas, como o uso de 
máscaras e o distanciamento das pes-
soas, para evitar aglomeração”, disse.

Segundo turno para vaga 
da APL será realizado hoje

Fotos: Roberto Guedes

Concorrendo à vaga da cadeira número 26, o jornalista Hélder Moura (E) e o advogado Cleanto Gomes (D)

Da Redação

EstrEias

Maligno (Malignant. EUA. Dir: James Wan. Terror e Sus-
pense. 16 anos). Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos 
aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. 
Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes 
enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses as-
sassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado 
chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará 
investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de in-
fância. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 13h40 (dub.) - 16h10 (leg.) 
- 18h45 (dub.) - 21h20 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h45 - 17h30 - 20h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
16h - 18h10 - 20h20; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h - 
18h10 - 20h20.

ContinUaÇÃo

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 Har-
din Scott (Hero Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas com-
plicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. 
Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de 
sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à 
tona sobre suas famílias colocam em risco seu 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 relacionamen-
to? CENTERPLEX MAG 2 (leg.) - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
4: 14h15 (leg., exceto sáb. e dom.) - 16h40 (dub.) - 19h (leg.) 
- 21h15 (dub.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h10 - 
16h30 - 19h - 21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h10; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h10.

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 car-
ros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares 
em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, 
quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue 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.): 19h30.

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 ex-
purgo, 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 (dub.): 20h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
19h50; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 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. CENTEPLEX MAG 2 
(leg.): 14h30 - 16h30 - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
13h45 - 15h50 - 18h10; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
13h45 - 16h - 18h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h30 - 
18h20; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h30 - 18h20.

pEDro CoElho 2 - o fUgitivo (Peter Rabbit 2: 
The Runaway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, 
Thomas e os coelhos construíram uma familia improvisada. 
Quando o coelho arteiro 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 fa-
mília arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele enca-
ra uma jornada de autoconhecimento. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 13h30 (apenas sáb. e dom.).

o poDEroso ChEfinho 2: nEgóCios Da faMília 
(The Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Co-
média e Animação. 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 dinheiro. 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 2 (dub.): 15h20; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 15h20.

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. Entretan-
to, 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. CENTERPLEX MAG 4: 14h (dub.) 
- 17h (leg.) - 19h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 
14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 14h30 
(dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
13h30 - 16h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h 
- 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 20h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 
- 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 17h30 - 20h.

Jason Statham vive um homem misterioso em ‘Infiltrado’, filme com única sessão em João Pessoa

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Foto: Rogério Resende/Divulgação

Assim como no ano passado, festival será de forma virtual e presencial

Audiovisual

Cine Ceará: último 
dia de inscrição

Termina hoje o prazo de inscrições para 
três mostras competitivas do 31º Cine Ceará - 
Festival Ibero-americano de Cinema. O evento 
acontecerá de 27 de novembro a 3 de dezembro, 
de forma virtual, no Canal Brasil – tanto na gra-
de linear, quanto nas plataformas Canais Globo 
e Globoplay + Canais ao Vivo – e presencial em 
Fortaleza (CE), com o limite de público deter-
minado pelo Governo do Estado no período do 
evento. As inscrições são gratuitas.

O regulamento e os formulários de inscri-
ção para cada mostra estão disponíveis no site 
oficial do evento (www.cineceara.com).

Os vencedores de cada mostra competitiva 
serão agraciados com o Troféu Mucuripe. Além 
do troféu, o melhor filme da Mostra Competiti-
va Ibero-americana de Longa-metragem eleito 
pelo júri oficial receberá prêmio no valor de R$ 
20 mil, a ser pago sob a forma de recursos para 
distribuição da obra no Brasil, dentro dos crité-
rios do regulamento. 

A exemplo das edições anteriores, um júri 
convidado pelo Canal Brasil, composto por jor-
nalistas especializados em cinema, escolhe o 
melhor curta nacional em competição, que re-
cebe o troféu Canal Brasil e um prêmio no valor 
de R$ 15 mil. O Prêmio Canal Brasil de Curtas 
tem como objetivo estimular a nova geração de 
cineastas, contemplando os vencedores na cate-
goria curta-metragem dos mais representativos 
festivais de cinema do país.

Mostras
A Mostra Competitiva Ibero-americana de 

Longa-metragem é direcionada a produtores ou 
diretores de países da América Latina, Caribe, 
Portugal e Espanha. 

Já a Mostra Competitiva Brasileira de Cur-
ta-metragem é aberta a trabalhos de produtores 
e diretores brasileiros ou radicados no País há 
mais de três anos.

Por fim, a Mostra Olhar do Ceará é aberta 
a filmes de curta e longa-metragem de realiza-
dores cearenses, radicados ou não no Ceará, e 
residentes no Ceará há mais de três anos. 

Para as três mostras podem participar da 
seleção filmes de animação, ficção, documentá-
rio ou experimental, concluídos a partir de ja-
neiro de 2020.

A curadoria do festival prioriza trabalhos 
inéditos e, no conjunto das mostras competi-
tivas, reserva no mínimo 30% de participação 
para mulheres diretoras. O resultado será anun-
ciado no dia 10 de outubro. 

No ano passado, o filme A Meia Voz, de Pa-
tricia Pérez e Heidi Hassan, foi o vencedor. O 
documentário autobiográfico ganhou o Troféu 
Mucuripe nas categorias de Melhor Longa-me-
tragem e Melhor Montagem, para Heidi Hassan, 
Patricia Pérez e Diana Toucedo, e prêmio no valor 
de R$ 20 mil para distribuição do filme no Brasil, 
conforme regulamento do festival.

O prêmio de Melhor Direção foi para Théo 
Court por Branco no Branco. A coprodução Chi-
le-Espanha-França-Alemanha também venceu 
nas categorias de Trilha Sonora Original (Jonay 
Armas), Melhor Som (Carlos García) e Direção 
de Arte (Amparo Baeza). O prêmio de Melhor 
Atriz foi para Amanda Minujín por As Boas Inten-
ções, de Ana García Blaya, e o de Melhor Ator foi 
para Roney Villela por A Morte Habita à Noite, de 
Eduardo Morotó. Era Uma Vez na Venezuela, do-
cumentário de Anabel Rodríguez Ríos, conquis-
tou o Prêmio da Crítica de Melhor Longa-Metra-
gem, eleito pelo Júri da Associação Brasileira de 
Críticos de Cinema (Abraccine).

Da Redação



Cultura

A DJ, beatmaker, per-
cussionista, cantora e com-
positora paraibana Luana 
Flores lança hoje, pelo selo 
Colmeia 22, nas platafor-
mas digitais, o seu primei-
ro EP: Nordeste Futurista, 
que faz uma fusão da mú-
sica eletrônica com ritmos 
populares nordestinos e 
tem seis músicas autorais 
e inéditas.

“A minha expectativa 
é muito boa”, confessou a 
multiartista, que considera 
a sexta faixa, ‘Lampejo da 
Encruza’, como o destaque 
do trabalho para agradar 
ao público e, principal-
mente, aos seus fãs. 

Luana Flores observou 
que o novo trabalho faz, de 
maneira sensível e subjeti-
va, referência à energia do 
pôr do sol na Paraíba, ou 
seja, cada faixa sinaliza um 

momento específico desse 
fenômeno natural, desde o 
início ao ápice, até a chega-
da da noite, incluindo todas 
as energias que circundam 
esse acontecimento. “Vejo 
o disco como se fosse um 
pôr do sol que, assim como 
o EP, também é curto, dura 
aproximadamente 15 mi-
nutos. Isso tudo é como se 
representasse a energia 
que foi necessária para ini-
ciar e concluir todo o pro-
cesso”, explica ela. 

“O título do EP foi es-
colhido porque sou da re-
gião Nordeste, pois nasci 
na cidade de João Pessoa; 
e futurista pelo fato de vir 
desenvolvendo e cons-
truindo novas narrativas. 
Assim pretendo continuar, 
nessa estética sonora, vi-
sual e discursiva que de-
nomino de ‘Nordeste fu-
turista’, num conceito que 
mistura o universo eletrô-
nico com a cultura popular 
e que transita por temas 
como gênero, sexualidade 
e território”, afirmou Lua-
na Flores.

As músicas para o pro-
jeto foram compostas em 
2020 e neste ano, durante 
a crise sanitária que vem 
sendo causada pela co-
vid-19. “A única faixa do 
disco que faz uma alusão 
à pandemia é a terceira, 
que compus na Barra de 
Mamanguape, na cidade de 
Rio Tinto, onde estava em 

quarentena”, disse Luana 
Flores. A artista se refere 
à canção batizada de ‘No 
mei dos mato’, um cava-
lo marinho moderno que 
conta com a participação 
especial de Letícia Coelho 
nas rabecas e tem a copro-
dução musical assinada 
por Chico Correa. 

A propósito, Nordeste 
Futurista abre com a faixa 
‘Eu vem’, que localiza e re-
força, para quem está ou-
vindo, as raízes da Paraíba 
e tem a participação espe-
cial da mestra cirandeira 
Vó Mera.

As demais, na sequên-
cia, são as seguintes: ‘O 
que vem ver’, um feat que 
fala sobre conexões e men-
ciona várias personalida-
des da cultura do grupo 
Novo Quilombo do Ipiran-
ga e tem como convida-
da a também paraibana 
Mestra Ana do Coco; a já 
citada ‘No mei dos mato’, 

que representa o ápice do 
pôr do sol; a quarta faixa 
do EP é um feat com Do-
ralyce, cujo refrão reme-
te à fartura, abundância, 
nostalgia, conexão com a 
terra e chuva enquanto 
fenômeno de alegria e es-
perança; a música seguinte 
é ‘Suspendemos o céu’, que 
é uma poesia da artista vi-
sual, indígena e nordestina 
Geórgia Cardoso.

A sexta e última faixa é 
‘Lampejo da Encruza’, que 
fala sobre força, calejar e 
não sentir medo. “Eu con-
sidero essa música o desta-
que do disco porque é um 
feat com Edgar, um artista 
reconhecido nacionalmen-
te, mas também por ser 
uma música que possui, 
de maneira muito forte, 
essa identidade sonora que 
quero trazer para esse EP”, 
observou Luana.

A partir de 2016, época 
em que foi uma das funda-

doras do grupo Coco das 
Manas, a multiartista co-
meçou a pesquisar direcio-
nando o seu foco para os 
ritmos da cultura popular 
nordestina, a exemplo do 
coco, baião e cavalo ma-
rinho, na busca da fusão 
com a música eletrônica. 
“Eu achei essa ideia inte-
ressante por entender que 
poderia usá-la como uma 
ferramenta social para o 
empoderamento feminino”, 
frisou Luana Flores.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Luana Flores 
lança o seu 
primeiro EP 

‘Nordeste Futurista’ mistura o universo eletrônico 
com a cultura popular, transitando por temas como 

gênero, sexualidade e território

Segundo a multiartista, o novo 
trabalho faz, de maneira sensível 
e subjetiva, referência à energia 
do pôr do sol na Paraíba e cada 
faixa sinaliza um momento 
específico do fenômeno natural

Foto: Niton Neto/Divulgação

 O título do EP foi 
escolhido porque sou da 

região Nordeste, pois 
nasci na cidade de João 
Pessoa; e futurista pelo 

fato de vir desenvolvendo 
e construindo novas 

narrativas 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 
YouTube de Luana Flores

Cantora e compositora paraibana vai se apresentar no 
tradicional Festival de Música e Artes Maré, na Espanha

No dia 24 deste mês, a pa-
raibana Luana Flores lançará 
presencialmente o seu primei-
ro EP Nordeste Futurista, mas 
não aqui na Paraíba, muito 
menos no Brasil: será durante 
uma apresentação dentro da 
programação do Festival de 
Música e Artes Maré, que há 
16 anos é realizado na cidade 
de Santiago de Compostela, a 
capital da região de Galiza, no 
noroeste da Espanha.

“A poeta e MC pernam-
bucana Jéssica Caitano foi 
convidada para o evento e 
me chamou para participar 
com ela”, disse a DJ, beatma-
ker, percussionista, cantora e 
compositora.

Apesar da pandemia, 
Luana Flores informou que 
não deixou de produzir suas 
composições e também rea-
lizou diversas apresentações 
virtuais para o público. “Em 
dezembro passado, eu e 
Jéssica Caitano ganhamos, 
na categoria ‘Live do ano’ 
com o Natal na Usina 2020, 
o Prêmio Toroh da Música 

Independente da Paraíba”, 
lembrou a multiartista.

Luana Flores também foi 
eleita como ‘Novo Talento’ 
na 4ª edição do Prêmio SIM 
2020, da Semana Internacio-
nal de Música de São Paulo, 
cuja cerimônia aconteceu 
no dia 31 de março passa-
do. “Foi um reconhecimento 
nacional e um marco muito 
importante na minha carrei-
ra”, confessou ela.

Em 2019, Luana Flores 
foi a única nordestina na 
lista das 20 mulheres beat-
makers do Brasil, pelo site 
bocadaforte. Na ocasião, 
ela participou da residência 
artística da Red Bull Music 
Pulso, em São Paulo, no time 
de Jéssica Caitano.

A paraibana já lançou 
quatro singles e tem projetos 
realizados com a cantora, 
compositora e circense Luísa 
Nascim e a cantora Saskia, 
além de ter feito remixes para 
artistas como a banda Tuyo, o 
grupo Luísa e os Alquimistas 
e a rapper Bixarte.
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Capa produzida 
pelo designer 
Kaduxukuru: EP 
será divulgado 
neste mês na 
Europa, no show 
em Santiago de 
Compostela
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Operação apura superfaturamento na aquisição de kits, com dispensa de licitação realizada por nove prefeituras 

A Polícia Federal ama-
nheceu na manhã de ontem 
em nove prefeituras da Pa-
raíba realizando 28 buscas 
e apreensões que fizeram 
parte da “Operação Select” 
que apura superfaturamento 
nas compras de kits de testes 
rápidos para detecção da co-
vid-19.

As prefeituras visitadas 
foram as de Alhandra, Caldas 
Brandão, Cuité de Maman-
guape, João Pessoa, Lagoa, 
Lagoa de Dentro, Maman-
guape, Santa Rita e Serra da 
Raiz. As aquisições dos kits 
ocorreram por meio de pro-
cedimentos de dispensas de 
licitação, em tese, fraudados. 
O período das possíveis irre-
gularidades teriam sido 2020 
e/ou 2021.

 Os mandados de busca e 
apreensão foram expedidos 
pelas 16ª, 12ª e 8ª Varas Fe-
derais de João Pessoa, Guara-
bira e Patos, respectivamen-
te, com pareceres favoráveis 
da Procuradoria da Repú-
blica. A ação desencadeada 

ontem contou com a partici-
pação também do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público Federal 
e da Controladoria Geral da 
União (CGU).

Segundo nota antecipa-
da pela Controladoria Geral 
da União, “uma empresa que 
não era do ramo de insumos 
médicos até data próxima ao 
início da pandemia, firmou 
contratos com diversas pre-
feituras da Paraíba para for-
necimento de testes rápidos 
para detecção da covid-19”. 

Segundo a CGU, esses 
contratos teriam valores su-
perfaturados  “em até 89%, 
causando, com isso, prejuí-
zos ao erário público da or-
dem de R$ 2,8 milhões. Os 
recursos para compra desses 
testes eram oriundos do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
para o enfrentamento da co-
vid-19”.

A nota da CGU obser-
va ainda que essa empresa 
investigada aparece como 

PF investiga desvio de R$ 2,5 mi 
na compra de teste para covid

uma das maiores credoras 
de municípios paraibanos 
no ano de 2021 na condição 
de fornecedora de insumos 
médicos, embora desempe-
nhasse sua atividade prin-
cipal em ramo totalmente 
diverso deste até o início da 
pandemia”.

Os investigados respon-

derão pelos crimes previstos 
nos artigos 89, 90 e 96 da Lei 
nº 8.666/93 (visto que co-
metidos antes do advento da 
lei 14.133/21), artigos 317 
e 333 do Código Penal Bra-
sileiro, além de outros que 
venham a ser descobertos no 
bojo da investigação.

As investigações foram 

iniciadas pelo MPF, que en-
caminhou a demanda à CGU, 
ensejando o levantamento de 
dados e informações sobre as 
aquisições de testes rápidos 
para detecção da covid-19 
realizadas pelos municípios 
paraibanos mediante dispen-
sa de licitação.

Levantamentos realiza-

dos junto aos Sistemas do 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (Sagres e Trami-
ta) e em Portais de Transpa-
rência dos Municípios, bem 
como a análise da documen-
tação encaminhada pelo 
Ministério Público Federal, 
demonstraram a ocorrência 
de superfaturamento.

Em mais detalhes, entre 
as irregularidades,  estão a 
assinatura de contrato ante-
rior à finalização do proces-
so de dispensa, indícios de 
pagamentos realizados sem 
a devida liquidação da despe-
sas, bem como a falsificação 
de assinaturas em diversos 
documentos.

PF cumpriu 28 mandados de buscas e apreensão expedidos pelas Varas Federais em João Pessoa, Guarabira e Patos

Foto: Evandro Pereira

Magistrados reafirmam em nota 
compromisso com a democracia

Após os ataques sofri-
dos pelo Supremo Tribunal 
Federal, aos seus integran-
tes e ao judiciário, ocorridos 
nas manifestações do último 
dia 7 de setembro, o Conse-
lho dos Tribunais de Justiça 
e o Colégio de Presidentes 
de Tribunais de Justiça do 
Brasil emitiram nota oficial, 
na última quarta-feira, em 
defesa do STF e do Poder 
Judiciário Brasileiro. 

Durante as manifesta-
ções, os apoiadores do pre-
sidente da república, Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
pediram pelo fim do STF, 
incitados pelo mesmo. Em 
seu discurso antidemocráti-

co, durante o evento em São 
Paulo,  Bolsonaro chegou a 
fazer ameaças e ressaltou, 
mais uma vez, que não cum-
prirá qualquer decisão da 
Suprema Corte. 

Na nota, os magistra-
dos reafirmam seu compro-
misso com a preservação 
do Estado Democrático de 
Direito e com a necessária 
harmonia e independência 
entre os Poderes. Decla-
ram também “repelir toda e 
qualquer conduta que esti-
mule desrespeito a decisões 
judiciais, pois isso estaria 
na contramão do que dis-
põe a Constituição Federal, 
além de macular o regime 

democrático, o que é inad-
missível”. 

Por fim, reafirmam 
também, a convicção de 
que, numa democracia, é o 
Supremo Tribunal Federal 
o guardião e o intérprete 
máximo da Constituição 
Federal. “Sendo imperativo 
que exerça a sua jurisdição 
com tranquilidade e inde-
pendência, condições im-
prescindíveis, que também 
se estendem aos demais 
Tribunais, juízes e juízas do 
Brasil, para que as decisões 
judiciais possam ser efeti-
vas, justas e o país mereça 
credibilidade internacio-
nal”, diz nota.

MBL já convoca novo ato pró 
impeachment para domingo

Dois dias depois das 
manifestações que sacudi-
ram o país de norte a sul, o 
Movimento Brasil Livre na 
Paraíba (MBL-PB) e outros 
grupos ligados ao centro e à 
centro-direita já começaram 
a  convocar novo ato público 
em defesa do impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) no próximo 
domingo.

Com representações 
em quase todo o país, a MBL 
programa as concentrações 
para domingo (12) e, atra-
vés de todos os espaços que 
ocupa nas redes sociais, 
especialmente o Instagran, 
marcando a de João Pessoa 

para o Largo da Gameleira, 
entre Tambaú e Manaíra, a 
partir das 15h.

“Basta de traições. O 
povo não pode mais ficar 
passivo ante aos ataques a 
nossa democracia, ante ao 
patrimonialismo escanca-
rado e ante ao toma-lá-dá-cá 
dos políticos corruptos já 
condenados ou não”, afirma 
a nota da ABL, acrescentan-

do que o povo também já 
não suporta mais descasos 
com a pandemia, com a falta 
de decoro e com as traições 
de promessas de campanha”.

E, na sequência, senten-
cia; “Queremos a abertura 
do processo de investigação 
via impeachment já! Explica 
ainda que “a manifestação 
está sendo organizada pelo 
povo e para o povo, não por 
partidos, não por políticos, 
não para promover nin-
guém, mas para que a justiça 
seja feita. Nossa população 
está sofrendo e o culpado 
de boa parte disso tudo é 
o presidente da República”, 
conclui. 

Barroso rebate
Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, rebateu diretamente as 
alegações do presidente Jair Bolsonaro durante os discursos em 
manifestações antidemocráticas do feriado de 7 de setembro. Página 14
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Famup e IBGE defendem a retomada do Censo
A Federação das Asso-

ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup) firmou, 
por mais um ano, a parceria 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
para realização da Pesqui-
sa de Informações Básicas 
Municipais (Munic 2021). 
A parceria foi concretizada 
na quarta-feira (8) duran-
te reunião com o chefe da 
Unidade Estadual do IBGE 
na Paraíba, Roberto Salgado 
Beato, com o coordenador da 
Comissão Municipal do IBGE, 
Lamartine Candeia de Andra-
de, e com a coordenadora da 
pesquisa na Paraíba, Rosane 
Silva Pinto de Mendonça. 

Durante a reunião, o pre-
sidente da Famup, George 
Coelho, lembrou as parcerias 
realizadas com o IBGE em 
prol dos municípios e o forta-
lecimento do municipalismo. 
“É muito importante ter um 
parceiro como o IBGE. Esta-
remos mais uma vez unidos 

para que a pesquisa seja rea-
lizada da melhor forma pos-
sível com a contribuição em 
massa dos prefeitos paraiba-
nos. É fundamental termos 
essas informações de uma 
forma correta para que os 
municípios não sejam pena-
lizados pelas novas políticas 
públicas e as que já estão em 
vigor”, destacou. 

Roberto Salgado agra-
deceu a parceria e disse que 
a Famup tem sido funda-
mental na divulgação para a 
coleta das informações jun-
to às gestões municipais. “É 
importante que consigamos 
coletar os dados de forma 
correta para produzir bons 
indicadores. O IBGE está 
sempre ao lado da Famup, 
seja contribuindo com cur-
sos para os prefeitos com o 
objetivo de prepará-los para 
as gestões ou para outras 
promoções. Continuamos 
disponíveis para contribuir 
em benefício da adminis-

Segundo as investigações, 
contratos firmados com a 

empresa investigada teriam 
valores superfaturados 

em até 89%

Protesto em JP acontecerá 
no Largo da Gameleira, 

a partir das 15h

tração pública municipal. 
Agora, precisamos do apoio 
logístico da Famup e da sua 
divulgação junto aos pre-
feitos para que tenhamos 
sucesso na coleta de dados 
da Munic 2021”, disse. 

Para a coordenadora da 
pesquisa na Paraíba, Rosane 
Silva, a Munic é uma pes-
quisa realizada desde 1999 

nos 223 municípios paraiba-
nos. Segundo ela, o desafio 
da Munic é utilizar o mes-
mo questionário em todos 
os municípios brasileiros, 
abordando sempre temas 
diferentes a cada ano. Este 
ano, nos temas  constarão 
informações da Prefeitura 
e do atual prefeito, recur-
sos humanos, legislação e 

planejamento, sobre a co-
vid-19, gestão municipal e 
sobre a Lei Aldir Blanc. “É 
sempre bom trabalhar com 
as prefeituras paraibanas 
pela organização na coleta 
das informações”, afirmou.

 De acordo com Lamar-
tine Beato, o apoio logísti-
co da Famup e a divulgação 
junto aos prefeitos dizendo 

que o IBGE está realizan-
do as coletas dos dados são 
fundamentais. “Achamos 
interessante a participação 
da Famup para fortalecer a 
proximidade do IBGE com 
os prefeitos. Estaremos co-
letando informações que são 
fundamentais para utiliza-
ção e formulação de políticas 
públicas”, observou.

 
Munic
A Pesquisa de Informa-

ções Básicas Municipais - 
Munic teve início em 1999, 
extensiva à totalidade dos 
municípios do país. Ela efe-
tua, periodicamente, um le-
vantamento pormenorizado 
de informações sobre a es-
trutura, a dinâmica e o fun-
cionamento das instituições 
públicas municipais, tendo 
como unidade de investiga-
ção o município e, como in-
formante principal, a prefei-
tura, por meio dos diversos 
setores que a compõem.

Em sentido horário: Roberto Beato, George Coelho, Rosane Mendonça e Lamartine Andrade firmaram parceria entre Famup e IBGE

Foto: Reprodução
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Ministério da Economia suspendeu efetivação da transação após a aprovação da Assembleia e do Senado
O Supremo Tribunal Fede-

ral determinou que o Governo 
Federal terá que garantir a libe-
ração do empréstimo no valor 
de R$ 202,4 milhões do Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) para o Estado da 
Paraíba. A decisão foi tomada 
anteontem pelo ministro Ricardo 
Lewandowski. 

O valor será destinado ao 
financiamento parcial do Pro-
jeto de Modernização da Ges-
tão Fiscal do Estado da Paraíba 
(Profisco II PB). A concessão de 
crédito já havia passado pelas 
primeiras etapas, com aprovação 
no Legislativo da Paraíba, análise 
da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, em dezembro de 2020; e, no 
último dia 10 de junho, obteve 
aprovação no Senado Federal. 

No entanto, o Ministério da 
Economia suspendeu a liberação 
de concessão de crédito para to-
dos os estados do país, o que fez 
com que a Procuradoria-Geral 
da Paraíba ajuizasse uma ação 
junto ao STF para a liberação da 
operação de crédito.  

De acordo com o secretário 

de Estado da Fazenda (Sefaz), 
Marialvo Laureano, a decisão 
do ministro trouxe justiça. “Foi 
uma decisão acertada. O nosso 
processo do Profisco, já estava 
concluído, estávamos há mais 
de 30 dias esperando pela assi-
natura. O governador todos os 
dias olhava no sistema, e eles 
seguraram esse processo. Então 
a decisão do ministro foi exata-
mente para trazer justiça a essa 
demanda”, disse.

Na opinião do secretário 
de Estado de Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Gilmar Mar-
tins, a atitude do Ministério da 
Economia foi exagerada, princi-
palmente por abarcar todos os 
estados do país, sem conside-
rar a situação fiscal de cada um. 
“O Estado da Paraíba recebeu o 
melhor rating de situação fiscal. 
Temos o rating AA+, então en-
tendemos que a decisão foi um 
tanto quanto exagerada em co-
locar todos os estados na mesma 
situação”, disse. 

Na prática, a decisão do STF 
suspende a aplicação da portaria 
9.365/2021 do Ministério da 

Economia, e determina o segui-
mento do processo da operação 
de crédito. “Agora a Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional 
deve dar o parecer favorável para 
a continuidade do processo e a 
assinatura do Governo Federal 
como avalista da operação para 
que a gente possa começar a exe-
cutar”, explicou Gilmar Martins. 

Segundo ele, a decisão trará 
mais agilidade para o proces-
so que, por si só, é burocrático. 
“Normalmente é um processo 
bem demorado, começamos 
em 2019, e estamos em 2021. 
A demora por si só ela resulta 
em algo danoso para o Estado 
e a sociedade, porque quanto 
antes tivermos acesso a esse cré-
dito, melhor serviços podemos 
prestar à sociedade paraibana”, 
comentou. 

Os recursos deverão ser 
aplicados na modernização da 
infraestrutura tecnológica e no 
aumento da transparência jun-
to à sociedade, melhorando o 
desempenho institucional dos 
órgãos que compõem a gestão 
fiscal do estado. 

Supremo manda União liberar 
operação de crédito para a PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
Registro CGE Nº 21-01035-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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, comu-
nica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021(Elaboração dos Projetos Executivo de 
Engenharia para Pavimentação e para Restauração de Rodovias e Obras d’Artes Especiais, Plano 
de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/PRAD, nas Rodovias: 
PB-370 Curral Velho/Entr. PB-306; PB-210 Taperoá/São José dos Cordeiros e Vicinal Galante/
Ligeiro, com extensão total de 48,30 km), após análise detalhada nas documentações, respaldada 
na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: JBR 
ENGENHARIA LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONVITE Nº 03/2021
Registro CGE Nº 21-01518-8

RESULTADO  FINAL
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 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 e 
considera classificada a Empresa: 

0RDEM EMPRESA VALOR DE AVALIAÇÃO (A) P R E Ç O S 
GLOBAL(R$)

1º PROJETO CONSULTORIA DE EN-
GENHEIRA. LTDA 1,00 164.065,73

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 22.01.21.530

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
DATA DE ABERTURA: 22/09/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 22/09/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01736-5
LICITAÇÃO BB Nº 894753

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE CADÁVE-
RES PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
160 – REC TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Consultas com a Pregoeira 
e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 17.06.21.560

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021
DATA DE ABERTURA: 23/09/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 23/09/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01180-7
LICITAÇÃO BB Nº 895005
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
160 – REC TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Consultas com a Pregoeira 
e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação 1557/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, 
em 06 de agosto de 2021. Para a atividade de: Construção de um campo de futebol e sistema de 
esgotamento sanitário no município de Vieirópolis/PB. Processo nº 2021-004264/TEC/LI-7887.

UNI 501 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença De Instalação, para uma Construção 
de uma Edificação Multifamiliar, situado a rua Rua Desembargador Arquilino de Sousa Guimarães, 
501, Jardim Tavares, Campina Grande-PB.

Transportadora Jolivan Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.438.772/0043-55, torna publico que 
requereu a SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Simplificada para escritório administrativo para transportadora: Atividade social principal o Transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e interna-
cional, CNAE 4930-2/02; e os objetivos sociais secundários, a Organização logística do transporte 
de cargas, CNAE 5250-8/04; Transporte rodoviário de produtos químicos, CNAE 4930-2/03; e, 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, CNAE 4930-2/01., 
situada na Rua Primo José Viana, n.º 05, Loja 03, – Santa Catarina - Cabedelo/PB, CEP 58.100-495.

A empresa Construtora Lins Falcão LTDA, com sede na Av. Antonio Lira, n° 182, SALA 102, CAIXA 
POSTAL 023, Tambau, João Pessoa-PB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.104.745/0001-29, repre-
sentado pro seu sócio administrador: Jose Carlos Lins Falcão, brasileiro, casado, empresário, inscrito 
no CPF sob o n° 132.876.804-04 e portador do documento de identidade sob o nº 235.914-SSP-PB, 
residente e domiciliado na Rua Aderbal Maia Paiva, s/nº, Lote 112, Quadra 256, Portal do Sol, João 
Pessoa-PB, torna público que requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Conde-PB 
a Licença Previa (LP), para Construção Mutifamiliar, localizada na Rua projetada, s/nº, que será 
edificada no lote nº 08 da Quadra H-08, do Loteamento Cidade Balnearia Novo Mundo, Conde-PB.
(Conforme resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986)

A Drogaria Drogavista LTDA (REDEPHARMA) CNPJ: 00.958.548/0023-54, torna público que reque-
reu na SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da licença de operação para atividade 
de Drogaria, situado rua Empresário João Rodrigues Alves,556, Jardim  São Paulo,João Pessoa-PB.

NILTON CAVALCANTI DE MORAIS, CPF:434.607.554-15 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, NO CONDOMINIO 
VILLAS PONTA DE CAMPINA, EM PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB, QUADR “E” LOTE 43.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da 
SEPLAH - Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de Operação para  Galpão 
de Triagem, localizado na Av. Cavalo Marinho, Quadra 2, Portal do Poço, Cabedelo-PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

banda larga

Câmara indica membros da 
CPI com Eliza na presidência

Através de portaria pu-
blicada no Semanário Oficial, 
edição de ontem, a Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) definiu os membros 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Banda 
Larga que vai investigar os 
contratos e serviços presta-
dos pelas empresas prove-
doras de internet em João 
Pessoa. Os demais membros 
escolhidos pela Mesa da Casa 
foram os vereadores Odon 
Bezerra (Cidadania), Bispo 
Zé Luiz (PRTB), Júnior Lean-
dro (PDT), Coronel Sobreira 
(MDB), Bosquinho (PV) e Car-

lão (Patriotas). Na primeira 
reunião de instalação prevista 
para a próxima semana, acon-
tece a indicação do relator e a 
definição do cronograma de 
trabalho com prazo de 90 dias. 

O foco da CPI será a in-
vestigação dos serviços das 
provedoras de internet com 
atuação em João Pessoa que, 
com base em várias denúncias 
chegadas à Casa, tem ofendido 
o Código de Defesa do Consu-
midor. 

A vereadora destacou 
também que a pandemia da 
covid-19 fez com que a po-
pulação elevasse o acesso 
aos meios virtuais para tra-
balhar, estudar, se divertir, e 
isso fez com que as empresas 

provedoras de serviços de in-
ternet tivessem lucros sem 
precedentes. “Nós mesmos 
vereadores passamos muito 
tempo fazendo sessões de for-
ma remota e muitas vezes não 
conseguimos falar nem votar 
projetos porque a internet, 
mesmo cara, cai constante-
mente”, citou a vereadora.

Ela enfatizou que as 
propagandas que chegam às 
portas das pessoas prometem 
acesso ilimitado, com pacotes 
de 200, 300, 400 megas para 
o usuário, mas que, na prática, 
não chegam como o prome-
tido. “Muitos desses pacotes, 
conforme as denúncias, não 
chegam a 5% do que foi con-
tratado”, diz a vereadora.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com



Brasil

Para o ministro, não se pode ‘permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que o país vive’

Na abertura da sessão do 
Tribunal Superior Eleitoral 
ontem, o presidente Luís Ro-
berto Barroso rebateu direta-
mente às alegações, sem pro-
vas, feitas pelo presidente Jair 
Bolsonaro durante os discur-
sos em manifestações antide-
mocráticas do feriado de 7 de 
setembro. O magistrado des-
tacou que não se pode ‘per-
mitir a destruição das institui-
ções para encobrir o fracasso 
econômico, social e moral’ que 
o país vive. “A democracia tem 
lugar para conservadores li-
berais e progressistas. O que 
nos une é o respeito à Cons-
tituição. A democracia só não 
tem lugar para quem pretende 
destrui-la”, afirmou.

Em um discurso duro, 
assim como fez o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
Luiz Fux, na tarde de quarta-

feira (8), o presidente da corte 
eleitoral disse que o país pas-
sa por um ‘momento grave’ e 
que a ‘marca Brasil’ sofre uma 
desvalorização global: “A falta 
de compostura nos envergo-
nha perante o mundo. Somos 
vítimas de chacota e despre-
zo mundial, um desprestígio 
maior do que a inflação, do que 
o desemprego, do que a queda 
de renda, do que o desmata-
mento da Amazônia”.

Outro fator que aproxi-
mou o discurso de Barroso on-
tem no TSE com o de Fux foi a 
citação direta a Jair Bolsonaro, 
que insuflou seus apoiadores 
contra as instituições do Judi-
ciário e prometeu desrespeitar 
decisões judiciais que venham 
a ser emitidas pelo ministro 
Alexandre de Moraes, integran-
te das duas cortes. O presiden-
te do Supremo lembrou que o 
desacato a ordens da Justiça 
é crime de responsabilidade, 
que pode ensejar a abertura de 
processo de impeachment.

Barroso rebateu enfatica-
mente as afirmações de Bol-
sonaro, como a de que ele não 
poderia ‘participar da farsa pa-
trocinada pelo presidente do 
TSE’. O ministro lembrou que 
o chefe do Executivo repete, in-
cessantemente, as alegações de 
supostas fraudes na eleição que 
o alçou ao Palácio do Planalto, 
sem ter apresentado nenhuma 
prova, mesmo quando foi insta-
do formalmente pela corte elei-
toral - ‘teórica vazia’, ‘política de 
palanque’, classificou

O ministro apontou que 
a live que acabou colocando 
o presidente na mira de mais 
um inquérito no STF deve figu-
rar em ‘qualquer antologia de 
eventos bizarros’ e ressaltou: 
“Hoje, salvo os fanáticos, que 
são cegos pelo radicalismo, e 
os mercenários, que são cegos 
pela monetização da mentira, 
todas as pessoas de bem sa-
bem que não houve fraude e 
quem é o farsante nessa histó-
ria”, afirmou.

Weslley Galzo e 
Pepita Ortega
Agêncoa Estado

Barroso rebate ataques de 
Bolsonaro contra instituições
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Ministro vê acusações infundadas
Em seu discurso, o presidente do 

TSE elencou seis acusações infunda-
das proferidas por Bolsonaro contra 
a Justiça Eleitoral e seus integrantes 
durante os atos de 7 de setembro, 
como a suposta possibilidade de 
fraude eleitoral devido ao sistema 
de votação eletrônico utilizado atual-
mente e a necessidade da adoção 
do voto impresso auditável para 
solucionar manipulações jamais 
comprovadas. De forma objetiva e 
firme, Barroso desmentiu cada uma 
das falas do presidente.

“O slogan para o momento bra-
sileiro, ao contrário do propalado, 
parece ser ‘conhecerás a mentira e a 
mentira te aprisionará’”, disse. 

Ao rebater as bravatas de Bolsona-
ro sobre o voto impresso, por exemplo, 
Barroso sinalizou, mais uma vez, que 
a contagem pública manual de votos 
‘seria um retorno ao tempo da fraude 

e da manipulação’. “Contagem públi-
ca anual de votos é como abandonar o 
computador e regredir não à máquina 
de escrever, mas à caneta tinteiro. Se 
tentam invadir o Congresso Nacional 
e o STF imaginasse o que não fariam 
com as sessões eleitorais”.

O magistrado ainda classificou 
como ‘covardia’ os ataques à Justiça 
Eleitoral sobre o tema, sinalizando que 
os mesmos se dão por ‘falta de cora-
gem’ em atacar o Congresso Nacional, 
responsável por derrubar a discussão 
sobre o voto impresso.

As reações dos ministros de tri-
bunais superiores têm sido cada vez 
mais contundentes diante dos ataques 
incessantes que partem do Palácio do 
Planalto. Em agosto, o presidente do 
STF desmarcou a reunião entre os líde-
res dos Poderes para selar um acordo 
de paz, pois, segundo ele, Bolsonaro 
não está interessado.

Paralisação nacional

Caminhoneiros garantem 
que protestos vão continuar

Após reunião com o 
presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, caminho-
neiros indicaram que devem 
continuar mobilizados até 
serem recebidos pelo pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG). Pacheco 
é pressionado por caminho-
neiros bolsonaristas a avaliar 
pedido para abertura de pro-
cesso de impeachment con-
tra o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), principal 
alvo de Bolsonaro na Corte.

Dois dias após os atos 
antidemocráticos de 7 de 
Setembro, caminhoneiros 
que são a favor do governo 
iniciaram ontem manifesta-
ções em rodovias de 13 Es-
tados, mas a Polícia Rodoviá-

ria Federal conseguiu zerar 
bloqueios nas estradas. As 
pautas são as levantadas por 
Bolsonaro, com ênfase nas 
críticas ao STF e nos pedidos 
pela destituição de Moraes.

“A gente estabeleceu 
uma pauta de entrega de 
um documento ao senador 
Rodrigo Pacheco e até o 
momento infelizmente não 
tivemos êxito nisso. Perma-
necemos no aguardo de ser 
recebido pelo mesmo. Talvez 
existam algumas questões. 
Quanto tempo vai durar? Já 
antecipo: nós estamos aguar-
dando sermos recebidos 
pelo senador Rodrigo Pa-
checo. Até que isso seja rea-
lizado estamos mobilizados 
em todo o Brasil”, afirmou 
Francisco Dalmora Burgardt, 
conhecido como “Chicão Ca-
minhoneiro”, que disse não 
ser possível adiantar quais 
reivindicações estarão no 

documento.
Tanto Chicão como o 

outro transportador autôno-
mo que falou com jornalistas 
após a reunião afirmaram 
que Bolsonaro não lhes fez 
nenhum pedido. Pressiona-
do pelo temor do efeito das 
paralisações na economia, 
Bolsonaro circulou um áudio 
pedindo que os caminhonei-
ros liberassem as rodovias.

“O presidente não nos 
pediu nada. Nós estamos 
aqui numa visita de cortesia 
visto que viemos ao Senado, 
infelizmente até o momento 
não pudemos ser recebidos, 
e como estamos mobilizados 
aqui aproveitamos a oportu-
nidade de estar com o presi-
dente, que foi muito cordial. 
E estamos avançando no 
sentido de construir uma 
agenda que seja positiva para 
todo o povo brasileiro”, disse 
Chicão.

Os atos com pautas antidemocrá-
ticas convocados pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro (sem partido), 
para o dia 7 de setembro seguiram 
reverberando nos dias seguintes. Entre 
a quarta-feira (8) e ontem, como re-
verberação do ato do Dia da Indepen-
dência, bloqueios foram montados por 
caminhoneiros em rodovias federais de 
15 estados do país. Na Paraíba, não 
houve adesão ao movimento em apoio 
ao presidente e às pautas que atentam 
à Constituição Federal.

De acordo com a assessoria da Po-
lícia Rodoviária Federal na Paraíba (PR-
F-PB), foram realizadas na manhã de 
ontem rondas para impedir qualquer 
tentativa de bloqueio das rodovias, 
porém, não houve registro de inter-
corrências do tipo no Estado. A PRF-PB 
montou rondas itinerantes na Grande 
João Pessoa, na separação das BRs 101 
e 230, na divisa com Pernambuco, no 
trecho conhecido como “Gauchinha”, 
além de pontos de fiscalização em 
Campina Grande e no Sertão.

O presidente do Sindicato dos Mo-
toristas de Carga do Estado da Paraíba, 
Marco Antônio, explicou que o movi-
mento a favor do presidente não foi 

aderido no Estado porque não é uma 
pauta da categoria. Ele ressaltou que 
os bloqueios instalados nas rodovias 
federais no Brasil foram convocados 
pelo setor do agronegócio e por um 
grupo isolado de caminhoneiros que 
são seguidores de Jair Bolsonaro.

“Não há fundamentação alguma 
nas pautas que eles estão reivindi-
cando, como o ataque ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e também a 
questão do voto impresso. Isso não 
é nossa política. A gente já tem uma 
pauta que vem tramitando no Supre-
mo, como também dentro do próprio 
Ministério da Infraestrutura, e nossa 
pauta é a tabela mínima de fretes, é o 
insumo do petróleo, entre outros. Não 
tem nenhum respaldo a gente ir para 
uma BR paralisar para favorecer gru-
pos políticos isolados, querendo jogar 
uma categoria forte e unida, contra a 
população e os Poderes da República”, 
reclamou.

Marco Antônio ainda reforçou 
que, ironicamente, o mesmo setor 
do agronegócio que convoca os atos 
deste momento, instigando os cami-
nhoneiros a realizarem bloqueios, foi 
o mesmo que, na época da greve da 
categoria, em 2018, fez pressão sobre 
o presidente Michel Temer para que 
encerrasse a paralisação. 

PB não tem adesão da categoria

O presidente do TSE, Luís Barroso, refutou as acusações de Bolsonaro, sem provas, de fraudes no sistema eleitoral

Foto: Agência Estado

O ministro Edson Fa-
chin, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), votou on-
tem contra a aplicação do 
“marco temporal” para a 
demarcação de terras in-
dígenas. Em pouco mais de 
uma hora e meia para ler a 
fundamentação do voto de 
mais de 100 páginas, ele 
foi enfático ao resumir que 
‘a data da promulgação da 
Constituição de 1988 não 
constitui marco temporal 
para a aferição dos direitos 
possessórios indígenas’.

A tese do marco tem-
poral funciona como uma 
linha de corte ao sugerir 
que uma terra só pode ser 
demarcada se ficar com-
provado que os indígenas 
estavam naquele território 
na data da promulgação da 
Constituição, em 5 de ou-
tubro de 1988. Caso seja 

validado pelo STF, o enten-
dimento poderá compro-
meter mais de 300 proces-
sos que aguardam na fila 
para demarcação.

Relator da ação, Fachin 
disse que a Constituição de 
1988 foi um ‘marco rele-
vante’ no reconhecimento 
do direito dos indígenas à 
terra, mas não o primeiro. 
O ministro listou uma série 
de leis presentes em Cartas 
anteriores que já consagra-
vam a posse das comunida-
des indígenas.

“O que se dá em 1988 
é o reconhecimento de um 
continuum, uma sequência 
da proteção já assegurada 
pelas Cartas Constitucionais 
quando menos desde 1934, 
e que agora, num contexto 
de Estado Democrático de 
Direito, ganham novas ga-
rantias e condições de efe-
tividade para o exercício de 
seus direitos territoriais. Di-
reitos esses que não tiveram 
início apenas em 5 de outu-

bro de 1988”, afirmou.
O ministro também 

chamou atenção para as par-
ticularidades da posse in-
dígena - que a Constituição 
reconhece como ‘permanen-
te’ e com ‘usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos’ preservados 
por essas comunidades.

“A legitimação da pos-
se obtida por meio violen-
to e injusto não é admitida 
sequer pela legislação civil. 
Assim, como poderia a or-
dem constitucional de 1988 
ignorar toda a evolução 
legislativa anterior e legiti-
mar a obtenção das terras 
indígenas por meio da vio-
lência, desqualificando o di-
reito dessas comunidades, 
retiradas à força de seus 
territórios tradicionais, de 
buscar a reparação do direi-
to que sempre possuíram e 
foram impedidas de reto-
mar pelo próprio Estado, 
por ação ou omissão, que as 
deveria proteger?”, disse.

Terras indígenas: Fachin
vota contra marco temporal
Wesley Galzo e 
Rayssa Motta
Agêncoa Estado

André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Amanda Pupo
Agêncoa Estado
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Segundo a Casa Branca, os vínculos empregatícios daqueles que desobedecerem a regra poderão ser “terminados”

Funcionários públicos federais 
dos EUA terão que se vacinar
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Agência Brasil

O Japão prorrogou on-
tem as restrições de emer-
gência da covid-19 em Tóquio 
e em outras regiões até o final 
deste mês para conter as in-
fecções e evitar que os hospi-
tais fiquem sobrecarregados.

Ao anunciar a prorro-
gação, ratificada mais cedo 
por uma comissão de acon-
selhamento, o primeiro-mi-
nistro Yoshihide Suga disse 
que ela é necessária para 
escorar um sistema médico 
ainda pressionado por casos 
graves, embora as infecções 
novas estejam diminuindo e 
as vacinações aumentando.

“A inoculação de todos 
aqueles que desejam ser 
vacinados será finalizada 
em outubro ou novembro”, 
disse Suga a repórteres. “E a 
partir de então, poderemos 
amenizar as restrições usan-
do provas de vacinação ou re-
sultados de exames.”

O Japão sofre com uma 
quinta onda do vírus, e no 
mês passado prorrogou suas 
restrições já duradouras até 
12 de setembro para cobrir 
cerca de 80% de sua popula-
ção. O número de casos graves 
e a pressão sobre o sistema 
médico não diminuíram o su-
ficiente em Tóquio e em áreas 
vizinhas para permitir que as 
restrições sejam suspensas. 
Agora as medidas vigorarão 
até 30 de setembro e inclui-
rão Osaka, no oeste do país. 

As restrições de emergência 
japonesas se concentram em 
pedir aos restaurantes que 
fechem cedo e evitem servir 
álcool. Os moradores estão 
sendo incentivados a traba-
lharem em casa tanto quanto 
possível e a não viajarem.

Alguns sinais de melho-
ria no país levarão dois de 
21 municípios a substituir as 
medidas do estado de emer-
gência por restrições mais 
direcionadas, e vários outros 
municípios descartarão todas 
as restrições.

“Acredito que estamos 
começando a ver resulta-
dos, mas ainda é cedo de-
mais para abaixarmos a 
guarda”, disse o ministro 
da Saúde, Norihisa Tamura.

O jornal Nikkei noti-
ciou que o governo está 
inclinado a suavizar as 
restrições de entradas 
internacionais reduzindo 
os tempos de quarentena 
de viajantes vacinados. 
A medida foi pedida pelo 
Keidanren, o principal lo-
bby comercial japonês, e 
por câmaras de comércio 
estrangeiras.

“Acolhemos qualquer 
proposta para reabrir as 
fronteiras do Japão às via-
gens de negócios como parte 
de uma abordagem científi-
ca à preservação da saúde 
pública”, disse Christopher 
La Fleur, conselheiro espe-
cial da Câmara de Comércio 
Americana no Japão.

Covid: Japão prorroga 
emergência em Tóquio

Gabriel Caldeira
Agência Estado

A secretária de impren-
sa da Casa Branca, Jen Psaki 
afirmou, durante coletiva de 
imprensa, que funcionários 
públicos federais dos Estados 
Unidos terão 75 dias para se 
vacinar contra a covid-19, a 
partir do momento da assi-
natura pelo presidente ame-
ricano Joe Biden de ordem 
executiva que requererá a 
imunização desses trabalha-
dores, algo previsto para acon-
tecer hoje.

Questionada, Psaki foi 
enfática ao afirmar que os 

vínculos empregatícios de 
funcionários que desobede-
cerem a regra poderão ser 
“terminados”, com exceções 
a trabalhadores de grupos 
religiosos específicos e pes-
soas com condições de saú-
de que as impedem de tomar 
as vacinas.

Segundo Psaki, a amea-
ça da variante Delta do co-
ronavírus à crise sanitária 
nos EUA e os 80 milhões de 
americanos que se recusam a 
se imunizar contra a doença 
foram as razões que levaram 
a Casa Branca a decidir por 
emitir uma nova ordem exe-
cutiva sobre o tema.

Aplicação da 3ª dose
Agência Brasil/RTP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
apelou aos países com taxas elevadas de vaci-
nação contra a covid-19 que não avancem com 
uma terceira dose até o fim do ano. O diretor-
geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
explicou que o objetivo é reduzir a desigualdade 
mundial na distribuição de imunizantes.

Em entrevista coletiva na sede da instituição 
em Genebra, Tedros Adhanom lembrou que não 
há, a essa altura, evidência de uma terceira 
dose, com exceção dos grupos de maior risco.

O objetivo global da OMS é que cada país 
vacine pelo menos 10% de sua população até 
o fim deste mês, 40% até o fim do ano e que 
70% da população mundial estejam imunizados 
até meados do próximo ano.

Na última quarta-feira a Irlanda anunciou 
que vai avançar com a terceira dose da vacina 
contra a covid-19 para os idosos.

Terror nos Estados Unidos

Duas vítimas do 11 de Setembro são 
identificadas, 20 anos após ataque 
Agência Estado

O Departamento de Pe-
rícia Médica de Nova York 
conseguiu identificar formal-
mente mais duas vítimas do 
11 de Setembro nos Estados 
Unidos. Uma delas se chama 
Dorothy Morgan, que vivia 
em Hempstead, no Condado 
de Nassau. A segunda vítima, 
um homem, não teve o nome 
revelado a pedido da família.

Com a atualização, chega 
a 1.647 o número de pessoas 
identificadas após o ataque 
terrorista no World Trade 
Center em 11 de setembro de 
2001. O trabalho é resultado 
de análises contínuas de DNA 
de restos mortais recupera-
dos no local da tragédia.

20 anos atrás, fizemos 
uma promessa às famílias 
das vítimas do World Trade 
Center de fazer o que fosse 
necessário pelo tempo que 

fosse necessário para identi-
ficar seus entes queridos. (...) 
Não importa quanto tempo 
passe, nunca esqueceremos 
do 11 de Setembro e nos 
comprometemos a usar todas 
as ferramentas à nossa dispo-
sição para garantir que todos 
aqueles que foram perdidos 
possam se reunir com suas 
famílias”, ressaltou Barbara A. 
Sampson, chefe do departa-
mento, em comunicado.

Não havia atualização 
na identificação de vítimas 
do atentado desde outubro 
de 2019. Atualmente, 1.106 
pessoas - aproximadamente 
40% dos que morreram no 
ataque - ainda não foram for-
malmente reconhecidas.

‘Reabrir velhas feridas’
Segundo a família, Doro-

thy Morgan trabalhava como 
corretora de seguros no 
complexo que entrou em co-

lapso ao ser atingido por dois 
aviões comerciais sequestra-
dos por terroristas da rede 
Al-Qaeda. Sem os restos 
mortais, nunca foi possível 
fazer um enterro adequado. 
A filha dela, Nykiah Morgan, 
se disse surpresa com a iden-
tificação duas décadas após a 
tragédia.

“Eu não sabia que eles 
ainda estavam tentando fa-
zer isso depois de todos es-
ses anos”, revelou ela em en-
trevista ao jornal New York 
Times. Após o ataque, Nykiah 
contou que teve esperanças 
de que a mãe estivesse viva. 
Ela viajou a Manhattan vá-
rias vezes procurando por 
ela, sem sucesso. Em outu-
bro de 2001, Dorothy foi ho-
menageada na igreja que a 
família frequentava.

Após tantos anos, a 
filha não tem certeza se 
quer fazer a retirada dos 

restos mortais da mãe e 
teme que o enterro de um 
caixão com um pequeno 
fragmento de osso possa 
afetar ainda mais o luto 
que viveu. “De repente, 
você tem que decidir o que 
fazer com um ente querido 
que morreu há 20 anos. É 
quase como reabrir velhas 
feridas. Com o tempo, você 
sente que está melhoran-
do, mas algo assim acon-
tece 20 anos depois e você 
tem que lidar com tudo de 
novo”, lamentou.

De acordo com o jor-
nal, a investigação relacio-
nada ao 11 de Setembro 
é a maior ação de busca 
de pessoas desaparecidas 
já realizada nos Estados 
Unidos. Durante 20 anos, 
equipes de peritos têm tes-
tado repetidamente 22 mil 
pedaços de restos mortais 
encontrados nos destroços.

Foto: Fotos Públicas

Funcionários públicos federais dos 
Estados Unidos terão 75 dias para 
se vacinar contra a covid-19

CoronaVac: presidente Bolsonaro 
elogia “parceria” com a China
Célia Froufe 
Agência Estado

Após colocar em dúvida a 
eficácia da vacina chinesa Coro-
naVac por diversas vezes, o pre-
sidente Jair Bolsonaro elogiou 
ontem a parceria com a China 
que permitiu ao Brasil receber 
os imunizantes do país asiático.

Em reunião virtual da cú-
pula dos BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul), 
Bolsonaro lamentou ter se 
reunido com o presidente do 
país asiático, Xi Jinping, apenas 
uma vez desde que assumiu o 
mandato. O chefe do Executivo 
também comentou que “parce-

la expressiva” das vacinas bra-
sileiras é originária de insumos 
da China e mencionou vários 
campos de atuação conjunta 
entre os países. “A parceria se 
tem mostrado essencial para a 
gestão adequada da pandemia 
do Brasil”, disse o presidente, 
dirigindo-se ao líder chinês.

Em novembro do ano pas-
sado, Bolsonaro chegou a de-
sautorizar o seu então ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, ao 
dizer que o Brasil não compra-
ria a CoronaVac, que chamou de 
“vacina do Doria”, em referência 
ao governador de São Paulo. O 
imunizante chinês é produzi-
do no país em parceria com o 

Instituto Butantan, laboratório 
ligado à gestão paulista.

Mesmo após a vacina ter o 
aval da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), que 
comprovou a eficácia do imu-
nizante, Bolsonaro continuou a 
colocar em dúvida a CoronaVac. 
Em sua fala inicial na reunião 
do Brics, Bolsonaro também 
ressaltou a aproximação com 
a Índia e, ao comentar sobre a 
Rússia, disse que o Brasil tem 
interesse em ampliar sua pauta 
de exportações. O presidente 
brasileiro lembrou sua visita 
à Índia, atual país anfitrião 
do Brics, e disse que a viagem 
ainda repercute positivamente 

sobre os negócios e aproxima-
ção dos dois países. “A parceria 
com índia permanece até hoje. 
Nossa cooperação tem avança-
do na área de ciência, energia, e 
combate à pandemia de covid. 
O comércio bilateral tem cres-
cido”, citou.

No caso da Rússia, o presi-
dente brasileiro também enal-
teceu as relações de “grande en-
vergadura” com o país. “Temos 
interesse de diversificar nossa 
pauta exportadora”, afirmou. 
Bolsonaro não fez qualquer 
menção à relações com a África 
do Sul, apesar de o presidente 
Cyril Ramaphosa estar presen-
te ao encontro. 



Economia
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        17

Comparação entre os meses de agosto deste ano e de 2020 apontam para alta no número de endividados na capital

O número de inadimplentes 
em João Pessoa no mês de agos‐
to deste ano cresceu 2,78% em 
relação a agosto de 2020, ainda 
que tenha registrado diminuição 
de 0,03% em relação ao mês de 
julho. Segundo pesquisa da Câ‐
mara dos Dirigentes Lojistas/
SPC (Serviço de Proteção ao Cré‐
dito) da capital. O dado ficou aci‐
ma da média da região Nordeste 
(‐1,34%) e também da média na‐
cional (‐1,69%).

As pessoas que mais se en‐
dividaram no mês de agosto des‐
te ano, em João Pessoa, estavam 
na faixa etária de 30 e 39 anos 
(24,78%). A participação dos de‐
vedores por sexo seguir bem dis‐
tribuída, sendo 54,29% mulheres 
e 45,71% homens.

Ainda de acordo com levan‐
tamentos da CDL, em agosto des‐
ta ano, cada consumidor negati‐
vado da cidade devia, em média, 
R$ 3.710,85 na soma de todas as 
dívidas. Os dados ainda mostram 
que 36,15% dos consumidores 
da cidade tinham dívidas de valor 
de até R$ 500, número que che‐
ga a 51,92% quando se destacam 
valores de até R$ 1.000.

O tempo médio de atraso dos 
devedores negativados de João 
Pessoa é igual a 26,9 meses, sendo 
que 35,26% dos devedores pos‐
suem tempo de inadimplência de 
1 a 3 anos. Ainda no último mês 
de agosto, o número de dívidas 
em atraso de moradores de João 
Pessoa cresceu 1,84% em relação 
a agosto de 2020. Este dado tam‐

bém ficou acima da média da re‐
gião Nordeste (‐1,82%) e acima 
da média nacional (‐2,44%).

O setor com participação 
mais expressiva do número de dí‐
vidas foi o bancário, com 62,54% 
do total. No mês de agosto, cada 
consumidor inadimplente em 
João Pessoa tinha em média 
1,934 dívidas em atraso. O núme‐
ro ficou acima da média da região 
Nordeste (1,754 dívidas por pes‐
soa inadimplente) e acima da mé‐
dia nacional registrada no mês 
(1,796 dívidas para cada pessoa 
inadimplente).

Endividamento
Apesar da redução em agos‐

to, os dados do SPC mostram 
que o número de devedores vem 
apresentando muita oscilação.  
Em julho, o total de inadimplen‐
tes caiu 0,78% em relação a ju‐
lho de 2020. Por outro lado, na 
passagem de junho para julho, 
o número cresceu 0,61%. Na re‐
gião Nordeste, na mesma base 
de comparação, a variação foi de 
‐0,64%.

Ainda no mês de julho deste 
ano, cada consumidor negativa‐
do da cidade devia, em média, 
R$ 3.724,84 na soma de todas as 
dívidas. Mas na comparação com 
2020, o mês de julho deste ano 
mostrou que o número de dívidas 
em atraso de moradores de João 
Pessoa caiu 2,50%. O índice ficou 
abaixo da média da região Nor‐
deste (‐2,06%) e acima da média 
nacional (‐3,24%). 

Cautela nas compras
A exemplo de meses ante‐

riores, o setor com participação 
mais expressiva do número de 
dívidas em julho na cidade de 
João Pessoa foi o bancário, com 
62,98% do total de débitos dos 
pessoenses.

Economistas explicam que as 
dívidas mais comuns são aquelas 
que os consumidores fazem de 
forma compulsiva, ou seja, com‐
pram objetos supérfluos sem es‐
tarem precisando e sem fiscaliza‐
rem os próprios gastos. Pessoas 
que fazem compra dessa forma 
acabam se tornando superendi‐
vidadas.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Inadimplência cresce 2,78% 
em João Pessoa, mostra SPC

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

É comum que associemos diretamente 
o empreendedorismo ao setor privado e, por 
muitos anos, esse foi um pensamento comum, 
afinal, quando se fala de empreender, logo 
se atribui à relação de oportunidade e lucro, 
características naturais do mercado privado.

No entanto, há algum tempo a 
administração pública vem incorporando 
alguns conceitos ligados ao empreendedorismo 
às suas práticas, buscando a eficiência 
administrativa e melhoria nos serviços 
ofertados à população.

O empreendedorismo pode ser entendido 
como um processo de busca por inovações que 
possam ajudar a resolver problemas novos ou 
existentes, alocando de forma mais inteligente 
recursos e otimizando o tempo de resposta. 
Desta forma, a aplicação do empreendedorismo 
no setor público cabe como uma luva, já que, 
cada vez mais, os princípios da eficiência e 
eficácia são perseguidos, diante da constante 
escassez dos recursos públicos frente às 
inúmeras demandas da sociedade.

Empreender no setor público, por sua vez, 

demanda ainda maior atenção, já que algumas 
das liberdades exercidas no privado não podem, 
sequer, ser aventadas quando estamos tratando 
do bem coletivo. O princípio da legalidade, 
um dos pilares que regem a administração 
pública, diz que o ente público só deve atuar 
conforme o que está expressamente escrito 
em lei, enquanto que para o cidadão comum 
há liberdade de agir desde que não infrinja 
nenhuma lei.

Trazendo isso para um exemplo 
bem simples, enquanto você, enquanto 
empreendedor, pode adquirir qualquer 
bem de sua escolha, independente de valor 
ou marca, o gestor público está amarrado a 
uma série de procedimentos de aquisição de 
bens, estabelecidos em legislação específica, 
primando sempre pela economicidade, por 
exemplo. Essa é uma das realidades que 
acaba por distanciar a gestão pública do 
empreendedorismo.

Por outro lado, existem aspectos que 
comprovam que empreender não é apenas 
para o setor público. O foco nesse sentido é 

nas pessoas, nos líderes e gestores. Como visto 
anteriormente, não é possível gerir um órgão 
público como uma empresa privada, mas cabe 
ao gestor implantar e estimular o pensamento 
empreendedor na administração pública, 
estabelecer uma cultura empreendedora 
significa criar o espaço que favorece a formação 
de ideias criativas, de busca pela inovação e pelo 
aperfeiçoamento, bem como, de melhora no 
modo de executar as coisas diariamente.

Uma gestão pública empreendedora não 
só busca e incentiva ideias inovadoras, como 
também valoriza mecanismos de controle, 
avaliando desempenhos e valorizando o 
feedback da sociedade. O empreendedorismo 
na gestão pública, busca valorizar a qualidade 
do serviço público, considerando que todo 
cidadão é um “cliente” a ser conquistado, assim 
como no pensamento do mercado privado, 
por meio de serviços rápidos e de qualidade. 
Tomemos como exemplo, as virtualizações 
dos serviços públicos que buscam agilizar os 
processos junto aos cidadãos, proporcionando 
inclusive mais conforto na prestação do serviço.

Uma outra visão genuinamente 
empreendedora é a preocupação com a opinião 
do cliente. As políticas públicas de participação 
da sociedade nas formulações das ações e na 
composição do orçamento, são pensamentos 
incorporados à gestão pública desse 
pensamento empreendedor. Aqui na Paraíba, 
por exemplo, o Orçamento Democrático 
Estadual realiza audiências públicas por 
todo o Estado escutando quais as demandas 
preferenciais da população, e essas influenciam 
diretamente em quais áreas o governo investirá 
no ano seguinte. Se pararmos para observar, 
nada mais é que uma pesquisa de mercado, no 
intuito de ajustar os produtos ou serviços que 
serão oferecidos aos cidadãos/clientes.

É fato que na administração pública, 
aplicar o pensamento empreendedor é bem 
mais desafiador, especialmente, em virtude das 
amarras que a legislação impõe, porém é fácil 
também constatar os diversos benefícios que 
esse pensamento pode trazer, principalmente 
no que diz respeito aos conceitos de inovação, 
proatividade, economicidade e eficiência.

Empreendedorismo no setor público

Ibovespa 

-1,85%
R$ 5,227

-1,73%
R$ 6,180

-1,37%
R$ 7,234

1,72%
115.360 pts

À vista ou no cartão

Procon: diferença no preço da 
gasolina é de R$ 0,32 na capital

A diferença no preço do li‐
tro da gasolina na capital está 
em R$ 0,32 para pagamento à 
vista ou no cartão, de acordo 
com pesquisa para combustí‐
veis realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defe‐
sa do Consumidor (Procon‐JP)
no último dia 8. Os valores são  
praticamente os mesmos en‐
contrados no levantamento da 
semana passada, com o menor 
caindo de R$ 5,780 para R$ 
5,779 (Água Fria) e o maior se 
mantendo em R$ 6,099 (Caste‐
lo Branco e Manaíra).

A pesquisa, que visitou 111 
postos que estão em atividade 
em João Pessoa, constata, ain‐
da, que 17 postos aumentaram 
o preço da gasolina, cinco bai‐
xaram e 88 mantiveram os va‐
lores em relação à pesquisa do 
dia 1º de setembro. O produto 
continua com a menor varia‐
ção, 5,5%, e o Gás Natural Vei‐
cular permanece com a maior: 
16,2%, a mesma da semana 
passada.

 
Álcool
Há duas semanas o preço 

do litro do álcool vem se man‐
tendo (maior e menor), osci‐
lando entre R$ 4,899 (Tambiá) 
e R$ 5,399 (Castelo Branco, 
Tambaú e Distrito Industrial). 
Em comparação com a semana 
passada, sete postos aumenta‐
ram, três reduziram e 94 man‐
tiveram o preço do etanol.

O secretário Rougger Guer‐
ra salienta que o Procon‐JP 
continua a notificar os postos 
de combustíveis de João Pessoa 
para a entrega das notas fiscais 
de compra dos produtos e de 
revenda ao consumidor. “Como 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa visitou 111 estabelecimentos e constatou que 17 deles aumentaram os valores

o diesel S10 vem apresentan‐
do altas significativas, estamos 
de olho nos preços desse pro‐
duto desde a semana passada, 
tomando como base as notas 
fiscais e as pesquisas, que vão 
nos mostrar se há alguma irre‐
gularidade no preço praticado 
ao consumidor em relação aos 
aumentos editados pelo Gover‐
no Federal”, destaca.

Quanto ao diesel S10, o 
combustível sofreu um au‐
mento de R$ 0,08 no menor 
preço se comparado à ultima 
pesquisa do Procon‐JP, subin‐
do de R$ 4,469 para R$ 4,549 
(Centro e Torre), o mesmo 
ocorrendo com o maior, só que 
com um aumento de R$ 0,20, 
saindo de R$ 4,899 para R$ 
5,099 (Manaíra). 

Nenhum estabelecimento 
reduziu o preço do produto, 33 
aumentaram e 88 mantiveram 
o mesmo valor verificado no 
dia 1º de setembro.

GNV
O Gás Natural Veicular 

(GNV) manteve os mesmos pre‐
ços verificados na semana passa‐
da: R$ 4,129 (Geisel) e R$ 4,799 
(Jardim Cidade Universitária). 
Apenas um dos 13 revendedores 
do produto na capital aumentou 
o preço em relação à pesquisa 
anterior e 12 mantiveram o mes‐
mo preço do produto.

Acesse a pesquisa completa do 
Procon-JP por meio do QR Code 

Cada consumidor negativado 
da cidade devia, em média, 
R$ 3.710,85 na soma de 

todas as dívidas registradas

Valor



Economia

Puxado pelos combustíveis, o indicador teve alta de 0,87% no mês e de quase 10% no acumulado de 12 meses

A inflação medida pelo 
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) fechou agosto com 
alta de 0,87%, a maior infla-
ção para o mês desde o ano 
2000. Com isso, o indicador 
acumula altas de 5,67% no 
ano e de 9,68% nos últimos 
12 meses, o maior acumula-
do desde fevereiro de 2016, 
quando o índice alcançou 
10,36%. Em agosto do ano 
passado, a variação foi de 
0,24%. Os dados foram di-
vulgados ontem (9), pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Entre os nove grupos e 
serviços pesquisados pelo 
instituto, oito subiram em 
agosto, com destaque para 
os transportes, com alta de 
1,46%, puxado pelos com-

bustíveis. A gasolina subiu 
2,80% o etanol 4,50%, gás 
veicular 2,06% e óleo die-
sel 1,79%.

Já o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) teve alta de 0,88% 
em agosto, 0,14 ponto per-
centual abaixo do resultado 
de julho, quando a alta foi de 
1,02%. No ano, o indicador 
acumula elevação de 5,94% e 
em 12 meses chega a 10,42%, 
acima dos 9,85% observados 
nos 12 meses anteriores. Em 
agosto do ano passado, a taxa 
variou 0,36%.

Para o INPC, a princi-
pal influência foram dos 
produtos alimentícios, que 
subiram 1,29% em agosto, 
acima de 0,66% observado 
em julho. Os produtos não 
alimentícios desaceleraram 
e tiveram alta de 0,75% no 
mês, após variação positiva 
de 1,13% em julho.

Akemi Nitahara  
Agência Brasil

IPCA registra a maior inflação 
para agosto desde o ano 2000
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Neste mês de setembro, 
17 cidades serão beneficia-
das com troca de lâmpadas 
incendestes e fluorescentes 
por Led. O projeto Nossa 
Energia, da Energisa, bene-
ficiará as cidades de Dona 
Inês, Olivedos, Soledade, 
Cubati, São José dos Ramos, 
Caturité, Boqueirão, Barra de 
Santana, Riacho de Santo An-
tônio, Serraria, Piancó, Santa-
na dos Garrotes, Nova Olinda, 
Igaracy, Aguiar, Catingueira e 
Santa Teresinha. 

Para realizar a troca de 
lâmpadas é preciso compro-
var residência em comunida-
de de baixo poder aquisitivo 
e apresentar os seguintes 
documentos originais: iden-
tidade, CPF e última conta de 

energia paga. Cada casa po-
derá trocar até seis lâmpadas 
gratuitamente. 

“Com essa ação pre-
tendemos contribuir com o 
combate ao desperdício de 
energia elétrica através da 
substituição de eletrodomés-
ticos antigos por modelos 
mais novos e eficientes. As-
sim, as famílias vão consumir 
menos e reduzir o valor da 
conta de luz”, explica Carla Pe-
trucci, especialista em eficiên-
cia energética da Energisa. A 
equipe do Nossa Energia tam-
bém vai promover o cadastro 
das famílias que possuírem o 
perfil na Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica (TSEE), garantin-
do desconto de até 65% na 
tarifa de energia.

Energisa fará troca de 
lâmpadas no Estado

Na Paraíba, o custo 
médio, por metro qua-
drado, da construção ci-
vil aumentou 0,8% em 
agosto, frente a julho, e 
registrou a sétima menor 
variação do país. As in-
formações são do Índice 
Nacional da Construção 
Civil (Sinapi), divulgado 
ontem pelo IBGE.

O indicador ficou 
abaixo da média nacio-
nal (0,9%) e, entre os 
estados do Nordeste, só 
foi maior que o observa-
do na Bahia (0,5%). Com 
isso, o custo paraibano 
médio por metro quadra-
do chegou a R$ 1.386,88, 
superior à média regional 
(R$ 1.378,49) e inferior à 
brasileira (R$ 1.463,11).

Do montante esta-
dual, a maior parcela (R$ 
832,17) correspondia às 
despesas com material, 
componente responsável 
pela leve alta constatada. 
Já os custos com mão de 
obra permaneceram está-
veis e somaram R$ 554,71.

Em relação ao acu-
mulado de 12 meses, o 
custo, na Paraíba, apre-
sentou alta de 20%, abai-
xo das médias do Brasil 
(22,7%) e do Nordeste 
(24,2%). Neste ano, a va-
riação, até agosto, foi de 
12,77%, também menor 
que as observadas na mé-
dia geral do país (14,6%) 
e da região (14,7%).

Sobe o custo 
médio da 
construção 
civil na PB

A Caixa Econômica 
Federal divulgou ontem 
uma lista com cerca de 
160 mil empregadores 
que estão autorizados 
pela Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional 
(PGFN) a negociar seus 
débitos junto ao Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). As em-
presas podem optar pela 
regularização parcelada 
ou à vista até o fim de no-
vembro sob condições fa-
cilitadas, que podem che-
gar à isenção de multas e 
juros devidos ao fundo.

Os empregadores 
que desejarem aderir e 
não estiverem contem-
plados na lista poderão 
solicitar autorização na 
plataforma “Regularize” 
(www.regularize.pgfn.
gov.br). A oportunidade 
de regularizar os débitos 
com descontos foi possi-

bilitada pela Resolução 
974/2020 do Conselho 
Curador do FGTS. Podem 
optar pelo benefício os 
aqueles com débitos de 
FGTS inscritos em dívida 
ativa, ajuizada ou não.

A Caixa salienta em 
nota que “os descontos 
concedidos não afetam 
os trabalhadores, que 
receberão integralmen-
te o valor do depósito 
devido e a remuneração 
da conta vinculada FGTS 
(TR+3% ao ano)”. Para 
as empresas, a regulari-
zação dos débitos permi-
te obter o Certificado de 
Regularidade do FGTS, 
requerido para partici-
pação em licitações, ob-
tenção de financiamen-
tos, créditos, isenções, 
subsídios ou concessão 
de serviços e demais be-
nefícios de quaisquer os 
órgãos da administração 
pública, sejam federais, 
estaduais ou municipais.

Caixa: empregadores 
podem negociar FGTS
Marcelo Mota
Agência Estado

Despesa por metro 
quadrado chegou 
a R$ 1.386,88 em 
agosto no Estado

Preço

Cresce 4,8% o consumo das famílias 
em supermercados no mês de julho

O consumo das famílias 
brasileiras aumentou 4,84% 
em julho deste ano na com-
paração com junho, mas caiu 
1,15% ante o mesmo perío-
do do ano passado. No acu-
mulado do ano, o índice foi 
positivo, ficando em 3,24%. 
Segundo a Associação Bra-
sileira de Supermercados 
(Abras), a queda mensal foi 
a segunda do ano, já que em 
junho o Índice Nacional de 
Consumo das Famílias nos 
Lares Brasileiros havia de-
tectado baixa de 0,68% na 
comparação com o mesmo 
mês de 2020.

Ao comentar ontem o 
resultado, o vice-presidente 
institucional da Abras, Mar-
cio Milan, disse que o cres-
cimento mensal pode ser 
atribuído ao pagamento de 
R$ 5,5 bilhões da quarta par-
cela do Auxílio Emergencial, 
que beneficiou 26,7 milhões 
de famílias; à distribuição de 
R$ 1,23 bilhão pelo Bolsa Fa-
mília para os não elegíveis a 
receber tal benefício; à gera-
ção de 50.977 postos de tra-
balho no setor em julho e ao 
avanço da vacinação contra a 
covid-19.

Outro fator citado por 
Milan foi a expansão do se-
tor, com a abertura de no-
vas lojas. “Em julho, foram 

inauguradas 21 lojas, 42 
foram reinauguradas e 13 
passaram por algum tipo de 
transformação para o me-
lhor atendimento do consu-
midor”, informou. O levanta-
mento também mostrou que 
o custo da Cesta Abrasmer-
cado, que inclui 35 produtos 
de largo consumo (alimen-
tos, cerveja, refrigerante e 
produtos de higiene), fechou 
o mês em R$ 668,55, com 
acréscimo de 0,96% em re-
lação a junho. Comparando 
com julho de 2020, a alta foi 
de 23,14%.

De acordo com a Abras, 
os produtos que mais enca-
receram no acumulado de 
2021 foram açúcar, ovo, car-

ne (dianteiro), café, frango 
congelado, carne (traseiro), 
leite longa vida e feijão fo-
ram os itens que mais enca-
receram. No mesmo perío-
do, o preço do arroz, pernil e 
óleo de soja caiu. 

Caminhoneiros
A Associação Brasileira 

de Supermercados descar-
tou o risco de desabasteci-
mento da rede em decor-
rência dos protestos de 
caminhoneiros registrados 
nas rodovias de 15 estados. 
A Abras informou que acom-
panha  o monitoramento 
feito pelo Governo Federal 
e pela Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin).

Flávia Albuquerque
Agência Brasil

Seca e geadas

Estimativa da safra em 2021 
cai pela quinta vez seguida

A falta de chuvas e as 
geadas dos últimos meses 
frustraram de vez as pers-
pectivas para mais uma 
safra de grãos recorde no 
país. Divulgada  ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), a 
estimativa da safra de 2021 
foi reduzida para 251,7 
milhões de toneladas, 1% 
abaixo do desempenho do 
ano passado. E a possibili-
dade de novas reduções na 
estimativa, nos próximos 
meses, não foi descartada 
pelo IBGE.

“São cinco meses con-
secutivos de redução da es-
timativa da safra. São per-
das consolidadas, não tem 
mais como recuperar isso 
(o volume recorde de pro-
dução). O que pode ocorrer 
nas próximas revisões é, 
na verdade, termos perdas 
um pouco maiores no mi-
lho”, disse Carlos Alfredo 
Guedes, gerente da Coor-
denação de Agropecuária 
do IBGE, ao comentar o Le-
vantamento Sistemático da 

Produção Agrícola (LSPA) 
de agosto.

Se confirmada, a que-
da na produção de grãos de 
2021 será a primeira desde 
a safra de 2018. Naquele 
ano, a produção de grãos 
foi de 227,5 milhões, 4,7% 
abaixo do desempenho do 
ano anterior. Mesmo as-
sim, a safra de 2021 será a 
segunda maior da história, 
atrás apenas da registrada 
no ano passado, que somou 
254,1 milhões de tonela-
das. A série histórica tem 
início em 1975, quando o 
Brasil produziu 39 milhões 
de toneladas no ano.

Segundo o IBGE, ape-
sar do aumento de 4,3% 
na área plantada, para 
68,3 milhões de hectares, a 
produção vai recuar neste 
ano, refletindo a queda de 
produtividade das cultu-
ras de segunda safra, com 
destaque para o milho. O 
levantamento de agosto 
mostrou que a segunda sa-
fra do milho deve chegar a 
61,7 milhões de toneladas 
em 2021, 19,4% inferior ao 
desempenho do ano passa-
do. Essa cultura está prati-

camente toda colhida.
A produção agrícola 

nacional não será ainda 
menor neste ano por cau-
sa do bom desempenho 
da soja. Com a colheita 
praticamente encerrada, o 
IBGE estima produção de 
133,8 milhões de tonela-
das do grão, 10,1% maior 
do que no ano passado. É 
um novo recorde histórico 
para a cultura. A safra de 
arroz também foi conside-
rada muito boa neste ano, 
ao crescer 4,3% em relação 
a 2020, somando 11,5 mi-
lhões de toneladas.

As expectativas agora 
se voltam para os cereais 
de inverno, especialmen-
te o trigo. O IBGE estima 
que a produção do trigo 
vai atingir 8,2 milhões de 
toneladas, 31,8% acima 
do ano passado. Segundo 
Guedes, o grosso da co-
lheita vai ocorrer no fim 
do ano no Rio Grande do 
Sul, o maior produtor na-
cional. “Na época da co-
lheita, o trigo pode sofrer 
com excesso de chuva. Não 
pode chover muito”, disse 
o gerente do IBGE.

Bruno Villas Bôas
Agência Estado

Foto: Wenderson Araujo/CNA

Previsão foi reduzida para 251,7 milhões de toneladas, 1% abaixo do desempenho obtido no do ano passado



Diversidade

Trabalho pioneiro é realizado de forma multidisciplinar e integra as ações do projeto de humanização do hospital
O Hospital de Emergên-

cia e Trauma de Campina 
Grande, por meio do Nú-
cleo de Apoio e Diagnóstico 
da Pessoa com Deficiência, 
concluiu um trabalho pio-
neiro que integra as ações 
do projeto de tratamento 
humanizado da unidade: a 
alfabetização de uma crian-
ça que está internada há 
quatro anos na UTI Infantil.

A pequena Alexsandra 
Barbosa, de 9 anos, porta-
dora de distrofia muscular 
congênita dependente de 
ventilação mecânica, rece-

beu seu diploma em uma 
cerimônia simbólica na pró-
pria unidade hospitalar, ao 
lado dos pais Adeildo dos 
Santos e Edilene Barbosa.

O processo pedagógico 
começou em 2020, mas com 
a pandemia teve uma pausa 
e retornou agora em 2021. 
O trabalho multidisciplinar 
contou com as participa-
ções dos profissionais dos 
setores de serviço social, 
psicologia, UTI infantil e da 
Secretaria de Educação do 
município de Juazeirinho, 
onde a menina mora. Para 

a professora pedagoga do 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), Lilian 
Valeria Costa, esse é um 
trabalho pioneiro em que 
o profissional da educação 
sai de dentro da sala de aula 
para atuar no hospital onde 
a criança está internada e, 
no caso, presta o seu servi-
ço à criança que necessita 
desse acompanhamento.

De acordo com a psi-
copedagoga do Trauma-CG, 
Siudete Costa, a inserção da 
classe pedagógica no am-
biente hospitalar é extrema-

mente importante no mo-
mento em que a criança está 
afastada do seu ambiente 
normal de vida, do seu lar e 
da sua própria escola.

A pediatra e coordena-
dora da UTI Infantil, Noadja 
Andrade, disse que a inicia-
tiva faz parte do projeto de 
tratamento humanizado 
realizado pelo Trauma-CG, 
adiantando que, apesar de 
a menina ter patologia de 
distrofia muscular crônica 
com dependência da venti-
lação mecânica, o problema 
não afetou a sua função ce-

rebral, o que possibilita que 
seja uma criança que saiba 
ler e escrever e se tornar in-
dependente. “Estamos apro-
veitando esse potencial de 
Alexsandra de inteligência 
e entendimento para pro-
mover também outros co-
nhecimentos da tecnologia, 
conforme a sua faixa etária”, 
destacou a médica.

Para Edilene Barbosa, 
30 anos, foi muito gratifi-
cante ter visto sua filha de 9 
anos sendo alfabetizada du-
rante o tratamento na UTI 
do Trauma Campina Grande. 

“Gostei bastante da iniciati-
va, é diferenciado e recom-
pensador”, disse a mãe.

Criança é alfabetizada durante 
tratamento no Trauma de CG
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Escola de Panificação do MPT 
e Senai forma primeira turma

Mãos na massa, olhos 
voltados para o futuro. As 
mãos que aprenderam a 
abrir massas e fazer verda-
deiras delícias, hoje, mol-
dam novos caminhos. 16 
jovens concluíram os cursos 
de padeiro e confeiteiro na 
‘Escola de Panificação Iti-
nerante’, que se instalou na 
Fazenda do Sol, em Campi-
na Grande. O local acolhe 
jovens em tratamento de 
dependência química. Na 
última sexta-feira (3), re-
presentantes do Ministério 
Público do Trabalho na Pa-
raíba (MPT-PB) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) participa-
ram da formatura dessa tur-
ma pioneira do projeto na 
Paraíba, uma parceria entre 
MPT e Senai.

Para esse projeto, o 
MPT-PB destinou R$ 215 
mil ao Senai para transfor-
mar uma carreta na ‘Escola 
de Panificação Itinerante”, 
com acessibilidade, equipa-
mentos modernos e cursos 
de padeiro e confeiteiro 
para pessoas de baixa ren-
da, em cidades da Paraíba. 
A formatura seguiu todos os 

protocolos de segurança. Os 
jovens exibiram, orgulho-
sos, os certificados.

O estudante Thales 
Dias Leite, 26 anos, é um dos 
16 jovens concluintes da 1ª 
turma da ‘Escola de Panifi-
cação Itinerante’. Thales e 
seus colegas viram nesses 
cursos a oportunidade de 
recomeçar, empreender e 
projetar o futuro. Eles sa-
bem que será preciso muita 
dedicação e ‘mão na mas-
sa’, mas acreditam que essa 
chance abrirá caminhos de 
‘luz’ e ‘esperança’.

“É com grande orgulho 
que tenho o prazer de dizer 
que concluí os cursos de 
padeiro e confeiteiro, pois 
tinha muita curiosidade nes-
sa área de alimentos. Com a 
graça de Deus vou conseguir 
um trabalho lá fora depois 
que terminar o meu período 
aqui na Fazenda do Sol. Só 
tenho a agradecer”, afirmou 
Thales Leite, emocionado. 
Ele trabalha na cozinha da 
Casa. “Essa oportunidade é 
a porta para que eu possa 
entrar nessa área de confei-
taria. Por isso, me dediquei o 
máximo. Esses cursos abri-
ram meus olhos e minha 
mente, uma nova experiên-
cia”, disse Thales, que espera 

empreender na área de con-
feiteiro quando concluir sua 
temporada na Casa.

“Devido a uma doença 
muito séria que é o alcoolis-
mo, desci ao fundo do poço 
e vindo aqui para a Fazenda 
do Sol em busca de uma nova 
vida, encontrei esse curso, 
que fez a diferença em mi-
nha vida. Vou mudar, alimen-
tando-me e alimentando as 
pessoas, e transformando 
outras vidas futuramente”, 
revelou Antônio Santana, 
que também recebeu, orgu-
lhoso, o seu certificado.

Entre os 16 jovens, con-
cluíram os cursos duas pes-
soas da comunidade local, 
aliando o projeto a proposta 
de convivência e reinserção 
dos internos da Casa à socie-
dade. Maria Eunice foi uma 
delas. “Foi gratificante! Sou 
de Fagundes, estou desem-
pregada e tive essa oportuni-
dade de participar. Foi uma 
troca de experiência mara-
vilhosa! Agora espero pôr 
em prática. Quero começar 
a vender os bolos”, contou, 
cheia de entusiasmo.

Já Maria Aparecida Bar-
bosa, a Cida, é professora e 
revelou que quer trilhar 
novos caminhos, de olho no 
futuro.

Henriqueta Santiago
Especial para A União

pedagógico começou 
em 2020, mas com a 

pandemia teve uma pausa 
e retornou agora, em 2021

Processo

Foto: Secom-PB

Alexsandra Barbosa, de 9 anos, 
recebeu seu diploma em uma 
cerimônia simbólica na unidade 
hospitalar, ao lado dos pais Adeildo 
dos Santos e Edilene Barbosa

Traumatologia Bucomaxilofacial
O Hospital de Emergência e 

Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, que integra a rede hospitalar 
do Governo do Estado em Campina 
Grande, conseguiu reduzir o tempo 
de espera do paciente por cirurgia 
e de internação hospitalar, por meio 
da implantação do serviço de resi-
dência em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial, gerando ainda uma 
economia média de mil reais por dia 
de internação.

De acordo com o diretor técnico 
do Trauma-CG, Sebastião Viana, um 
serviço de residência multidisciplinar 
em uma unidade hospitalar resulta 
em melhor assistência e tempo de 
hospitalização.

“Nos serviços que possuem resi-
dentes existe um avanço em todos os 
indicadores hospitalares com maior 
qualidade e agilidade, além de olhar 
individualizado sobre cada paciente 
internado”, disse.

Esses resultados positivos da re-
sidência foram registrados em artigo 
publicado pelo cirurgião bucomaxilo 
Reginaldo Fernandes, na revista Re-
search, Society and Development”, 
no qual analisa o impacto da imple-
mentação do serviço de residência em 
cirurgia e traumatologia bucomaxi-
lofacial no Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande.

O estudo foi baseado em uma 
pesquisa realizada por ele no período 
em que fez residência no hospital, 

quando analisou um universo de 516 
prontuários de pacientes operados no 
Trauma de Campina Grande, entre 
março de 2017 e fevereiro de 2019.

De acordo com o cirurgião bu-
comaxilo Reginaldo Fernandes, ao 
analisar o tempo médio de espera 
pelo paciente para a cirurgia, houve 
uma redução de dois,cinco dias e o 
tempo médio de internação hospita-
lar em dois,seis dias, apresentando 
assim uma redução de 37.8% no 
aguardo pelo procedimento cirúrgico 
e de 31.7% no tempo de internação, 
respectivamente, em comparação ao 
ano anterior, gerando uma economia 
de R$ 1.102,58 por dia de internação, 
em comparação aos anos anteriores.

O médico afirmou que a imple-
mentação de um serviço de residência 
em um hospital público promove um 
impacto positivo, reduzindo o tempo 
de espera do paciente pelo tratamento 
cirúrgico, o tempo de internação hos-
pitalar e, consequentemente, os custos 
financeiros aos cofres públicos.

O Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des de Campina Grande disponibili-
za 298 leitos, 301 médicos, sendo 64 
em regime de plantão presencial 24 
horas. A unidade dispõe de seis salas 
no bloco cirúrgico e é referência em 
trauma para 203 municípios da Pa-
raíba, além de alguns municípios do 
Rio Grande do Norte, Pernambuco 
e Ceará.
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Sem vencer há quatro 
jogos pela Série C, o Bota-
fogo, que liderava a com-
petição até duas rodadas 
atrás, viu sua vantagem ser 
diluída ao ponto da equi-
pe sair do G4 do Grupo A, 
após ceder um empate, nos 
minutos finais, para a Tom-
bense, jogando no Estádio o 
Almeidão, no domingo pas-
sado - algo que também fez, 
duas rodadas antes, quando 

vencia o Volta Redonda, fora 
de casa, até os 45 minutos 
do segundo tempo, mas so-
freu o gol de empate. Agora, 
o representante paraibano 
na terceira divisão nacional 
terá pela frente mais um ad-
versário direto por uma das 
quatro vagas para a próxima 
fase da competição nacional, 
o Manaus, em jogo que será 
disputado no Estádio da Co-
lina, na capital manauara, no 
próximo domingo, às 16h.

O treinador do Botafo-
go, Gerson Gusmão, lamen-

tou a sequência negativa da 
equipe, especialmente pelo 
empate cedido nos últimos 
minutos para o Tombense 
em uma partida onde ele 
avaliou o desempenho da 
equipe como positivo. Para 
o técnico, o Botafogo reali-
zou uma partida onde teve 
totais condições de ampliar 
o placar minutos antes do 
gol, mas acabou desperdi-
çando as oportunidades que 
teve e, em um lance circuns-
tancial, veio o castigo. No 
entanto, sem tempo para 
lamentar o resultado, ele 
defende que agora a equipe 
precisa focar no próximo 
adversário e se preparar 
para mais um confronto di-
fícil e direto por vaga no G4, 
diante do Manaus.

“Será mais um jogo difí-
cil, a equipe do Manaus vem 
crescendo na competição e 
nós vamos ter que fazer um 
grande jogo e nos preparar 

muito bem, pois sabemos 
das dificuldades que vamos 
encontrar lá. O resultado do 
primeiro jogo contra eles 
não significa nada para essa 
partida, é outro confronto, 
são outras circunstâncias 
e será uma decisão tanto 
para nós quanto para eles, 
onde precisaremos aprovei-
tar aquilo que detectamos 
como pontos frágeis deles 
e é isso que buscaremos 
fazer”, comentou Gerson 
Gusmão.

Segundo Gerson Gus-
mão, por conta do empate 
cedido nos minutos finais 
para a equipe do Tomben-
se - um adversário direto 
do Botafogo na briga pela 
classificação para a próxima 
fase, assim como é, agora, o 
Manaus -, o time paraibano 
precisará buscar a vitória, 
jogando fora de casa, para 
poder conseguir voltar ao 
G4. Caso consiga o feito, o 

Belo pode até reassumir a li-
derança da competição, mas 
esse é um cenário que de-
pende de outros resultados 
e que não é prioritário para 
o clube, nesse momento, 
onde o foco é exclusivamen-
te retornar para o grupo de 
classificação para a segunda 
fase da Série C.

“A vitória é o único re-
sultado que nos interessa, 
sabemos da importância 
desse confronto, pois dei-
xamos escapar uma vitória 
em casa e agora precisamos 
buscar, talvez, se tivéssemos 
vencido a equipe da Tom-
bense, um empate agora 
contra o Manaus passaria a 
ser um bom resultado, mas 
não foi o que ocorreu e, por 
isso, precisamos de uma vi-
tória fora e vamos trabalhar 
muito para isso”, afirmou 
Gerson Gusmão.

Para a partida, o trei-
nador botafoguense deve 

contar com dois reforços 
importantes. O primeiro 
deles é o retorno do meia 
Juninho, que já foi liberado 
pelo departamento médico 
do clube para ser relacio-
nado na partida contra o 
Manaus. Já o segundo, esse 
sim, é propriamente dito 
um reforço, já que trata-se 
de uma nova contratação 
anunciada, essa semana 
pelo clube, o meia-atacan-
te Cleyton, que retorna ao 
Botafogo depois de passa-
gem em 2017, vindo por 
empréstimo, até o fim da 
temporada, do Operário de 
Ponta Grossa-PR. O meia-a-
tacante também deve ser 
opção para Gerson Gusmão 
na partida contra o Manaus. 
Em contrapartida, o zaguei-
ro Fred e o meia Esquerdi-
nha seguem de fora se re-
cuperando de lesões e não 
estão nos planos para a par-
tida do próximo domingo.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

 Gerson Gusmão: 
“Precisamos ganhar do líder”
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mundial de Futsal
Brasil encerra amistosos contra a Sérvia e está 
pronto para buscar o sexto título. Estreia será no 
próximo dia 13 contra o Vietnã. Página 23
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Esportes

Depois de acumular gordura até o final 
da primeira fase, o Belo, do técnico 
Gerson Gusmão, se vê pressionado 
nas rodadas finais da Série C

Técnico valoriza o adversário que 
vive um bom momento e não vê 
nenhuma semelhança com o jogo 
passado, quando o Belo fez 4 a 1
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Inscrições acabam hoje para vagas no “Campeões do Amanhã”
A Prefeitura de João 

Pessoa, através da Secreta-
ria de Juventude, Esporte e 
Recreação (Sejer), firmou 
uma parceria com o Centro 
Universitário (Unipê) para 
o fortalecimento do projeto 
‘Campeões do Amanhã’, que 
envolve 21 modalidades, en-
tre elas olímpicas. Ao todo es-
tão sendo ofertadas 500 vagas 
gratuitas para a população e, 
com exceção da musculação, o 
objetivo é beneficiar crianças 
entre 5 e 12 anos.

As inscrições podem ser 
feitas até hoje. As modalida-
des vão ter início na próxima 
segunda-feira (13), no cam-
pus do Unipê, e os contem-
plados deverão comparecer 
ao local e horário da práti-
ca com um atestado médico 
que comprove aptidão para a 
prática de exercícios físicos. 
Para saber os dias e horários. 

Os pais ou responsáveis pe-
las crianças interessadas em 
participar do projeto devem 
fazer a inscrição no link: ht-
tps://www.even3.com.br/
inscricao_unipe_pmjp/

Na instituição, o público 
vai ter acesso ao handebol de 
areia, vôlei de praia, ginásti-
cas rítmica e artística, futebol 
e musculação. O secretário da 
Sejer, Kaio Márcio, destacou 

a importância de ter novos 
espaços.

“Essa parceria vai ofe-
recer oportunidade para as 
crianças, por exemplo, que 
vão ter a iniciação ou vão pre-
cisar de um acompanhamento 
melhor. Muito importante 
essa parceria para o esporte 
da cidade e com certeza va-
mos conseguir atender a mui-
tas crianças. O desejo é ter, de 
fato, uma perspectiva de bons 
resultados a médio prazo”, 
comentou Kaio Márcio. 

“A programação é vol-
tada à saúde e o bem-estar 
das pessoas. Além da forma-
ção de nossos alunos, nossa 
proposta é colaborar com o 
desenvolvimento e a inclusão 
social por meio do esporte”, 
finalizou a coordenadora do 
curso de Educação Física do 
Unipê, Prof.ª Dr.ª Silvana Nó-
brega Gomes.

Foto: Kleide Teixeira/PmJP

 Essa parceria vai 
oferecer oportunidade 
para as crianças, por 

exemplo, que vão ter a 
iniciação ou vão precisar 
de um acompanhamento 
melhor. Muito importante 

essa parceria 

O objetivo principal do projeto “Campeões do Amanhã” é beneficiar crianças entre cinco e 12 anos no Unipê



Jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal da LPBE, no YouTube, em sete finais de semana, até 18 de dezembro
 A noite da última quar-

ta-feira foi de apresenta-
ção dos novos membros da 
equipe de assessoria de co-
municação da Liga Parai-
bana Esportiva. E também 
do calendário de eventos 
para 2021. O destaque ficou 
para a data de início da Liga 
Paraibana de Futsal, que 
começa no dia 9 de outubro 
e vai até 18 de dezembro, 
com transmissões de jogos 
ao vivo, pelo canal da LPBE 
no YouTube – LPBE Espor-
tes. O evento de divulgação 
aconteceu no Littoral Hotel, 
em João Pessoa.

A Liga Paraibana de 
Futsal vai ser a primeira 
competição promovida pela 
LPBE em 2021, sendo dispu-
tada em sete fins de semana. 
O atual campeão da LPBFS 
é o Philipeia/Botafogo-PB, 
que levantou a taça em 2019 
– ano do último campeona-
to, que não foi jogado em 
2020 por causa da pande-
mia do coronavírus.

Para Marcelo Nascimen-
to, presidente da LPBE, o 
momento é de seguir firme e 
forte, visando o melhor para 
o futsal local, mesmo diante 
de todos os problemas que 
impediram a realização da 
competição em 2020.

“Estou muito feliz com 
o retorno da Liga Paraibana 
de Futsal. O ano de 2020 
foi muito difícil, foi preciso 

parar tudo. Sabemos, que 
precisamos seguir firmes e 
fortes, sempre buscando o 
melhor para o futsal parai-
bano. Em 2021 o campeo-
nato vai voltar com tudo, 
respeitando todos os proto-

colos sanitários e focado em 
jogos emocionantes”. disse 
Marcelão.

  Também foram anun-
ciadas as datas de mais duas 
outras competições. Da Liga 
Nordeste de Clubes de Fut-

sal - categoria adulto mas-
culino, que vai ser realizada 
entre os dias 11 e 15 de no-
vembro, e da Liga Nordeste 
de Futsal Sub-17 Masculino, 
que acontece entre 2 e 5 de 
dezembro.

Foto: Victor Joseh/LPBE

Liga de Futsal anuncia início
da temporada para outubro

— Josemar, respira!
A voz do amigo e goleiro do seu time de pela-

da chegava abafada, vinda de lugar distante, como 
se tivesse percorrido um túnel, ricocheteando pelas 
paredes até chegar aos ouvidos do atacante, caído, 
sem pulso, sem respiração, para desespero daqueles 
peladeiros que tinham no meio-dia das quartas-fei-
ras o único horário possível para encaixar na agenda 
concorrida do escritório, entre expediente, atendi-
mento a clientes e reuniões que costumam se esten-
der até mais tarde, a sagrada partida de futebol.

A pancada parece ter sido forte demais. Disputa 
de bola no ar, cabeça com cabeça. Um choque típico 
no futebol. Trágico e perigoso de forma que não dis-
tingue nível de talento com a bola e impõe a qual-
quer um o mesmo risco de uma lesão mais grave, 
seja o pior dos pernas-de-pau, ou o vencedor da Bola 
de Ouro. 

Josemar não era muito de respirar. Seus pul-
mões realizavam o trabalho para o qual foram de-
signados de forma mecânica, apenas para cumprir a 
mínima função cardiovascular necessária à manu-
tenção da vida. Respirava sem se dar conta. A roti-
na de trabalho, escritório, contas a pagar, metas a 
atingir, clientes, funcionários, mais contas, empur-
ravam o advogado a um estado em que ele apenas 
vivia. 

As crises de ansiedade passaram a se tornar 
cada vez mais constantes. Junto com elas, vinha 
uma falta de ar insuportável, sufocante feito uma 
prisão escura, sem janelas, de teto baixo e ar quente, 
onde a única interação humana permitida é o abrir 
e fechar da fechadura na porta de ferro. O médico 
de Josemar recomendou atividade física. Ele reuniu 
colegas de trabalho que sofriam dos mesmos males 
e viviam rotinas semelhantemente claustrofóbicas. 
Decidiram que estrangular um almoço por semana 
não afetaria o ritmo de produção da montanha de 
petições. 

A bola rolava quase sempre debaixo de um sol 
que por puro deboche era apelidado de “lua”. As ex-
ceções vinham somente quando a chuva dava o ar 
da graça, para a sorte dos peladeiros, pois a partida 
se tornava ao menos suportável. 

O primeiro encontro até foi divertido. A decisão 
de jogar bola no meio do expediente, debaixo de um 
toró, sem olhar para o relógio e contando apenas o 
placar transportou aqueles engravatados aos tem-
pos de meninos. A risada a cada escorregão, passe 
errado, chute a gol mal dado corria leve. Eram ho-
mens momentaneamente livres de suas próprias 
prisões, como quem se permite dançar com um ami-
go sem o compromisso de acertar os passos. 

A partir do segundo jogo, o pensamento en-
quanto o cronômetro avançava se conectava ao 
escritório. Em vez de se concentrar na jogada, no 
drible sobre o adversário, Josemar lembrava de um 
ofício que deixara de redigir. Estava no campo ape-
nas em presença física, enquanto sua mente viajava 
por encontros corporativos, obrigações, cafés e al-
moços. 

A dificuldade começava pela necessidade em le-
vantar a cabeça. Nos últimos tempos, para aumen-
tar a produtividade, Josemar transportara parte do 
seu trabalho para a tela do telefone celular. Ali se 
misturavam compromissos, lazer, fotos de família 
e conversas fora de hora. Instalou-se a partir desse 
costume uma corcunda quase definitiva. Em campo, 
o agora atacante conseguia ver bem a bola, mas mal 
enxergava a direção do gol. Olhar não é a mesma 
coisa de ver. Assim como respirar. 

— Josemar, respira pelo amor de Deus — dizia 
um colega de pelada já em súplica de oração diante 
do corpo caído, morto, no meio do campo. 

Desta vez, a voz está mais perto. Ele sente a 
massagem no peito, abre os olhos, puxa o ar com 
força, sentindo um soco entrando pela boca e preen-
chendo todo o seu ser, tal qual um corpo de bailari-
nos, vívidos, orgânicos, que naturalmente se expan-
dem e preenchem o palco. Diante dos seus olhos, via 
apenas um azul impenetrável e brilhante. 

Desde o dia de sua quase morte, ou morte e 
vida, Josemar, que é ateu, todos os dias reverencia 
a beleza do céu. Ele para, olha para o alto e respira.

Respira

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Esportes
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A Liga Paraibana de Futsal vai ser a primeira competição promovida pela LPBE em 2021; a última foi em 2019

Djokovic tem a chance de se vingar do 
alemão que o derrubou em Tóquio 2020

Pelo terceiro jogo se-
guido neste US Open, Novak 
Djokovic começou atrás no 
placar de uma partida, mas 
conseguiu mais uma virada 
para garantir seu lugar na 
semifinal da competição. O 
número 1 do mundo superou 
o italiano Matteo Berrettini, 
oitavo do ranking da ATP, por 
3 sets a 1 - com parciais de 
5/7, 6/2, 6/2 e 6/3, após 3 
horas e 27 minutos de uma 
partida que acabou já na ma-
drugada de ontem.

Com o resultado, Djo-
kovic está a duas vitórias de 
duas façanhas: o tão sonhado 
21º título de Grand Slam, que 
faria dele o recordista isolado 
em conquistas deste porte 
- deixando para trás o suíço 
Roger Federer e o espanhol 
Rafael Nadal -, e o incrível 
feito de conquistar todos os 
quatro maiores torneios do 
circuito profissional no mes-
mo ano - os outros foram o 
Aberto da Austrália, Roland 
Garros e Wimbledon.

Esta foi a quarta vitória 
de Djokovic contra Berretti-
ni, mantendo o seu perfeito 
retrospecto nos confrontos 
diante do italiano. Na atual 
temporada, eles já haviam 
se enfrentado pelas quartas 
de final de Roland Garros e 
também na final de Wimb-
ledon. Aos 34 anos, o sérvio 
disputará a sua 42ª semifinal 
de Grand Slam na carreira e 
a 12ª em Nova York. Tricam-
peão do US Open em 2011, 

2015 e 2018, ele tem outros 
cinco vice-campeonatos.

O adversário de Djokovic 
na semifinal desta sexta-feira 
será o alemão Alexander Zve-
rev, número 4 do mundo. Eles 
já se enfrentaram nove vezes 
e o sérvio lidera o histórico 
de confrontos por 6 a 3. Mas 
Zverev levou a melhor no 
duelo mais recente, nas se-
mifinais dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020. Além disso, 
o alemão de 24 anos defende 
uma invencibilidade de 16 
jogos no circuito profissional, 
já que foi medalhista de ouro 
no Japão e campeão do Mas-
ters 1000 de Cincinnati, nos 
Estados Unidos, três semanas 
depois. Zverev só perdeu um 
set durante este US Open.

"O que aconteceu nos Jo-
gos Olímpicos foi muito duro 
emocionalmente para mim. 
Estava dominando comple-
tamente o encontro, com 6-1, 
3-2 e break acima. De repente 
ele (Zverev) subiu o nível e eu 
desmoronei. Comecei a duvi-
dar das minhas pancadas, leu 
o meu serviço e tive muitos 
pontos grátis no serviço dele. 

Está em uma forma incrível, 
mas será uma grande semifi-
nal em melhor de cinco sets e 
é um Grand Slam", destacou 
o sérvio.

A verdade é que Djoko-
vic se sente pronto para este 
momento. “Estes são os obs-
táculos que tenho de superar 
para conseguir o meu obje-
tivo e sei que estou prepa-
rado. Não posso adivinhar o 

resultado, mas trabalho para 
estar na melhor situação físi-
ca e mental para enfrentar o 
encontro. Conheço bem o seu 
jogo e sei que está jogando a 
um nível muito alto. Quanto 
mais longo for melhor, terei 
mais hipóteses”, afirmou, ad-
mitindo que os últimos três 
sets frente a Berrettini foram 
os melhores do torneio até 
agora.

Djokovic segue perseguindo o recorde de Grand Slam no US Open dos EUA

Foto: Reprodução/Instagram

Agência Estado  O que aconteceu nos 
Jogos Olímpicos foi muito 

duro emocionalmente para 
mim. Estava dominando 

completamente o encontro, 
com 6-1, 3-2 e break acima. 
De repente ele (Zverev) subiu 
o nível e eu desmoronei 
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Na reta final da preparação para a competição, Seleção Brasileira obteve três vitórias e um empate nos amistosos 

A seleção brasileira de 
futsal encerrou a sequência 
de amistosos preparatórios 
para o Mundial, que será na 
Lituânia, na última quarta-
feira, com um empate diante 
da sérvia. Antes do confron-
to, o brasil vinha de três vi-
tórias, mas apesar de não 
conseguir manter os 100% 
de aproveitamento, o técnico 
Marquinhos Xavier fez uma 
avaliação positiva da postura 
do time.

“A análise da partida não 
pode ficar restrita aos minu-
tos finais, uma vez que o Bra-
sil teve boas oportunidades. 
Quando a gente está jogando 
com qualquer adversário, o 
tempo vai ser sempre nosso 
inimigo, a gente vai ter opor-
tunidades de poder concreti-
zar uma vitória, talvez antes 
de encerrar o jogo e eu acho 
que o primeiro tempo mos-
trou isso. Tivemos um volu-
me grande de ações, opor-
tunidades, mas aí a gente 
fica atrasando o resultado e 
quando nós atrasamos o re-
sultado corremos o risco de 
acontecer o que aconteceu”, 
disse o treinador, que tam-
bém comentou sobre o com-
ponente emocional.

“Pressão por ter que 
vencer. Mesmo sendo amis-
toso nós fomos educados 
para sermos competitivos 
e vencer. E a gente acabou 

Agência Estado

Brasil vai em busca do hexa no 
Mundial de Futsal na Lituânia

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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Foto: Douglas Pingituro/CBF

Nos dois amistosos contra a Sérvia, o Brasil venceu o primeiro por 4 a 3 e empatou o segundo em 1 a 1; diante da Polônia, foram duas vitórias, de 4 a 1 e 5 a 1

errando um pouco mais que 
o natural por causa dessa 
pressão e são esses momen-
tos que vão ajudando a gente 
a entender que precisamos 
ser mais cirúrgicos. Acho que 
estivemos bem em boa par-
te do jogo, mas a gente não 
vai mandar nos 40 minutos, 
qualquer adversário vai ter o 

seu momento e aí nós não po-
demos estar com o placar tão 
apertado porque o erro pode 
ser fatal. Hoje também a op-
ção de usar o goleiro-linha no 
final é porque a gente precisa 
ver essa ação, o que precisa 
melhorar. Talvez a gente te-
nha sido muito passivo, mas 
tinha o ingrediente emocio-

nal, por mais que você treine, 
o treino não substitui o jogo 
nessa questão do emocional 
Então, a gente tentou buscar 
de todas as formas, mas acre-
dito que a nossa vitória po-
dia ter sido encaminhada no 
primeiro tempo e no segundo 
tempo mudar a estratégia do 
adversário”, prosseguiu.

Nessa reta final de pre-
paração, além do empate da 
última quarta-feira, o brasil 
venceu a Polônia, duas vezes, 
e o primeiro confronto contra 
a sérvia. Com o pé no chão, o 
comandante fez um balanço 
do que viu dentro de quadra 
nesses quatro amistosos e 
projetou o início do Mundial.

“Muito equilibrado nas 
minhas avaliações. Precisa-
mos melhorar em algumas 
coisas ainda. Acho que to-
das as equipes que vão para 
o Mundial, vão chegar com 
essa sensação. A gente vê o 
resultado dos outros amisto-
sos, todo mundo tendo jogos 
duríssimos e isso é natural. 
Mas eu estou feliz pelo que a 
gente fez aqui nesses quatro 
jogos. se a gente tivesse tido 
só momentos de facilidade 
e tudo tivesse sido bom, tal-
vez nós pudéssemos arrastar 
uma falsa impressão”, encer-
rou Marquinhos Xavier.

Antes de rumar para 
o país-sede da competição, 
a seleção de futsal se pre-
parou por quase dez dias 
na Polônia. Além dos trei-
namentos de rotina, foram 
quatro amistosos disputa-
dos no local: triunfos por 4 a 
1 e 5 a 1 sobre os donos da 
casa; além de duas partidas 
contra a sérvia, com vitória 
por 4 a 3 e empate em 1 a 1. 
Maior vencedor da competi-
ção, com cinco títulos (1989, 
1992, 1996, 2008 e 2012), o 
brasil vai disputar o torneio 
pela primeira vez sob a di-
reção da Cbf. A caminhada 
pelo hexa começa na próxima 
segunda-feira diante do Viet-
nã. No Grupo D do Mundial, 
o brasil ainda terá pela frente 
na primeira fase a República 
Checa, no dia 16, e o Panamá, 
no dia 19.

Messi e a Copa América: “Nos
tratávamos como fracassados”

Há dois meses, no Es-
tádio do Maracanã, no Rio 
de Janeiro, a Argentina con-
quistou o título da Copa 
América ao bater o brasil 
na grande decisão por 1 a 
0, com gol do atacante Án-
gel di María, dando fim a um 
jejum de 28 anos sem levan-
tar uma taça. Em entrevista 
para a EsPN Argentina, o 
craque Lionel Messi desa-
bafou, dizendo que os joga-
dores eram tratados como 
fracassados antes disso e 
que ressaltou a dificuldade 
de ganhar um torneio.

"Um pouco do que fa-

lamos antes, com o tema do 
que passou em 2014 (Copa 
do Mundo), 2015 (Copa 
América), 2016 (Copa Amé-
rica Centenário), uma parte 
do jornalismo nos tratava 
como fracassados, que não 
sentíamos a camiseta, pe-
diam que não jogássemos 
mais na seleção. Nós ten-
tamos dar o máximo, ten-
tamos ser campeões, era o 
primeiro que queríamos", 
afirmou o jogador do Paris 
saint-Germain.

"E não se passa por ga-
nhar ou perder, é difícil ga-
nhar um Mundial, uma Copa 
América. Nós não cremos 
sempre que somos os me-
lhores do mundo e tem que 

começar por reco-
nhecer que não 

Novo técnico

Apresentado, Carille diz que 
o Santos tem que pensar alto 

Quarto técnico do san-
tos em 2021, fábio Carille 
foi apresentado oficialmen-
te, ontem, pelo presidente 
Andres Rueda, no CT Rei 
Pelé, em santos, e avaliou 
que o elenco disponível é 
bem equilibrado e não quis 
falar sobre a possível ne-
cessidade de reforços. Mas 
destacou que o clube tem 
que sempre pensar alto em 
seus objetivos.

"O melhor é entrar no 
CT no dia a dia e olhar se 
necessita de alguma posi-
ção. Mas é um grupo bem 
equilibrado. Temos joga-
dores chegando, jogadores 
se recuperando, acredito 
que tem uma equipe bem 
forte. Agora é organizar e, 
ali para frente, se precisar, 
respeitando a situação do 
santos, vamos atrás. Mas é 

muito cedo para falar dis-
so", disse o treinador, de 47 
anos, que chega após dei-
xar o Al Ittihad Jedda, da 
Arábia saudita.

"Não gosto muito de 
projeções, gosto muito do 
próximo jogo. Temos que 
trabalhar aqui para pen-
sar alto, pensar em subir 
na classificação, em Liber-
tadores, mas não sou de 
projeção. Trazer muitas in-
formações e projeto para o 
grupo não é uma coisa boa, 
gosto de trabalhar jogo a 
jogo", prosseguiu Carille, 
que no santos terá a sua 
segunda experiência nacio-
nal como treinador. A pri-
meira foram as duas passa-
gens pelo Corinthians.

Carille, com contrato 
acertado até o final da tem-
porada 2022, traz consigo 

para o santos o auxiliar 
Leandro silva, o analista 
Dênis Lupp e o preparador 
físico Walmir Cruz. Sua es-
treia será contra o bahia, 
neste sábado, às 21 horas, 
no Estádio da Vila belmiro, 
em santos, em duelo pela 
20.ª rodada do Campeona-
to brasileiro.

"Eu trabalhei oito anos 
como auxiliar. Quando tive 
oportunidade no Corin-
thians, só dei continuidade 
no que deu resultado. Os 
números mostram diferen-
tes, em certos momentos, 
como em 2018. No Ittihad 
conseguimos fazer um tra-
balho bem legal. No santos 
já procurei muitas infor-
mações, como está sendo 
dentro de campo, dentro 
do CT, para chegar com 
muita paz", afirmou.

Agência Estado

O técnico Fábio Carille (E), que já fez grande sucesso no Corinthians, foi apresentado, ontem, no Santos

Messi com o troféu da 
Copa América de 2021,
conquistado diante do Brasil
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somos os melhores, há sele-
ções que competem, que não 
é fácil ganhar. Temos que 
pensar pelo trabalho, por 
dar o máximo sempre", com-
pletou o craque argentino.

Messi também disse 
que antes "eram os piores" 
e agora "são os melhores", 
além de lembrar que a Ar-
gentina precisa continuar 
crescendo como equipe para 
as próximas competições. 
"Antes éramos os piores por 
perdemos a final, agora so-
mos os melhores. Tivemos a 
sorte de ganhar a Copa Amé-
rica, mas temos que seguir 
crescendo, preparando para 
o que vem, porque tem sele-
ções muito boas, querendo 
ser campeãs e competem de 
igual para igual", disse.

O craque revelou ain-
da que nunca teve férias tão 
boas como as últimas graças 
ao título da Copa América. O 
jogador do PsG quebrou o si-
lêncio também sobre a dura 
entrada que levou de Luis 
Adrián Martínez, da seleção 
da Venezuela, durante a par-
tida pelas Eliminatórias, em 
Caracas. "Naquele momento 
senti minha perna recuar, 
senti algo no joelho, tive um 
pouco de desconforto no 
jogo. Por sorte foi só o gol-
pe, mas naquele momento o 
chute foi feio", confessou.



Memorial

Luvas de látex, botas impermeáveis, máscaras e macacões foram entregues a administradores, coveiros e auxiliares

Equipamentos são destinados 
para cemitérios de Cabedelo

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2021

Localizada na Região Metropo-
litana de João Pessoa, a Prefeitura 
de Cabedelo (PMC), por meio de 
sua Secretaria da Infraestrutura 
(Seinfra), adquiriu novos equi-
pamentos de proteção individual 
(EPIs) para os servidores que 
atuam nos cemitérios públicos Na 
Paz do Senhor, no Bairro de Cama-

Aforismo
“A morte torna-se a 

celebração definitiva se 
a sua vida é uma celebração. 

Seja o que for a sua vida, 
a morte revela apenas isso.”

(Osho)

1911 — Conde de Ulisses Viana (Ulisses Machado Pereira 
Viana), advogado, jornalista e político (PB)
1985 — Edenilton Lampião (Edenilton Araújo), 
jornalista, escritor e filósofo da contracultura (PB)

Mortes na História

Obituário
João Carlos Assis Brasil
6/9/2021 – Aos 76 anos, em decor-
rência de um infarto sofrido três dias 
antes. Pianista considerado um dos 
maiores nomes do piano no país. Deu 
aulas na Escola de Música Villa-Lobos, 
no Conservatório Brasileiro de Música 
e no Conservatório de Niterói, na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. Começou a estudar piano ainda na 
infância e já tocava acompanhado de orquestras aos 15 
anos de idade. Foi aluno de Jacques Klein e aperfeiçoou 
os estudos em Londres, Paris e Viena. Também se envol-
veu com a música popular, gravando com artistas como 
Ney Matogrosso, Zé Renato, Wagner Tiso, entre outros.

Foto: Luciano Rocha

Quilon Peixoto
6/9/2021 – Aos 86 anos, em Fortaleza 
(CE), de covid-19. Médico e vice-prefeito 
de Icó (CE). Foi prefeito duas vezes da 
cidade. Era formado em Medicina pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC).

Foto: Ceará Agora
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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.

Jean-Pierre Adams
6/9/2021 – Aos 73 anos. Ex-zagueiro 
da seleção francesa que estava em 
coma desde o dia 17 de março de 
1982, após um erro na aplicação da 
anestesia durante uma operação que 
faria no joelho. Nascido no Senegal, 
ele desembarcou na França em 1958, aos 10 anos. Como 
profissional, defendeu Nimes Olympique, Nice, Paris 
Saint-Germain, além do Mulhouse e do Chalonnais. Na 
seleção francesa, figurou em convocações entre 1972 e 
1976, acumulando 22 partidas. Ele formou uma dupla de 
defesa de sucesso com Maurius Trésor.

Foto: Reprodução

Cláudio Antônio Soares Levada
6/7/2021 – Aos 64 anos, em Cananéia (SP), 
de infarto. Desembargador natural de Jun-
diaí (SP). Ele fazia parte do Órgão Especial 
do TJSP, da 34ª Câmara de Direito Privado e 
do Conselho da Associação Paulista de Ma-
gistrados (Apamagis). Formou-se bacharel 
em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) em 1980. 
Ingressou na magistratura em 1983 como juiz substituto na 8ª 
Circunscrição Judiciária, com sede em Campinas (SP).

Foto: Divulgação

Foto: Secom-PMC

Jorge Lis
8/9/2021 – Aos 46 anos, em Valência, na 
Espanha, após ficar mais de um mês na 
UTI infectado com a covid-19. Espanhol, 
ex-piloto de motociclismo, que mantinha 
uma postura negacionista durante a pan-
demia e rejeitou receber a vacina contra o 
novo coronavírus. Foi vice-campeão espanhol na categoria 
125cc em 1996. Depois de se aposentar, atuou como agente 
do também piloto Bernat Martínez, que morreu em um aci-
dente nos Estados Unidos em 2015.

Foto: Instagram

Tony Selby
6/9/2021 – Em Londres, na Inglaterra. 
Ator que estrelou projetos como ‘Get Some 
In!’ e ‘My Family’, que teve uma carreira de 
70 anos no teatro, cinema e televisão.

Foto: Instagram

Da Redação laú, e Nossa Senhora de Nazareth, 
no Bairro Recanto do Poço.

Os equipamentos serão utiliza-
dos nos dois cemitérios em ações 
com risco de contágio de enfermi-
dades, a exemplo da covid-19. Ao 
todo, 12 funcionários (administra-
dores, coveiros e auxiliares) terão 
os materiais à disposição.

O secretário da Infraestrutura, 
Ubiraci Santos, realizou a entrega de 
300 unidades de luvas de látex cano 
longo, 100 unidades de macacão de 
perigo biológico, 50 botas imper-
meáveis de borracha e 300 unidades 
de máscaras tipo PFF2/N95.

“Essa entrega de material faz 
parte de um cronograma de ações 
que o governo municipal está pro-
movendo e que visam melhores 
condições de trabalho, segurança 
e dignidade ao quadro funcional. O 
zelo para com o funcionário público 
já é uma marca característica desta 
gestão”, afirmou Ubiraci.

Equipamentos de proteção
individual são para os servidores 
que atuam nos Cemitérios
Na Paz do Senhor e Nossa
Senhora de Nazareth

Roberto Carlos Braga
Segundo (Dudu Braga)
8/9/2021 – Aos 52 anos, em São Paulo 
(SP), de câncer no peritônio. Produtor 
musical que era filho do cantor e com-
positor Roberto Carlos. Publicitário 
por formação, ele também era radialis-
ta e jornalista. Apresentava um programa de rádio cha-
mado ‘As canções que você fez pra mim’, em mais de 40 

Foto: Instagram

Yevgeny Zinichev
8/9/2021 – Aos 55 anos, no Ártico. 
Ministro russo de Emergências morreu 
durante um treinamento. Ele comandava 
o Ministério de Emergências desde 2018 
e teria morrido tentando salvar a vida de 
outra pessoa. Ele também foi vice-diretor 
do Serviço Federal de Segurança e governador interino de 
Kaliningrado por um curto período.

Foto: Alexei Nikolsky

Godwin Nnaemeka Uchego
6/9/2021 – Aos 51 anos, em Brasília (DF), 
em decorrência da covid-19 e de problemas 
renais. Padre nigeriano que era vigário da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Maria, 
no Lago Sul, na capital federal. Conhecido 
pela comunidade católica de Brasília, aju-
dou a fundar vários movimentos na cidade. Foi diretor-geral 
da Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília.

Foto: YouTube

emissoras do Brasil e de Portugal, onde falava das histórias 
por trás das canções do pai. Nasceu com glaucoma – doença 
que causa cegueira irreversível – e passou por sete cirurgias 
ainda na infância. Ele perdeu a visão aos 23 anos, após um 
descolamento de retina. Assinava colunas em revistas musi-
cais, tocava bateria e tinha uma banda chamada RC na Veia, 
em homenagem ao pai.

José Alves de Souza Filho (Jota Alves)
8/9/2021 – Aos 79 anos, em São José dos 
Campos (SP), de infarto. Ex-jogador do 
América (SP). O então ponta-direita iniciou 
a carreira na Portuguesa (SP) e teve pas-
sagens pelo Arapongas (PR), América (RJ) 
e na Seleção Paulista Juvenil. No entanto, a 
melhor fase na sua carreira foi no América de São José de Rio 
Preto, nos anos de 1960 e 1970.

Foto: Futebol do Interior

Breves & Curtas
# Estuprada, mulher ateia fogo no corpo I
A morte de uma mulher indiana de 24 anos, que ateou fogo 
em si mesma após travar uma batalha para denunciar um 
parlamentar por estupro, trouxe à tona novamente o proble-
ma da violência sexual contra as mulheres no país e a falta 
de assistência e impunidade subsequentes. A mulher e um 
amigo fizeram uma transmissão ao vivo no Facebook no dia 
16 de agosto antes de jogarem gasolina sobre si mesmos e 
acenderem o fogo em frente à Suprema Corte da Índia.

# Estuprada, mulher ateia fogo no corpo II
Eles foram levados ao hospital com queimaduras graves; o 
homem morreu no dia 21 e ela, no dia 24. A mulher acusava Atul 
Rai, um parlamentar do Partido Bahujan Samaj (BSP, na sigla 
em inglês), de estuprá-la na casa dele na cidade de Varanasi. Ela 
registrou uma queixa policial em maio de 2019. Rai, que nega a 
acusação, foi detido um mês depois e está na prisão há dois anos.

# Jogador é sufocado pela própria língua
O futebol russo viveu uma tragédia no último dia 28. O 
goleiro Alexander Shishmarev, de apenas 23 anos, morreu 
após se chocar com um adversário em um jogo treino entre 
o seu time, o Krasnaya Zvezda, e o Baltika-M. De acordo com 
as informações dos médicos, o choque foi tão violento que 
Shishmarev acabou sendo sufocado pela própria língua.

# Execução de iraquianos condenados à morte
Seis iraquianos condenados à morte, três deles por “terro-
rismo”, foram enforcados no último dia 30 em uma prisão 
no sul do Iraque. Os enforcamentos ocorreram na Prisão de 
Nasiriya, onde ficam detidos os condenados à morte. Como 
acontece com todas as execuções no Iraque, a ordem foi ra-
tificada pelo presidente, Barham Saleh, que pessoalmente se 
diz contra a pena de morte. Segundo a Anistia Internacional, 
o Iraque é o quarto país do mundo com a maior execução da 
pena de morte. A Ong acrescentou que, em 2020, houve mais 
de 45 execuções no país, entre elas as de muitas pessoas 
acusadas de pertencer ao grupo jihadista Estado Islâmico. 
Pelo menos 14 pessoas condenadas por “terrorismo” foram 
executadas desde o início do ano no Iraque.)

Entrega de material faz parte 
de um cronograma de ações 
visando melhores condições 
de trabalho com dignidade

Segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 58/2019 – Tomada de Preços nº 008/2019 – Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA 
EIRELI. Objeto: Alterar a quantidade dos serviços contratados, no valor de R$ 62.588,72 (Sessenta 
e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Alagoa Grande(PB), 9 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para conclusão da 

ampliação da Unidade Mista de Saúde Vanildo Maroja. LICITANTES HABILITADOS: CATAO BON-
GIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. 
LICITANTES INABILITADOS: QUALITY CONSTRUCOES LTDA; TRABES CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 20/09/2021, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 
278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 09 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para conclusão da 

construção da UBS Maria Preta, localizada no assentamento Violeta, Zona Rural deste município. 
LICITANTES HABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; D2R3 SERVI-
COS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 20/09/2021, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 09 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar. FUNDAMENTO 
LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: Recursos Pró-
prios/Recursos Federais: 02.050 – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer Fichas: 
12.361.0015.2014 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 12 361 
0005 2013 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental custeados com o MDE. Elemento 
de Despesa: 33903000 – Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00060/2021 - 03.09.21 
- COOP DOS AGRICULTORES FAMILIARS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS - R$ 312.086,00.

CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Brasiliano da Costa, 40 – Centro – Belém - PB, às 14h00min horas do dia 27 de setembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de Licença de uso e Manutenção dos seguintes Softwares: Contabilidade 
Pública, Sistema de Folha de Pagamento/Contracheque Online, Portal da Transparência Fiscal 
e Site Institucional. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3261-1340. Edital: https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf, https://cmbelem.pb.gov.br/editais/ e e-mail: camara.belem@hotmail.com.

Belém - PB, 08 de setembro de 2021.
ARISTOTELES FRANCISCO T. CAVALCANTE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Praça 

da Vila Egídio, localizada na Zona Rural do município de Bernardino Batista. Data e Local: 27 de 
Setembro de 2021 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, 
n° 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// 
www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 09 de Setembro de 2021. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00117/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 23 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
– MARCENARIA visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do 
Município de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 09 de Setembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00133/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 27 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cabedelo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 09 de Setembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00130/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, 
às 09:00 horas do dia 27 de setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
maior lance para a Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
para operar os serviços de administração e processamento de créditos provenientes da folha de 
pagamento dos servidores municipais ativos, inativos, pensionistas e aposentados da Administração 
Direta, Indireta e Fundos do Poder Executivo Municipal (com exclusividade); Serviços de arrecada-
ção dos créditos municipais por meio de DAM ou ficha de compensação (com exclusividade); e a 
Concessão de empréstimo consignado para os Servidores da Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, 
sem ônus para o Contratante (sem exclusividade). Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Após alteração do Termo 
de  Referencia, o NOVO edital encontra-se disponível nos sites https://cabedelo.pb.gov.br/transpa-
rencia  e www.tce.pb.gov.br. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de setembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através de sua Pregoeira Substituta, convoca as em-

presas participantes e demais interessadas, para darmos continuidade ao Pregão Presencial Nº 
00075/2021, informando o resultado do julgamento de habilitação da empresa SISTEMA SERVIÇOS 
TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. A sessão será reaberta às 09:00 horas do dia 20 de 
Setembro de 2021, no Setor de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, 
Cabedelo/PB. Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis.

Telefone: (083) 3250-3222- Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 09 de Setembro de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 24 de 
Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – SADT, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO. 
Caso não haja a participação de licitantes enquadrados como ME e EPP, no horário previamente 
determinado no instrumento convocatório, será aceita a participação de empresas que não estão 
enquadradas nessa condição. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 09 de Setembro de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de 
Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
MÉDICO–HOSPITALARES, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CABEDELO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14: :00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 09 de Setembro de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.comprasnet.
gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: 
Contratação de pessoas jurídicas de direito privado para o para guarda e/ou remoção de veículos, 
com base nos critérios definidos neste edital, tipo maior desconto (maior repasse sobre a receita 
bruta mensal), para encaminhamento de veículos apreendidos por infringência à legislação de 
trânsito de atribuição da STTP nos termos da Resolução CONTRAN nº 623 de 06/09/2016. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 27 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 
horas do dia 27 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 
4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; 
http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 08 de Setembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 00130/2018 PARTES: STTP / 

LOCALIZA RENT A CAR S/A. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRA-
TUAL POR MAIS 12 (DOZE) MÊSES & ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, MANTENDO 
AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018/
STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º C/C ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º 
DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR / LOCALIZA RENT A CAR S/A. 
ASSINATURA: 20/09/2021

CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Superintendente - STTP

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Material Elétrico, 

para atender a demanda da Superintendência de Transito e transportes Públicos de Campina 
Grande. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
15.451.1025.2091 – Ações de Melhoria no Sistema de Transito 04.122.2001.2092 – Ações Adiminis-
trativas da STTP 3390.30.99 – Material de Consumo 1001 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e 
Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00098/2021 - 09.09.21 - MECATEC COMERCIAL 
EIRELI - R$ 111.718,44; CT Nº 00099/2021 - 09.09.21 - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - - 
R$ 54.229,96; CT Nº 00100/2021 - 09.09.21 - EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES 
ELETRONICOS EIRELI - R$ 2.905,04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09h00min do dia 23 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada para realizações de exames de ultrassonografia diversos, acompanhando de laudo 
médico na Policlínica do Município de Casserengue, conforme especificado no Anexo I – Termo 
de Referência – deste Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 08 de Setembro de 2021.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada para realizações de exames diversos e consultas médicas especializadas 
na Policlínica do Município de Casserengue, conforme especificado no Anexo I – Termo de Refe-
rência – deste Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3634–1104. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 08 de Setembro de 2021.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de Educação e 
Cultura para atendimento da Merenda Escolar exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANA CÂNDIDO DE ARAÚJO - R$ 12.220,00; 
EDNA PEREIRA JUSTINO DA COSTA - R$ 7.711,40; FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA - R$ 
7.311,40; JOSÉ ERINALDO GOMES SILVA - R$ 14.036,42; JOSE WANDERLEI PEREIRA DE 
SOUZA - R$ 18.994,65; JOSIVALDO FERREIRA LIMA - R$ 10.170,00; LUCAS BEZERRA DOS 
SANTOS - R$ 9.075,00; MARIA DA PENHA CACIANO - R$ 5.908,00; MARIA DO CARMO MACENA 
DOS SANTOS - R$ 14.036,42; MARIA VILMA DA SILVA BARBOSA - R$ 7.311,40; MARINEIDE 
BEZERRA DOS SANTOS - R$ 9.075,00; RAÍ AUGUSTO PONTES - R$ 15.586,40; TEREZINHA 
PATRICIO SANTOS - R$ 14.036,42. Convocamos os licitantes acima mencionados para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Casserengue - PB, 09 de Setembro de 2021
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
Contratação de Empresa especializada para elaboração de um projeto executivo de engenharia 
para a construção de um lago artificial com barragem de terra localizada no Município de casse-
rengue/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
J F GEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 90.000,00, Convocamos a empresa acima 
mencionada para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.

Casserengue - PB, 09 de Setembro de 2021
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades 
de Saúde do Município de Casserengue para o exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 102.295,00.

Casserengue - PB, 02 de Setembro de 2021
RANIERE MARTINS DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao 
Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o exercício 
2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS; 
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIO SUS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SAÚDE) – Recursos Próprios do Município de 
Casserengue: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, FMS, PAB, BLMAC e SUS: 
10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.2044 – Programa PAB–FIXO 10.303.0005.2047 
– Programa Farmácia Básica 10.301.0005.2048 – Manut. DO PSF 10.302.0005.2056 – Manut. 
dos Programas do SUS – BLMAC 20 – SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0005.2054 – Manut. 
das Ativ. Desenv. pelo FMS 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou 
Serviços para Distribuição Gratuita.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00043/2021 - 03.09.21 
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 102.295,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 00130/2018 PARTES: STTP / 
LOCALIZA RENT A CAR S/A. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRA-
TUAL POR MAIS 12 (DOZE) MÊSES & ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, MANTENDO 
AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018/
STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º C/C ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º 
DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR / LOCALIZA RENT A CAR S/A. 
ASSINATURA: 20/09/2021

CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de cestas básicas. Abertura 
da sessão pública: 13:00 horas do dia 23 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 09 de Setembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00003/2021

OBJETO: Retomada da construção de uma Unidade Escolar com 12 salas de aula, neste 
Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora Imperial Eireli - R$ 4.148.833,32; 2º - TCL 
Tambaú Conservações - R$ 5.483.797,10; 3º - Construdantas Construção e Incorporação Ltda. - R$ 
5.501.499,90; 4º - Roque Construções e Serviços Eireli - R$ 5.549.916,60; e 5º - Conceito Engenharia 
e Consultoria Ltda. - R$ 5.759.960,34. EMPRESA DESCLASSIFICADA: Não houve empresa des-
classificada. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda 
a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta, dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 09 de setembro de 2021.
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE REFEI-
ÇÕES PRONTAS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO. Abertura da sessão pública: 13:00 horas 
do dia 23 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 23 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 10.024/2019/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 08 de Setembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FRETAMENTO DE VEÍCU-
LOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Congo - PB, 08 de Setembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV032/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV032/2021 (Processo Admi-
nistrativo Nº 106/2021), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: X-Tana Comercio & Soluções 
em Informática Eireli-ME, para prestar serviços de interesse da municipalidade em forma de locação 
parcelada de seis impressoras, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, conforme termo 
de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a 
qual sugere a contratação da pessoa jurídica: X-Tana Comercio & Soluções em Informática Eireli-
-ME, CNPJ: 26.764.673/0001-01, Rua 4 de Abril, Nº 285, Bairro: Centro, Cidade: Coremas-PB, com 
o valor de R$  1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensal. Desta forma o valor total retificado 
será de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) pelos nove meses. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 16 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 250/2018
Tomada de Preços Nº 003/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Obraplan 

Emp. Limpeza Conservação Urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37. Considerando a vigência 
do referido contrato que vai até 30/09/2021, desta forma a nova vigência será a partir de 30/09/2021 
a 30/06/2022, por conta dos serviços contratados serem considerados essenciais e de natureza 
continuada; Considerando que deverá ser acrescentado o valor total R$ 1.142.624,61 (Um milhão, 
cento e quarenta e dois mil, seiscentos vinte e quatro reais, sessenta e um centavos), para o período 
de 09 (Nove) meses. Considerando que essa nova prorrogação é por conta de que até a presente 
data não tem procedimento licitatório concluso apto para assinatura de contrato, de toda forma 
ainda vale ressaltar que esse tipo de serviços é considerado essencial e de natureza continuada, 
desta forma fica justificada a prorrogação da vigência do referido contrato. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Geraldo V. da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 09 de setembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 194/2021

Processo Administrativo Nº 106/2021. Dispensa Por Valor Nº 032/2021. Contratante: Prefei-
tura de Coremas-PB. Contratada: X-Tana Comercio & Soluções em Informática Eireli-ME, CNPJ: 
26.764.673/0001-01. Objeto: Prestar serviços de interesse da municipalidade em forma de locação 
parcelada de seis impressoras, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, conforme termo 
de referência. Valor contratado: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensal, perfazendo o valor 
total de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais). Recursos: Próprios (Diversos e Ordinários) da 
Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2021. Vigência do contrato 
para execução dos serviços: Até 16/05/2022. Vigência do contrato para efeito de pagamentos: Até 
16/05/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e a Sra. Fernanda Canuto de 
Andrade, CPF: 145.332.397-06 (Pela contratada). 

Coremas/PB, 16 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO CONTRATUAL 

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
 PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA BERCON ENGENHARIA 

EIRELI-EPP.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS EM RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE CUBATI. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e altera-
ções. CLAÚSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Ao valor inicial da planilha da 
vencedora referente ao contrato Nº 00018/2020, no valor de R$ 275.976,87 (Duzentos e Setenta 
e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos). O contrato acima 
mencionado encontra-se com 85% dos serviços executados, no entanto, foram  identificadas as 
necessidades  a seguir relacionados : A Rua Denival Soares da Silva constatado cuja largura de 
projeto está prevista de 5,00 m foi alterado para 6,00 m  visando principalmente adequar a largura 
da via e na Rua: Edésio Luís não foi contemplado o último trecho desta rua e os moradores do 
trecho se sentiram prejudicados uma vez que as águas pluviais escoariam na rua e com certeza 
provocaria sérias erosões,  foi acrescentado o valor de R$ 12.470,14 (Doze Mil, Quatrocentos e 
Catorze Centavos), passando a prevalecer o valor total de R$ 288.447,01 ( Duzentos e Oitenta e 
Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais, Um Centavos).    Signatários: JOSÉ RIBEIRO DE 
OLIVEIRA E BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP – Cubati/PB, 25 de Agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
TOMADADA DE PREÇOS 08.2021

A Presidente da Comissão Permanente de licitação comunica o adiamento da tomada de Pre-
ços 08.2021 , para o dia 30 de Setembro de 2021 às 14 :00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Antonio André, 26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 08 de Setembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

TOMADA DE PREÇOS 00005/2021
Em relação a TOMADA DE PREÇOS de nº 00005/2021, objetivando Contratação de empresa 

no ramo pertinente para reforma do matadouro municipal- Conjunto Alda Pimentel. Dotação con-
signada no orçamento vigente, fica retomada a data de 13/09/2021 as 09h00 min para continuação 
e prosseguimento ao processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 
39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira,09 de Setembro  de 2021 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

TOMADA DE PREÇOS 00006/2021
Em relação a TOMADA DE PREÇOS de nº 00006/2021, objetivando Construção da 1ª etapa 

das calçadas do canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, Canal do Juá, em Guarabira/PB. Dotação 
consignada no orçamento vigente, fica retomada a data de 13/09/2021 as 13h00 min para continuação 
e prosseguimento ao processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 
39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira,09 de Setembro  de 2021 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PEQUENOS REPAROS, OBRAS DIRETAS E REFORMAS DAS 
ALUDIDAS SECRETÁRIAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
WESLEY GLEISSON SIMÃO - R$ 369.348,50.

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2021, que objetiva: Aquisição de fórmulas e 
suplementos alimentares (itens remanescentes), para doação a pessoas carentes, em atendimento 
às necessidades das Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 33.542,00.

Gurinhém - PB, 01 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00030/2021
Aos 08 dias do mês de Setembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro 
- Gurinhém - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 003, de 02 de Ja-
neiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00030/2021 
que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PEQUENOS 
REPAROS, OBRAS DIRETAS E REFORMAS DAS ALUDIDAS SECRETÁRIAS; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

 - WESLEY GLEISSON SIMÃO.
CNPJ: 24.292.350/0001-37.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 
44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 
- 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86.

Valor: R$ 369.348,50.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Gurinhém.
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2021, que objetiva: Aquisição de 
cateter uretral hidrofílico lubrificado feminino para o atendimento das necessidades dos usuários 
do Sistema Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 20.625,00.

Gurinhém - PB, 08 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de cateter uretral hidrofílico lubrificado feminino para o atendimento das 
necessidades dos usuários do Sistema Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Gurinhém: 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 
– GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00102/2021 - 08.09.21 - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
20.625,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de fórmulas e suplementos alimentares (itens remanescentes), para 
doação a pessoas carentes, em atendimento às necessidades das Secretaria Municipal de Saú-
de, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE–FMS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: 
CT Nº 00101/2021 - 01.09.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 33.542,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PEQUENOS REPAROS, OBRAS DIRETAS 
E REFORMAS DAS ALUDIDAS SECRETÁRIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00030/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM: 0202–GABI-
NETE DO PREFEITO – 04.122.2001.2002–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO – 0303–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.2001.2003–MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 0404–SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.122.2001.2004–MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANÇAS – 0505–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
– 12.361.1002.2007–MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 12.361.1002.2009–DESEN-
VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12.361.1002.2012 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE – 0606–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10.301.2001.2023–
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 0707– FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.122.2001.2026–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FMAS – 0808–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15.122.2001.2033–MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 0909–SEC. DESENV. TUR. M. AMB. AGRIC. E AGROPEC. 
– 20.122.2001.2035– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA – 33.90.30.00–MATE-
RIAL DE CONSUMO – 33.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA. VIGÊNCIA. 
VIGÊNCIA: até 08/09/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00103/2021 - 08.09.21 - WESLEY GLEISSON SIMÃO - R$ 193.116,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um trator agrícola 
de pneus. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 24 de Setembro de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Ingá - PB, 09 de Setembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
construção civil para, execução dos serviços de conclusão da construção de uma Praça localizada 
no Bairro Zuza Martins, junto ao Município de Itatuba–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
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, 08 de Setembro de 2021
ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº00002/2021

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0002-2021, que objetiva: 
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. Cuja sessão pública será realizada no dia 14 de Setembro de 2021, as 10h00min, no mesmo 
local anteriormente divulgado. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3398-1020.

Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Itatuba - PB, 09 de Setembro de 2021.

ZENILDO  BRASIL GUERRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO 
PESSOA NAS RUAS: RUA CIDADE DE CABEDELO E RUA CIDADE DE BELÉM BAIRRO MUM-
BABA; RUA CIDADE DE BORBOREMA BAIRRO DAS INDÚSTRIAS; RUA TELEGRAFISTA JOSÉ 
NEVES PACOTE BAIRRO BRISAMAR- LOTE 16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONTRAFORTE E MURO DE ARRIMO NA EMF FREI 
AFONSO NO BAIRRO DO ROGER- JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM 
DE ÁGUA PLUVIAL PROFUNDA E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PEDRO II.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO N.º 166/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2021/085713
Assunto: Ciência de Representação Administrativa
Sr. (a) Representante,
BOM GOSTO CRIACOES - INDÚSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA, 
CNPJ sob N.º 27.414.586/0001-97
Notificamos Vossa Senhoria, por meio de Edital, por encontrar-se em LUGAR INCERTO OU NÃO 

SABIDO, acerca do teor da Representação Administrativa em anexo, em desfavor desta empresa 
e, para querendo, apresentar DEFESA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
desta notificação nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei 8.666/93.

Salientamos que o processo administrativo em epígrafe se encontra na GECON/SEAD para vistas 
e adoção das medidas cabíveis bem como informamos da continuidade do processo independente 
de manifestação por parte da empresa notificada.

João Pessoa-PB, 09 de setembro de 2021
Renato Pinto

Assessor Jurídico GECON/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.050/2021

Chave CGM: UW21-FY37-FQB3-VUVI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IN-

FORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDAN-
TES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357.
Data da sessão: 23/09/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 09 de Setembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/056460

CHAVE CGM: 9IGK-T9D7-JSJC-OUAM 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, 

Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): José de Barros Moreira, Zumbi dos Palmares e David 
Trindade, em João Pessoa/PB – Lote 08. 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, comunica aos interessados que 
fica determinado que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, 
dar-se-á no dia 14 de setembro de 2021, impreterivelmente às 09:00h, no mesmo local indicado 
no Preâmbulo do Edital.  

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
PETRÔNIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA

PRESIDENTE DA COMISSÃO E PREGOEIRO/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050864/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.017/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Re-
servatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Índio Piragibe, Frei Albino e 
General Rodrigo Otávio em João Pessoa/PB - LOTE 07.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os 
prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o 
objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora da licitação à empresa AJP ENGENHARIA LTDA – EPP. - CNPJ 08.978.001/0001-17, 
no valor global de R$ 3.722.188,84 (Três milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e 
oito reais e oitenta e quatro centavos).

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.052/2021

CHAVE CGM: UZGR-MWSE-VD5E-7588
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS 

EVENTOS: MARATONA E A COPA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO – SEJER, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049983.
Data da sessão: 23/09/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/ www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 09 de setembro de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços especializados 
para realização de exames laboratoriais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
do município de Jericó/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 
Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 09 de Setembro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 30 de 
Setembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa para a execução de serviço de pavimentação em paralelepípedo de diversas 
ruas no município de Joca Claudio–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@
gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 09 de Setembro de 2021
AUDINEIDE FREITAS DE SANTANA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
destinada a compra de medicamentos para FARMÁCIA BÁSICA a serem fornecidos de forma par-
celada conforme demanda específica da Secretaria de Saúde do Município de Juru PB. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 22 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 10:05 
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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 10 de setembro de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

Na publicação da HOMOLOGAÇÃO, vinculada no JORNAL A UNIÃO, edição de 10 de março 
de 2021, página 26, cujo objeto é: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. Onde lê-se: DROGAFONTE LTDA – R$ 33.498,50; 
Lê-se: DROGAFONTE LTDA – R$ 3.898,50. As demais informações permanecem inalteradas.

Lagoa Seca - PB, 08 de setembro de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS FEDERAIS E PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 08/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e CT Nº 00075/2021 - 08.09.21 - DROGAFONTE LTDA - R$ 3.898,50;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 23 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: Sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de aparelho de ar condicionado tipo “Split” Hi–Wall, de forma parcelada, para atender as 
necessidades da prefeitura municipal de Marcação e Fundo Municipal de Saúde deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Marcação - PB, 09 de Setembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 23 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: Sistema de registro de preços para possível 
aquisição de luminárias em LED, de forma parcelada, para atender as necessidades da prefeitura 
municipal de Marcação – 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 0013/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Marcação - PB, 09 de Setembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
REMARCAÇÃO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021
A Pregoeira torna público que o Pregão Eletrônico com objeto: Contratação de empresa para 

aquisição parcelada de equipamentos eletrodomésticos, com o objetivo de atender as necessidades 
da secretaria de saúde do município de Nazarezinho-PB, anteriormente marcado para o dia 17 de 
setembro de 2021, às 14h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, fica adiado para o dia 23 de setembro de 2021 às 10h:30 no mesmo local designado. Edital 
disponível: www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 08 de setembro de 2021.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 116/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 
OBJETO DO ADITIVO: Realinhamento no valor da SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%, 100ML, 

ESTÉRIL, SIST. FECHADO para R$3,10 (três reais e dez centavos); da SOLUÇÃO GLICOFISIO-
LÓGICA 500ML, SIST. FECHADO, ESTÉRIL para R$3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) e 
da SOLUÇÃO RINGER + LACTATO INJ. FRASCO 500ML, SIST. FECHADO ESTÉRIL para R$4,24 
(quatro reais e vinte quatro centavos).

VIGÊNCIA: 23 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: JOSE ESLI BATISTA LEITE
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.

Valor global R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
Olho D´água - PB, 8 de Setembro de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: GERLANIO EMILIANO DA SILVA
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.

Valor global R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
Olho D´água - PB, 8 de Setembro de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA
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.

Valor global R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). 
Olho D´água - PB, 8 de Setembro de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: RAIMUNDO ALVES DA SILVA
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.

Valor global R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
Olho D´água - PB, 8 de Setembro de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: MANOEL TIAGO RAMOS SILVA
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.

Valor global R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). 

Olho D´água - PB, 8 de Setembro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMUNICA O ADIAMENTO DA TOMADA 

DE PREÇOS Nº 00005/2021, PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021 àS 09:00 HORAS, 
NO MESMO LOCAL INICIALMENTE DIVULGADO: RUA RAIMUNDO SILVA, 302 - CENTRO 
- PASSAGEM - PB. INFORMAÇÕES: NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS 
ÚTEIS, NO REFERIDO ENDEREÇO. TELEFONE: (83) 34783001. E-MAIL: ADMINISTRACAO@
PASSAGEM.PB.GOV.BR. 

PASSAGEM - PB, 09 DE SETEMBRO DE 2021
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

PRESIDENTE DA COMISSÃO

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.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Pedra Branca -  PB, em 26 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 26 de agosto de 2021.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal

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.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Pedra Branca -  PB, em 27 de agosto de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

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.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
 Pedra Branca -  PB, em 26 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 26 de agosto de 2021.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal

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.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Pedra Branca -  PB, em 27 de agosto de 2021
Josemario Bastos de Souza-

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 0032/2021
Objeto: serviços de vulcanização e troca de pneus dos veículos do município de Pedra Branca.
Vencedora: MORGANA RAIMUNDO DA SILVA - ME- CNPJ Nº 40.605.606/0001-75 com o valor 

global de R$ 41.415,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e quinze reais).
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 

lei 10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.
Pedra Branca-PB, 08 de setembro de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão 00032/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada MORGANA RAIMUNDO DA SILVA - ME- CNPJ Nº 40.605.606/0001-75.
Objeto: serviços de vulcanização e troca de pneus dos veículos do município de Pedra Branca -pb.
valor global R$ R$ 41.415,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e quinze reais)
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca –PB, 09 de setembro de 2020
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI 

UTILIDADES LTDA, CNPJ Nº 22.226.670/0001-63, classificada em colocação subsequente no item 
20 do Pregão Eletrônico nº 0038/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa para aquisição de 
fardamentos, jaleco, bonés, calçados e bolsas destinados a secretaria de Saúde do município de 
Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar 
termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do 
licitante subsequente.    

Piancó-PB, 09 de setembro de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas 
do dia 28 de setembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA DE AULA NAE.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA 
COSTA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 09 de setembro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 030/2021
TOMADA DE PREÇO N°: 001/2021 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação das empresas 
participantes no Processo Administrativo de Nº 030/2021 e Tomada de Preço de nº 001/2021, que 
tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Construção de Quadra Poliesportiva 
Descoberta, no Sítio Bomfim da Batalha Zona Rural, do Município de Salgadinho-PB, de acordo 
com o seguinte julgamento que segue:   

NOME CNPJ SITUAÇÃO
E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONSTRUCOES 
LTDA - ME 40.714.462/0001-95 HABILITADA

D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS 
EIRELI 18.547.219/0001-70 HABILITADA

HAYA CONSTRUTORA EIRELI - ME 37.628.430/0001-62 INABILITADA

Outrossim, informamos ainda, que a Comissão de Licitação, não havendo apresentação de 
recurso, ocorrerá sessão pública no dia 17 de setembro de 2021, às 10h00min (horário local), onde 
será aberto e julgado o envelope de proposta de preço.

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014.  

Salgadinho-PB, 09 de setembro de 2021.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: Licitante declarado vence-
dor e respectivo valor total da contratação: - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS 
LTDA, CNPJ: 35.503.721/0001-07 Item: 1, Valor: R$ 379.200,00.

Santa Luzia - PB, 08 de setembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00033/2021, que objetiva: Aquisição de 06 (seis) veículos automotor, zero quilômetro, 
ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada, tipo passeio hatch para atender as necessidades das 
Secretarias do Município de Santa Luzia/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - DICAL-DISTRIBUIDORA 
DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ: 35.503.721/0001-07, Item: 1, Valor: R$ 379.200,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 09 de setembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 09 de setembro de 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00040/2021, que 

objetiva: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- BAKOF PLASTICOS LTDA 
CNPJ: 91.967.067/0001-55
Valor R$: 188.800,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 09 de setembro de 2021. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E M:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES 
DE 20 LITROS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO
CNPJ: 12.845.031/0001-22
Valor da Secretaria Municipal de Saúde R$: 131.000,00
Valor da Secretaria Municipal de Assistência Social R$: 19.650,00
Publique-se e cumpra-se.

 LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 09 de setembro de 2021. 

A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA/PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 12.825.186/0003-69
Valor R$: 55.380,00
Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 053/2021, cujo 

objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 23 de 
Setembro de 2021. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 09 de Setembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado do julgamento da habilitação referente à licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 009/2021, Tipo Menor Preço Global, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO (PRAÇA DE CHAFARIZ) 
E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Habilitada MALOG 
Construções e Serviços Ltda, CNPJ 08.597.968/0001-59. Inabilitadas: ACCOCIL Construções e 
Locações Ltda, CNPJ 02.349.757/0001-10 e COFEM Construções, Serviços, Tecnologia e Locações 
Eireli – ME, CNPJ 17.440.286/0001-29. Abre-se vistas aos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos.

Santa Rita - PB, 09 de Setembro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Motocicleta com motorista, para prestar serviços de motoboy a Se-
cretaria da Fazenda deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00061/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA 
– 04.123.1002.2009. ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 06/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 00310/2021 - 06.09.21 - ROBERTO DA COSTA RODRIGUES 
09693027469 - R$ 14.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinados as manutenções das diversas Secretarias 
do município de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 35.034,00.

São Bentinho - PB, 09 de Setembro de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do município de São Bentinho/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO VYCTOR FERNANDES 
DE FREITAS - R$ 96.091,90.

São Bentinho - PB, 06 de Setembro de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do 
município de São Bentinho/PB. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00153/2021 - 06.09.21 - JOAO 
VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 96.091,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – 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 001/13; 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) 3352–1122. E-
-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 09 de Setembro de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n° 105/2021

TOMADA DE PREÇOS n° 002/ 2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB vem a 

público comunicar que no dia 10 de setembro de 2021, no site oficial do município: www.saojosedo-
brejodocruz.pb.gov.br será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação 
POR VALOR GLOBAL, com execução indireta, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, destinado a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICI-
NAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB – REFORMA E CONSTRUÇÃO 
DE PASSAGENS MOLHADAS. No dia 01 de outubro de 2021, às 09:00 horas, será realizado o 
credenciamento dos representantes das empresas licitantes, recebimento do Certificado de Registro 
Cadastral e recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, na sede da 
Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro. 
Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: licitacao@saojosedobrejodocruz.pb.gov.br.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 09 de setembro de 2021.
Genilda Saraiva de Andrade 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2021, que objetiva: Aquisição de utensílios 
de cama, mesa, banho, copa e cozinha, para serem utilizados na Casa de Apoio em saúde deste 
município, localizada na cidade de João Pessoa – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

São José de Piranhas - PB, 09 de Setembro de 2021.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Relativo ao pregão acima citado é aplicada penalidade a empresa PAULO CÉSAR TAVARES 

CONSERVA, CNPJ: 26.754.111/0001-87; pela não assinatura de contrato no prazo ofertado por 
Lei e por não se manifestar na apresentação de defesa e contraditório no prazo legal estipulado, 
conforme comprovação nos autos. O município decide aplicar a seguinte sanção em desfavor 
da referida empresa: I. Impedimento de licitar e contratar com este poder público municipal, pelo 
período de 02 (DOIS) anos, com base no Art. 7º da Lei 10.520/2002 e 81 da Lei 8.666/93, a contar 
da data da publicação desse extrato no Diário Oficial do Estado e Jornal A União. O processo está 
à disposição dos interessados nos dias úteis, das 07:00 às 13:00, sala da CPL, Rua Inácio Lira, 
363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 09 de Setembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessados 

que na Publicação Rescisão Contrato referente ao Tomada de Preços 00008/2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado da Paraíba, pag. 43, Jornal A União, pag. 27 ambos do dia 04/09/2021 e 
Diário Oficial da União, pag. 231, no dia 06/09/2021, onde se lê: “Contratação de Empresa Espe-
cializada, 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”; Leia-se: 
“Contratação de Empresa 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 e no distrito de Piranhas Velha, na Zona 
Rural do município de São José de Piranhas-PB”; ficando assim inalteradas as demais informações.

São José de Piranhas-PB, em 09 de Setembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00007/2021
A CPL, através do seu Presidente, torna público a quem possa interessar, que revendo o edital 

do processo em epígrafe, nos seus termos, verificou-se que nos itens 3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA (EDITAL) e 5.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (MINUTA DO CONTRATO), faz-se necessária 
a alteração da seguinte forma: Acrescenta-se a dotação (0010000.00 - Recursos Ordinários; 
12.361.2006.2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 1110000.00 - Re-
ceitas de Impostos e de Transferência de Impostos-Educação; OUTROS RECURSOS). Mantêm-se 
inalterados os demais itens, condições do edital, como também a Proposta de Preços. E de acordo 
com a Lei, fica mantida a abertura da sessão para a mesma data e horário anteriormente marcada. 
E maiores detalhes estão presentes no Adendo ao Edital Nº 01 do processo supramencionado. 
Informações: Sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada à Rua Inácio Lira, 363, Centro, 
São José de Piranhas-PB. Meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com 
e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, em 09 de Setembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: 
Contratação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação em estradas vici-
nais no sítio Geraldo e Sítio Manguape, localizada no Município de São Sebastião de Lagoa De 
Roça – PB, Conforme Contrato de Repasse 1073592–81/2020 – Ministério do Desenvolvimento 
Regional; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FM 
SERVICOS LTDA - R$ 247.939,43.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de Setembro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Eletrônico nº 032/2021 

Objetivo: O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item.

Objetivo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades com a me-
renda escolar da rede municipal de ensino de Serra Grande - PB, de acordo com as especificações 
técnicas e demais disposições descritas no edital.

Abertura das propostas dia 24 de setembro de 2021, às 9:00 horas (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 08 de setembro de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Eletrônico nº 032/2021 

Objetivo: O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item.

Objetivo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades com a me-
renda escolar da rede municipal de ensino de Serra Grande - PB, de acordo com as especificações 
técnicas e demais disposições descritas no edital.

Abertura das propostas dia 24 de setembro de 2021, às 9:00 horas (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 08 de setembro de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
LEILÃO Nº 001/2021– TIPO MAIOR LANCE

O leiloeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de 
setembro de 2021, ás09h00min, na sala da CPL na Câmara Municipal de Serra Grande, Situada a 
Rua Situada a Rua Tomé Pereira dos Santos, 84, Centro, Serra Grande - PB, procedimento licitatório 
na modalidade LEILÃO - MAIOR LANCE, procedimento licitatório na modalidade Leilão.Objeto: a 
alienação de Veículo, bens móveis inservíveis ao uso da deCâmara Municipal de Serra Grande, 
discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do 
edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supra-
citado ou pelo camaraplserra2020@gmail.com ou telefone (83) 98211-0963 e/ou (83) 98765-1819.

Serra Grande, 09 de setembro de 2021.
Jose Adailton Nunes

Leiloeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.145/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 016/2021  
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08:40 horas do 
dia 23 de setembro de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço 
por item, para: Aquisição de Mobiliários Escolares Tipo (Mesa, Cadeira) para o atendimento das 
escolas da Secretaria de Educação do Município de Vista Serrana/PB, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, 
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital:.  
www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 09 de setembro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2021, que objetiva: Aquisição de aparelhos de 
ar condicionados para as diversas Secretarias da Administração Pública do Município de Solânea/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M. K. DE AZEVEDO 
ARAUJO DUTRA DANTAS ME - R$ 93.800,00.

Solânea - PB, 03 de Setembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionados para as diversas Secretarias da Ad-
ministração Pública do Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00063/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 – GABINETE DO 
PREFEITO – 04.122.1002.1003; 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004; 
03.00 – SECRETARIA DE FAZENDA – 04.123.1002.2009; 04:00 – SEC. DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003; 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
12.361.2005.1013/(1111/1113/1510/1520)/12.361.2005.1014/12.361.2005.1016/12.361.2005.1017
(1510/1520)/12.605.2005.1023(1111/1113/1124/1510/1520)/12.361.2005.2017/12.361.2005.2020/1
2.365.2005.2032/12.366.2005.2033/12.366.2005.2034; 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( 
SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.1027/10.301.2008.1029/10.301.2010.1032 (1211/1215)
/10.302.2009.1033/10.302.2009.1034 ( 1211/1215//10.302.2010.1036/10.122.210.2038/10.301.20
08.2041/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043(1214)/10.302.2009.2045/10.303.2012.204710.305.2
011.2048(1211/1214)/10.301.2008.2053/10.304.2011.2077(1211/1214); 07:00 SEC. DE DESENVL. 
SOCIAL E CIDADANIA – 08.244.2015.1042/08.244.2015.1046(1001/1311)08.243.2013.2054/08.24
3.2015.2055/08.244.2013.2056/08.244.2014.2057/08.244.2012.2061/08.244.2015.2062/08.243.201
3.2063/08.244.2015.2064; 08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICS,TRANSPORTES E ES-
TRADAS– 15.452.1002.1052; 09:00 – SECRETARIA DA IND COM. E TURISMO – 13.392.2021.1063 
91001/1510)/13.392.2021.2069/22.122.1002.2071/27.812.2020.2072; 10.00 – SEC. DE MEIO 
AMBIENTE, SUST. E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073/18.541.2001.2075. ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.52.99 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00309/2021 - 06.09.21 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS ME - R$ 93.800,00.

“COMPANHIA SULAMERICANA - CNPJ/MF Nº 09.256.116/0001-60 - ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os senhores acionistas da Compa-
nhia Sulamericana, CNPJ/MF nº 09.256.116/0001-60, para se reunirem em sua sede social à Rua 
Norma de Araújo Batista, 951 Galpão G - Distrito Industrial de João Pessoa-PB, em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA  no dia20/09/2021, às 09:00 horas, em 1ª convocação, à fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - I - Apreciação do Relatório da 
Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; II – Parecer dos Auditores Independentes; III – 
Eleição da Diretoria para o próximo triênio;  IV- Outros assuntos de interesse da Sociedade. João 
Pessoa, 06 de setembro de 2021 - Jorge Cruz Conde – Diretor Presidente”

SUCONOR S.A. – CNPJ/MF Nº 12.726.493/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da SUCONOR S.A., para comparecerem à Assembleia   
Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de setembro de 2021, às 09  horas, na sede social, na Rua 
Capitão José Rodrigues do Ó, nº 501 – Distrito Industrial de João Pessoa-PB, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição da nova diretoria para o triênio 2021/2022, 2022/2023 
e 2023/2024, 2. Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal também para triênio 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024. João Pessoa, 01 de setembro de 2021. 3. Tratar de outros assuntos de 
interesse da Sociedade. GUSTAVO ROBERTO GANZERLI NAHAS – Presidente do Conselho de 
Administração da Suconor S.A.

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 administradora 
da sociedade em referência, conjuntamente com os sócios ANNA VIRGINIA NOGUEIRA GADELHA 
DE OLIVEIRAFONTES, ANNE ELISE NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA, MARIANNA 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, solteira, 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 HOSPITA-
LAR 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 presente, 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 parti-
cipação 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).

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO - CNPJ: 01.116.689/0001-87 - COD. SINDICAL: 006.221.89772-8 

- ELEIÇÕES SINDICAIS – 2021 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 

DE ITABAIANA E REGIÃO, com sede à Av. José Silveira, 103, 1º andar sala 104, Centro, CEP: 
58.360-000, na Cidade de Itabaiana, Estado da Paraíba,em atendimento ao disposto no Estatuto 
Social e Legislação vigente faz saber aos associados interessados que no dia 29/10/2021, no horário 
das 08h00 às 16h00, no endereço acima mencionado, serão realizadas eleições para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes Junto a Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba e respectivos Suplentes para o mandato 
de 04 (quatro) anos, quadriênio2021-2025, de 09/12/2021 à 09/12/2025,ficando a partir da data de 
publicação do AVISO RESUMIDO deste Edital, aberto o prazo de 05 (cinco) dias para registro de 
chapas, no período de 13 à 17/09/2021. O requerimento de registro de chapas, assinado por um 
dos candidatos que a integram, será dirigido ao presidente do sindicato, em duas vias, cada uma 
acompanhada dos documentos exigidos em conformidade com o Estatuto Social deste sindicato e 
pelo artigo 529 da CLT. Durante o prazo para registro de chapas, a Secretaria do sindicato funcionará 
no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, permanecendo pessoa apta para prestar 
esclarecimentos sobre o processo eleitoral, atender os interessados e receber documentação, 
inclusive pedidos de registro de chapas, fornecendo o competente RECIBO. Caso não seja obtido 
o quórum em 1ª votação, será realizada uma 2ª votação no dia 03/11/2021 nos mesmos locais e 
horários, caso persista a falta de quórum na 2.ª votação, será realizada uma 3ª votação no dia 
08/11/2021, nos mesmos locais e horários, ficando logo todos convocados. Em caso de empate 
entre as chapas concorrentes, será realizada nova eleição no prazo de 15 dias em relação a data 
da primeira convocação, sendo a 1ª. convocação para o dia 12/11/2021, nos mesmos locais e ho-
rários; a 2ª. convocação para o dia 17/11/2021, nos mesmos locais e horários e a 3ª. convocação 
para o dia 22/11/2021, nos mesmos locais e horários para cumprimento das formalidades legais e 
regulamentares. Cada votação terá início na Sede do Sindicato no endereço acima mencionado 
e será realizada de forma Itinerante em virtude das medidas de Isolamento Social no combate a 
COVID-19, cuja Mesa Coletora de Votos Itinerantepercorrerá os Estabelecimentos Bancários da 
Base Territorial desta entidade classista,nas agências com eleitores aptos à votar composta pelos 
municípios de GURINHÉM, ITABAIANA, ITATUBA, JUAREZ TÁVORA, JURIPIRANGA, MOGEI-
RO, PEDRAS DE FOGO, PILAR, SALGADO DE SÃO FÉLIX, SÃO MIGUEL DE TAIPU E SERRA 
REDONDA,no Estado da Paraíba. A votação terá início às 08h00 e término às 16h00, podendo 
ser encerrada antes, se tiverem votado todos os eleitores. Advertimos que havendo somente uma 
Chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia, em segunda e terceira convocação, ser 
realizada duas horas após a primeira convocação. Cada chapa concorrente poderá designar um 
fiscal para acompanhar os trabalhos de votação, podendo também designar para os trabalhos de 
apuração. A apuração será realizada em conformidade com o Estatuto desta entidade depois de 
encerrada a votação. Não serão permitidos votos por correspondência e os procedimentos eleitorais 
obedecerão ao disposto no Estatuto Social do Sindicato. A posse dos eleitos será realizada no dia 
09/12/2021 e obedecerá às normas contidas no Estatuto. Cópia deste Edital está afixada na sede 
do sindicato, nas agências bancárias da base territorial da entidade e o Aviso Resumido também 
publicado dentro dos procedimentos legais e normativos.Itabaiana - PB, 09 de setembro de 2021.
Tiago Barbosa Macena – Presidente – SEEB-Itabaiana e Região – CPF:008.798.824-18.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO - CNPJ: 01.116.689/0001-87 - COD. SINDICAL: 006.221.89772-8 - ELEIÇÕES SINDICAIS 
2021 – AVISO RESUMIDO - O Presidente doSINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-
CIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E REGIÃO, com sede àAv. José Silveira, 103, 1º andar 
sala 104, Centro, CEP: 58.360-000, na Cidade de Itabaiana, Estado da Paraíba, infra-assinado, 
em atendimento ao Disposto no Estatuto Social e Legislação Vigente faz saber aos empregados 
em estabelecimentos bancários da Base Territorial desta entidade,  das cidades de GURINHÉM, 
ITABAIANA, ITATUBA, JUAREZ TÁVORA, JURIPIRANGA, MOGEIRO, PEDRAS DE FOGO, PILAR, 
SALGADO DE SÃO FÉLIX, SÃO MIGUEL DE TAIPU E SERRA REDONDA, no Estado da Paraíba, 
filiados a esteSINDICATO, que no dia 29/10/2021, no horário das 08h00 às 16h00, serão realizadas 
eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes Junto a Fede-
ração e respectivos Suplentes, para o mandato de 04 (quatro) anos, com ELEIÇÃO ATRAVÉS DE 
VOTO DIRETO E SECRETO em caráter Itinerante, por motivo das medidas de isolamento social 
tomadas no combate a COVID-19. O prazo para registro de chapas é de 05 dias úteisa partir da 
publicação do Edital e deste Aviso Resumido, conforme o Estatuto Social. O requerimento de registro 
de chapas deverá ser assinado por 01 dos candidatos formalizados em duas vias, cada uma com os 
documentos necessários, endereçados ao presidente desta entidade sindical no endereço acima. 
A Secretaria funcionará no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. A impugnação de 
candidaturas será feita no prazo de 05 dias úteis após a publicação das chapas registradas. Caso 
não seja obtido o quórum em 1ª votação, será realizada uma 2ª votação no dia 03/11/2021, na 
mesma forma da 1ª votação, caso persista a falta de quórum na 2ª votação, será realizada uma 3ª 
votação no dia 08/11/2021, na mesma forma da 1ª e 2ª votação, ficando logo todos convocados. O 
Edital de convocação encontra-se afixado na sede desteSINDICATO e publicado no Jornal A UNIÃO.
Itabaiana(PB), 09de setembrode 2021. Tiago Barbosa Macena – Presidente – SEEB-Itabaiana e 
Região – CPF:008.798.824-18.
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Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2612115 CPF: 110252824XX, CONTRATO: 2609645 CPF: 129970154XX, 
CONTRATO: 2607494 CPF: 148001054XX, CONTRATO: 2235731 CPF: 701077754XX, 
CONTRATO: 0500080 CPF: 078875804XX, CONTRATO: 2221855 CPF: 690511194XX, CON-
TRATO: 6104861 CPF: 025719934XX, CONTRATO: 2177650 CPF: 114842314XX, CONTRA-
TO: 2610719 CPF: 055509194XX, CONTRATO: 2700755 CPF: 110881704XX, CONTRATO: 
2174804 CPF: 207202624XX, CONTRATO: 2130921 CPF: 118317284XX, CONTRATO: 
2609543 CPF: 063192334XX, CONTRATO: 2109541 CPF: 039839664XX, CONTRATO: 
2199625 CPF: 064583314XX, CONTRATO: 2207454 CPF: 105038964XX, CONTRATO: 
4103981 CPF: 009026804XX, CONTRATO: 4104328 CPF: 279091314XX, CONTRATO: 
2610499 CPF: 014053354XX, CONTRATO: 2236708 CPF: 114579954XX, CONTRATO: 
2612676 CPF: 203098484XX, CONTRATO: 2610504 CPF: 104642764XX, CONTRATO: 
6202558 CPF: 063023554XX, CONTRATO: 2104684 CPF: 138826414XX, CONTRATO: 
4200403 CPF: 726591734XX, CONTRATO: 2158472 CPF: 893808274XX, CONTRATO: 
4100621 CPF: 790213104XX, CONTRATO: 2118805 CPF: 675816254XX, CONTRATO: 
2202843 CPF: 056343654XX, CONTRATO: 2612632 CPF: 062421414XX, CONTRATO: 
2203357 CPF: 121403314XX, CONTRATO: 2157192 CPF: 008792374XX, CONTRATO: 
2124049 CPF: 689901704XX, CONTRATO: 2235069 CPF: 714722314XX, CONTRATO: 
5102704 CPF: 910173194XX, CONTRATO: 2112724 CPF: 395970914XX, CONTRATO: 
6107826 CPF: 010839714XX, CONTRATO: 2182640 CPF: 096872734XX, CONTRATO: 
1215616 CPF: 554379154XX, CONTRATO: 0230767 CPF: 160599724XX, CONTRATO: 
2181026 CPF: 703244074XX, CONTRATO: 2189153 CPF: 042373994XX, CONTRATO: 
1207267 CPF: 885110494XX, CONTRATO: 2204228 CPF: 044068734XX, CONTRATO: 2211019 
CPF: 021284194XX, CONTRATO: 2229602 CPF: 140245104XX, CONTRATO: 0245352 
CPF: 601013187XX, CONTRATO: 21104694 CPF: 036456284XX, CONTRATO: 4103263 
CPF: 798643174XX, CONTRATO: 2140378 CPF: 059082434XX, CONTRATO: 2234982 
CPF: 148470224XX, CONTRATO: 2219223 CPF: 007552424XX, CONTRATO: 2232868 
CPF: 152376024XX, CONTRATO: 0505621 CPF: 110686634XX, CONTRATO: 1213328 
CPF: 374124424XX, CONTRATO: 4102698 CPF: 132831704XX, CONTRATO: 4102526 
CPF: 488523094XX, CONTRATO: 2105007 CPF: 114842384XX, CONTRATO: 21102927 
CPF: 086143654XX, CONTRATO: 2612028 CPF: 098695054XX, CONTRATO: 2234227 
CPF: 073037624XX, CONTRATO: 2701934 CPF: 035776794XX, CONTRATO: 2218188 
CPF: 097335694XX, CONTRATO: 2610045 CPF: 110220714XX, CONTRATO: 4101415 CPF: 
398217492XX, CONTRATO: 21102288 CPF: 129679074XX, CONTRATO: 1210774 CPF: 
753268334XX, CONTRATO: 2195301 CPF: 058391864XX, CONTRATO: 1200211 CPF: 
024362494XX, CONTRATO: 2238160 CPF: 146160034XX, CONTRATO: 2138165 CPF: 
759613694XX, CONTRATO: 2210393 CPF: 023738854XX, CONTRATO: 2237553 CPF: 
164982204XX, CONTRATO: 2602320 CPF: 162451764XX, CONTRATO: 2606048 CPF: 
109000684XX, CONTRATO: 2603244 CPF: 164755404XX, CONTRATO: 2204388 CPF: 
441991634XX, CONTRATO: 2608883 CPF: 020968844XX, CONTRATO: 2140037 CPF: 
105378684XX, CONTRATO: 6202039 CPF: 050795294XX, CONTRATO: 2132519 CPF: 
175032993XX, CONTRATO: 2107219 CPF: 788930894XX, CONTRATO: 2603537 CPF: 
109081094XX, CONTRATO: 2198307 CPF: 022656324XX, CONTRATO: 2119918 CPF: 
251372714XX, CONTRATO: 1205914 CPF: 840585604XX, CONTRATO: 2110458 CPF: 
049320204XX, CONTRATO: 2604898 CPF: 203773714XX, CONTRATO: 2144224 CPF: 
032383384XX, CONTRATO: 2130355 CPF: 690836064XX, CONTRATO: 21104002 CPF: 
139579704XX, CONTRATO: 2136055 CPF: 713075774XX, CONTRATO: 2604721 CPF: 
090543234XX, CONTRATO: 2235759 CPF: 057666964XX, CONTRATO: 1214281 CPF: 
327582944XX, CONTRATO: 4200580 CPF: 954131114XX, CONTRATO: 2181783 CPF: 103794464XX, 
CONTRATO: 4200018 CPF: 048760154XX, CONTRATO: 0246906 CPF: 673938104XX, 
CONTRATO: 2141539 CPF: 138067554XX, CONTRATO: 2199014 CPF: 118028234XX, CON-
TRATO: 4200753 CPF: 092002554XX, CONTRATO: 0230453 CPF: 018762074XX, CONTRA-
TO: 2610769 CPF: 090118284XX, CONTRATO: 2237074 CPF: 169283684XX, CONTRATO: 
2121886 CPF: 705485384XX, CONTRATO: 2169459 CPF: 089759764XX, CONTRATO: 
21100640 CPF: 129760124XX, CONTRATO: 2602682 CPF: 116386394XX, CONTRATO: 
2229168 CPF: 104618474XX, CONTRATO: 2150857 CPF: 099742274XX, CONTRATO: 
2605720 CPF: 168722474XX, CONTRATO: 6105815 CPF: 441732454XX, CONTRATO: 
2232549 CPF: 788463824XX, CONTRATO: 4100822 CPF: 714708164XX, CONTRATO: 
2236981 CPF: 132350004XX, CONTRATO: 2138660 CPF: 752301784XX, CONTRATO: 
21100375 CPF: 709128434XX, CONTRATO: 2206139 CPF: 117815164XX, CONTRATO: 
2197108 CPF: 674198794XX, CONTRATO: 2600317 CPF: 839402354XX, CONTRATO: 
2212622 CPF: 264122504XX, CONTRATO: 2154485 CPF: 032713224XX, CONTRATO: 
1201975 CPF: 021461124XX, CONTRATO: 1205338 CPF: 739200454XX, CONTRATO: 
2192767 CPF: 205721314XX, CONTRATO: 0201561 CPF: 109538334XX, CONTRATO: 
2119214 CPF: 012914824XX, CONTRATO: 2114391 CPF: 109084994XX, CONTRATO: 2103195 
CPF: 542909619XX, CONTRATO: 2154949 CPF: 574694901XX, CONTRATO: 2232009 CPF: 
145759714XX, CONTRATO: 2106612 CPF: 101529274XX, CONTRATO: 2180030 CPF: 
102510334XX, CONTRATO: 2223914 CPF: 073792154XX, CONTRATO: 0228968 CPF: 
205557334XX, CONTRATO: 2102008 CPF: 709581854XX, CONTRATO: 2604909 CPF: 
148654914XX, CONTRATO: 2209744 CPF: 061861294XX, CONTRATO: 2612662 CPF: 
172323244XX, CONTRATO: 2189039 CPF: 048890754XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2118141 CPF: 580676598XX, CONTRATO: 2206499 CPF: 117445474XX, 
CONTRATO: 21103477 CPF: 715817704XX, CONTRATO: 2179793 CPF: 405217534XX, 
CONTRATO: 2611716 CPF: 675690564XX, CONTRATO: 2219055 CPF: 702811074XX, 
CONTRATO: 2231909 CPF: 148179364XX, CONTRATO: 2233141 CPF: 088456493XX, 
CONTRATO: 2106588 CPF: 099540004XX, CONTRATO: 2200266 CPF: 116151834XX, 
CONTRATO: 6201889 CPF: 690956714XX, CONTRATO: 2700198 CPF: 087466094XX, 
CONTRATO: 2137590 CPF: 070795844XX, CONTRATO: 2609575 CPF: 173748524XX, 
CONTRATO: 2606229 CPF: 169227174XX, CONTRATO: 2212945 CPF: 137552234XX, 
CONTRATO: 2145681 CPF: 088908274XX, CONTRATO: 2228077 CPF: 128471234XX, 
CONTRATO: 2114897 CPF: 102949424XX, CONTRATO: 2700110 CPF: 009835184XX, CON-
TRATO: 2604949 CPF: 144293094XX, CONTRATO: 2612726 CPF: 101106724XX, CONTRA-
TO: 6106470 CPF: 806202644XX, CONTRATO: 2119190 CPF: 046486024XX, CONTRATO: 
2600789 CPF: 954153004XX, CONTRATO: 2206500 CPF: 117633494XX, CONTRATO: 
2612397 CPF: 106452264XX, CONTRATO: 2208372 CPF: 708801704XX, CONTRATO: 
2165534 CPF: 008036324XX, CONTRATO: 2701974 CPF: 701071764XX, CONTRATO: 
2212682 CPF: 704901624XX, CONTRATO: 2115208 CPF: 952055784XX, CONTRATO: 
0303782 CPF: 673930044XX, CONTRATO: 2204092 CPF: 102214354XX, CONTRATO: 
21103918 CPF: 014475544XX, CONTRATO: 2610107 CPF: 446529251XX, CONTRATO: 
2610451 CPF: 051503784XX, CONTRATO: 2610823 CPF: 711816614XX, CONTRATO: 
6107064 CPF: 102419294XX, CONTRATO: 2178877 CPF: 130225564XX, CONTRATO: 
21101252 CPF: 439501754XX, CONTRATO: 2133594 CPF: 110556634XX, CONTRATO: 
2208371 CPF: 708801684XX, CONTRATO: 2237979 CPF: 716574684XX, CONTRATO: 
0505429 CPF: 058976884XX, CONTRATO: 2123728 CPF: 128902534XX, CONTRATO: 
2603940 CPF: 486522884XX, CONTRATO: 2223164 CPF: 125294254XX, CONTRATO: 
0502710 CPF: 219311354XX, CONTRATO: 2224124 CPF: 132445564XX, CONTRATO: 
2174929 CPF: 133337014XX, CONTRATO: 2602829 CPF: 074424644XX, CONTRATO: 
2236308 CPF: 154257234XX, CONTRATO: 2235008 CPF: 090717654XX, CONTRATO: 
4103293 CPF: 007771054XX, CONTRATO: 0500189 CPF: 157611934XX, CONTRATO: 
2115081 CPF: 084750714XX, CONTRATO: 21100606 CPF: 125764164XX, CONTRATO: 
21100456 CPF: 852959221XX, CONTRATO: 2128468 CPF: 124873184XX, CONTRATO: 
21103267 CPF: 110078724XX, CONTRATO: 2607645 CPF: 020617304XX, CONTRATO: 
2609628 CPF: 641767703XX, CONTRATO: 2600855 CPF: 711356164XX, CONTRATO: 
2142040 CPF: 716053084XX, CONTRATO: 2601700 CPF: 059146594XX, CONTRATO: 
2179024 CPF: 594301414XX, CONTRATO: 6107671 CPF: 980919564XX, CONTRATO: 
2606940 CPF: 122834494XX, CONTRATO: 2203964 CPF: 138869424XX, CONTRATO: 
2113709 CPF: 112242274XX, CONTRATO: 2235031 CPF: 073241104XX, CONTRATO: 2209582 
CPF: 065325444XX, CONTRATO: 2236333 CPF: 084144704XX, CONTRATO: 2156524 CPF: 
105850724XX, CONTRATO: 2606897 CPF: 121776644XX, CONTRATO: 2201327 CPF: 
050649584XX, CONTRATO: 2606892 CPF: 717416634XX, CONTRATO: 2180976 CPF: 
053599044XX, CONTRATO: 2133416 CPF: 050641266XX, CONTRATO: 2603898 CPF: 
117727664XX, CONTRATO: 2212401 CPF: 702810974XX, CONTRATO: 2147902 CPF: 119533294XX, 
CONTRATO: 2235158 CPF: 065612774XX, CONTRATO: 2701282 CPF: 060017251XX, 
CONTRATO: 2182349 CPF: 011290974XX, CONTRATO: 6105760 CPF: 058073254XX, CON-
TRATO: 2236322 CPF: 076216354XX, CONTRATO: 2193475 CPF: 027014174XX, CONTRA-
TO: 6107506 CPF: 072506924XX, CONTRATO: 2602164 CPF: 144467504XX, CONTRATO: 
2158038 CPF: 123661664XX, CONTRATO: 2238197 CPF: 012582464XX, CONTRATO: 
2237609 CPF: 105701204XX, CONTRATO: 2178442 CPF: 027888064XX, CONTRATO: 
2149539 CPF: 120763984XX, CONTRATO: 2195149 CPF: 274696974XX, CONTRATO: 
1213461 CPF: 570511604XX, CONTRATO: 2237065 CPF: 167047484XX, CONTRATO: 2230356 
CPF: 050113028XX, CONTRATO: 2700575 CPF: 571621154XX, CONTRATO: 21104660 
CPF: 116407124XX, CONTRATO: 2108637 CPF: 090364494XX, CONTRATO: 2230350 CPF: 
702094774XX, CONTRATO: 2236088 CPF: 048279364XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Centralde Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 6201969 CPF: 065722584XX, CONTRATO: 2601022 CPF: 130388024XX, CON-
TRATO: 2610661 CPF: 009934444XX, CONTRATO: 2195314 CPF: 702446284XX, CONTRATO: 
2608395 CPF: 114142028XX, CONTRATO: 2234554 CPF: 703609944XX, CONTRATO: 5102071 
CPF: 569603874XX, CONTRATO: 6201435 CPF: 065245464XX, CONTRATO: 2400854 CPF: 
115442084XX, CONTRATO: 2176852 CPF: 065625374XX, CONTRATO: 2603326 CPF: 
116020834XX, CONTRATO: 6105189 CPF: 665449714XX, CONTRATO: 2605482 CPF: 
951212424XX, CONTRATO: 2237455 CPF: 088430194XX, CONTRATO: 2609657 CPF: 
716978864XX, CONTRATO: 6105255 CPF: 072622854XX, CONTRATO: 2139624 CPF: 
109760934XX, CONTRATO: 2236135 CPF: 711897094XX, CONTRATO: 2235217 CPF: 
158971664XX, CONTRATO: 21103050 CPF: 106105094XX, CONTRATO: 2605525 CPF: 
143536004XX, CONTRATO: 21104892 CPF: 136332074XX, CONTRATO: 2607701 CPF: 
120797244XX, CONTRATO: 2233481 CPF: 009972824XX, CONTRATO: 6202788 CPF: 
031427294XX, CONTRATO: 2701416 CPF: 018289394XX, CONTRATO: 2609168 CPF: 
110147324XX, CONTRATO: 2600146 CPF: 010287644XX, CONTRATO: 2612419 CPF: 
705081654XX, CONTRATO: 2237047 CPF: 162943824XX, CONTRATO: 6105434 CPF: 
010711844XX, CONTRATO: 6201528 CPF: 495914874XX, CONTRATO: 2233311 CPF: 
701357764XX, CONTRATO: 2608352 CPF: 096934954XX, CONTRATO: 2607889 CPF: 
134178154XX, CONTRATO: 2610940 CPF: 173496284XX, CONTRATO: 2605902 CPF: 
759611214XX, CONTRATO: 6105975 CPF: 074683734XX, CONTRATO: 2604044 CPF: 
166486434XX, CONTRATO: 2238354 CPF: 706845234XX, CONTRATO: 2605192 CPF: 
148205634XX, CONTRATO: 2607220 CPF: 954089244XX, CONTRATO: 6202532 CPF: 
038657904XX, CONTRATO: 6202463 CPF: 901129114XX, CONTRATO: 2156909 CPF: 
104612794XX, CONTRATO: 2608463 CPF: 172233464XX, CONTRATO: 2153002 CPF: 
789510704XX, CONTRATO: 2238013 CPF: 057550497XX, CONTRATO: 2217818 CPF: 
008095494XX, CONTRATO: 21104105 CPF: 149107434XX, CONTRATO: 2234467 CPF: 
455210931XX, CONTRATO: 2235936 CPF: 115842554XX, CONTRATO: 2232059 CPF: 
148547524XX, CONTRATO: 21102225 CPF: 145475214XX, CONTRATO: 21102314 CPF: 
092363884XX, CONTRATO: 2606520 CPF: 165330804XX, CONTRATO: 2609374 CPF: 
129126734XX, CONTRATO: 6107877 CPF: 016352234XX, CONTRATO: 2608694 CPF: 
134874974XX, CONTRATO: 2609388 CPF: 090497904XX, CONTRATO: 2610615 CPF: 
117569994XX, CONTRATO: 2234874 CPF: 133358094XX, CONTRATO: 2237432 CPF: 
076472654XX, CONTRATO: 6202729 CPF: 026292234XX, CONTRATO: 2229751 CPF: 
714379604XX, CONTRATO: 2701988 CPF: 106053604XX, CONTRATO: 2235586 CPF: 
135591754XX, CONTRATO: 2237454 CPF: 096401874XX, CONTRATO: 2232003 CPF: 
148264754XX, CONTRATO: 2601368 CPF: 120096244XX, CONTRATO: 6106512 CPF: 
548755104XX, CONTRATO: 2612250 CPF: 044696014XX, CONTRATO: 2400845 CPF: 
164896974XX, CONTRATO: 2234456 CPF: 083567324XX, CONTRATO: 21104174 CPF: 
150681404XX, CONTRATO: 2605591 CPF: 139112214XX, CONTRATO: 2232858 CPF: 
149095354XX, CONTRATO: 2235477 CPF: 085042754XX, CONTRATO: 2238415 CPF: 
711924354XX, CONTRATO: 2605113 CPF: 163504764XX, CONTRATO: 2608707 CPF: 
093437914XX, CONTRATO: 21100684 CPF: 140927834XX, CONTRATO: 2605135 CPF: 
146151874XX, CONTRATO: 2236524 CPF: 033767444XX, CONTRATO: 2236734 CPF: 

045955074XX, CONTRATO: 2500356 CPF: 075555894XX, CONTRATO: 2604991 CPF: 
167288594XX, CONTRATO: 2401141 CPF: 495055134XX, CONTRATO: 2604472 CPF: 
166892924XX, CONTRATO: 21100943 CPF: 121526654XX, CONTRATO: 2608356 CPF: 
023245305XX, CONTRATO: 2610403 CPF: 010812404XX, CONTRATO: 2611270 CPF: 
154898704XX, CONTRATO: 2231825 CPF: 712627344XX, CONTRATO: 2602436 CPF: 
931418314XX, CONTRATO: 2608375 CPF: 887712614XX, CONTRATO: 2611878 CPF: 
145926784XX, CONTRATO: 6106766 CPF: 009949304XX, CONTRATO: 2235636 CPF: 
115296224XX, CONTRATO: 2608343 CPF: 172321194XX, CONTRATO: 2700979 CPF: 
057339024XX, CONTRATO: 2235966 CPF: 031095114XX, CONTRATO: 2234734 CPF: 
110562194XX, CONTRATO: 2238171 CPF: 130759414XX, CONTRATO: 6105989 CPF: 
028867014XX, CONTRATO: 2221643 CPF: 003693333XX, CONTRATO: 2238247 CPF: 
164274614XX, CONTRATO: 6105639 CPF: 058014684XX, CONTRATO: 2701856 CPF: 
085331314XX, CONTRATO: 2701372 CPF: 148916514XX, CONTRATO: 2607032 CPF: 
285364364XX, CONTRATO: 2608798 CPF: 158094754XX, CONTRATO: 6107139 CPF: 
789845484XX, CONTRATO: 21100170 CPF: 095542744XX, CONTRATO: 2229447 CPF: 
709571214XX, CONTRATO: 2229968 CPF: 799069664XX, CONTRATO: 2128457 CPF: 
839520474XX, CONTRATO: 2236925 CPF: 078609147XX, CONTRATO: 2238426 CPF: 
702371094XX, CONTRATO: 2230058 CPF: 105439744XX, CONTRATO: 21102951 CPF: 
147116444XX, CONTRATO: 6107822 CPF: 068155644XX, CONTRATO: 2610315 CPF: 
163031254XX, CONTRATO: 6107296 CPF: 058045274XX, CONTRATO: 2238332 CPF: 
176752884XX, CONTRATO: 6104848 CPF: 157505074XX, CONTRATO: 2610860 CPF: 
166619364XX, CONTRATO: 6107377 CPF: 788452034XX, CONTRATO: 2701403 CPF: 
044928724XX, CONTRATO: 2606738 CPF: 169773404XX, CONTRATO: 6105210 CPF: 
012862634XX, CONTRATO: 2133430 CPF: 068437894XX, CONTRATO: 2606426 CPF: 
105058174XX, CONTRATO: 2608767 CPF: 145483534XX, CONTRATO: 2609675 CPF: 
349402758XX, CONTRATO: 2604205 CPF: 078597594XX, CONTRATO: 2701628 CPF: 
076424291XX, CONTRATO: 6103566 CPF: 057863514XX, CONTRATO: 6202414 CPF: 
021263844XX, CONTRATO: 2234625 CPF: 139278454XX, CONTRATO: 6202340 CPF: 
050262044XX, CONTRATO: 2238025 CPF: 130895984XX, CONTRATO: 21102317 CPF: 
137640704XX, CONTRATO: 2237863 CPF: 167040144XX, CONTRATO: 2233200 CPF: 
144883934XX, CONTRATO: 2610253 CPF: 143814854XX, CONTRATO: 2603289 CPF: 
096654944XX, CONTRATO: 2612834 CPF: 013068684XX, CONTRATO: 2603973 CPF: 
070559354XX, CONTRATO: 2157463 CPF: 700563554XX, CONTRATO: 2208912 CPF: 
105103364XX, CONTRATO: 2610191 CPF: 056457894XX, CONTRATO: 2604592 CPF: 
145728644XX, CONTRATO: 2235372 CPF: 010335394XX, CONTRATO: 2603197 CPF: 
054768504XX, CONTRATO: 2610885 CPF: 567789704XX, CONTRATO: 2605911 CPF: 
169118104XX, CONTRATO: 2601610 CPF: 139492244XX, CONTRATO: 2610113 CPF: 
139209644XX, CONTRATO: 21104782 CPF: 141987584XX, CONTRATO: 2232654 CPF: 
703766431XX, CONTRATO: 6201680 CPF: 011951684XX, CONTRATO: 2130970 CPF: 
132480704XX, CONTRATO: 2701997 CPF: 440871603XX, CONTRATO: 2237350 CPF: 
711314834XX, CONTRATO: 21100120 CPF: 012972994XX, CONTRATO: 21103721 CPF: 
147760544XX, CONTRATO: 2237718 CPF: 893071434XX, CONTRATO: 2611261 CPF: 
716199134XX, CONTRATO: 2605023 CPF: 703534774XX, CONTRATO: 2233505 CPF: 
154836394XX, CONTRATO: 2700215 CPF: 158089274XX, CONTRATO: 6107694 CPF: 
092389434XX, CONTRATO: 2237365 CPF: 078060174XX, CONTRATO: 2235620 CPF: 
172973614XX, CONTRATO: 2601178 CPF: 156482444XX, CONTRATO: 2238194 CPF: 
916960384XX, CONTRATO: 2237882 CPF: 090485914XX, CONTRATO: 2237436 CPF: 
113771544XX, CONTRATO: 2236903 CPF: 170143914XX, CONTRATO: 2701366 CPF: 
129396724XX, CONTRATO: 2183682 CPF: 103164844XX, CONTRATO: 2600089 CPF: 
157119294XX, CONTRATO: 2606762 CPF: 162839084XX, CONTRATO: 6106890 CPF: 
008206254XX, CONTRATO: 2121670 CPF: 526376624XX, CONTRATO: 2611451 CPF: 
072651884XX, CONTRATO: 2600373 CPF: 107182264XX, CONTRATO: 2609763 CPF: 
719159304XX, CONTRATO: 2232510 CPF: 148926964XX, CONTRATO: 2609191 CPF: 
173383434XX, CONTRATO: 2601341 CPF: 115464654XX, CONTRATO: 2230154 CPF: 
114087574XX, CONTRATO: 2606653 CPF: 709696874XX, CONTRATO: 2233172 CPF: 
154130564XX, CONTRATO: 2237493 CPF: 174932284XX, CONTRATO: 2238275 CPF: 
908151901XX, CONTRATO: 2234602 CPF: 007779594XX, CONTRATO: 2601776 CPF: 
062739564XX, CONTRATO: 2701861 CPF: 099885404XX, CONTRATO: 2602658 CPF: 
050211174XX, CONTRATO: 2700055 CPF: 119124044XX, CONTRATO: 2238011 CPF: 
097102734XX, CONTRATO: 2233516 CPF: 154379684XX, CONTRATO: 2609892 CPF: 
716460834XX, CONTRATO: 2607331 CPF: 133974504XX, CONTRATO: 2401457 CPF: 
068134554XX, CONTRATO: 2607136 CPF: 287712064XX, CONTRATO: 21104205 CPF: 
118548994XX, CONTRATO: 2604469 CPF: 798763154XX, CONTRATO: 2609769 CPF: 
172662654XX, CONTRATO: 2235235 CPF: 156796144XX, CONTRATO: 2701531 CPF: 
450801784XX, CONTRATO: 2601061 CPF: 927810044XX, CONTRATO: 2701575 CPF: 
025033134XX, CONTRATO: 2236545 CPF: 071011994XX, CONTRATO: 2602774 CPF: 
163071104XX, CONTRATO: 2609913 CPF: 054290414XX, CONTRATO: 2169393 CPF: 
027852404XX, CONTRATO: 4103459 CPF: 087261584XX, CONTRATO: 2230523 CPF: 
144143854XX, CONTRATO: 2611957 CPF: 704893394XX, CONTRATO: 2612811 CPF: 
176618094XX, CONTRATO: 2235510 CPF: 123775664XX, CONTRATO: 2400633 CPF: 
162651194XX, CONTRATO: 2607453 CPF: 171658584XX, CONTRATO: 2234725 CPF: 
146352784XX, CONTRATO: 2609108 CPF: 009834574XX, CONTRATO: 2603623 CPF: 
155871564XX, CONTRATO: 2605446 CPF: 044691744XX, CONTRATO: 6201978 CPF: 
874427364XX, CONTRATO: 2237848 CPF: 702829734XX, CONTRATO: 2112403 CPF: 
075211084XX, CONTRATO: 2610555 CPF: 010008654XX, CONTRATO: 2608441 CPF: 
103161484XX, CONTRATO: 2231453 CPF: 071222064XX, CONTRATO: 21100437 CPF: 
138583064XX, CONTRATO: 2236819 CPF: 057526184XX, CONTRATO: 2401547 CPF: 
121352904XX, CONTRATO: 2604458 CPF: 029905874XX, CONTRATO: 2605994 CPF: 
167671854XX, CONTRATO: 2610567 CPF: 840968104XX, CONTRATO: 21102940 CPF: 
054786804XX, CONTRATO: 2605303 CPF: 491859694XX, CONTRATO: 6106972 CPF: 
087013604XX, CONTRATO: 2210449 CPF: 138451414XX, CONTRATO: 2401304 CPF: 
847550753XX, CONTRATO: 6105586 CPF: 007396534XX, CONTRATO: 2603180 CPF: 
110248444XX, CONTRATO: 6106128 CPF: 929855644XX, CONTRATO: 2234113 CPF: 
156558834XX, CONTRATO: 2238143 CPF: 114051387XX, CONTRATO: 2601421 CPF: 
010953174XX, CONTRATO: 2142425 CPF: 703590854XX, CONTRATO: 2233460 CPF: 
154768494XX, CONTRATO: 6104009 CPF: 027588804XX, CONTRATO: 6107069 CPF: 
046126944XX, CONTRATO: 2608197 CPF: 060868164XX, CONTRATO: 21103099 CPF: 
147536794XX, CONTRATO: 2603361 CPF: 161877804XX, CONTRATO: 2605045 CPF: 
167774204XX, CONTRATO: 21102435 CPF: 082295164XX, CONTRATO: 2611268 CPF: 
099436514XX, CONTRATO: 2607914 CPF: 054413534XX, CONTRATO: 2602174 CPF: 
028404844XX, CONTRATO: 2234656 CPF: 161131884XX, CONTRATO: 2608898 CPF: 
106096754XX, CONTRATO: 21103203 CPF: 089420684XX, CONTRATO: 2232916 CPF: 
152849194XX, CONTRATO: 2701402 CPF: 087480954XX, CONTRATO: 21103994 CPF: 
143641994XX, CONTRATO: 2125499 CPF: 092633364XX, CONTRATO: 2603321 CPF: 
873723124XX, CONTRATO: 2234382 CPF: 172943654XX, CONTRATO: 2606561 CPF: 
526379994XX, CONTRATO: 6105108 CPF: 436836814XX, CONTRATO: 2238418 CPF: 
103616074XX, CONTRATO: 21103476 CPF: 078928254XX, CONTRATO: 2601225 CPF: 
122393434XX, CONTRATO: 2612745 CPF: 174264594XX, CONTRATO: 2604133 CPF: 
077394954XX, CONTRATO: 2234616 CPF: 714282334XX, CONTRATO: 2231236 CPF: 
145395114XX, CONTRATO: 2602184 CPF: 139321024XX, CONTRATO: 2400848 CPF: 
822237424XX, CONTRATO: 2700691 CPF: 091172944XX, CONTRATO: 2610082 CPF: 
486548254XX, CONTRATO: 2611828 CPF: 175865254XX, CONTRATO: 2608901 CPF: 
142347914XX, CONTRATO: 2231279 CPF: 076452394XX, CONTRATO: 2608346 CPF: 
138414974XX, CONTRATO: 21102245 CPF: 137054124XX, CONTRATO: 6107663 CPF: 
046512084XX, CONTRATO: 2604299 CPF: 141948924XX, CONTRATO: 6104707 CPF: 
033307124XX, CONTRATO: 2603365 CPF: 149541694XX, CONTRATO: 6103866 CPF: 
910438594XX, CONTRATO: 2602733 CPF: 033926874XX, CONTRATO: 2400750 CPF: 
163830774XX, CONTRATO: 2604902 CPF: 126309764XX, CONTRATO: 2231474 CPF: 
121755354XX, CONTRATO: 2611248 CPF: 951763144XX, CONTRATO: 2604676 CPF: 
134769904XX, CONTRATO: 2176427 CPF: 078045644XX, CONTRATO: 6104541 CPF: 
008454474XX, CONTRATO: 2236103 CPF: 154980574XX, CONTRATO: 21103727 CPF: 
009169874XX, CONTRATO: 2117414 CPF: 068815174XX, CONTRATO: 2186386 CPF: 
105082004XX, CONTRATO: 2234374 CPF: 142185954XX, CONTRATO: 2601991 CPF: 
710780714XX, CONTRATO: 2610422 CPF: 127921734XX, CONTRATO: 2607717 CPF: 
118675454XX, CONTRATO: 2233703 CPF: 110442254XX, CONTRATO: 6105478 CPF: 
299222834XX, CONTRATO: 2604682 CPF: 790174014XX, CONTRATO: 2233945 CPF: 
123534154XX, CONTRATO: 2607033 CPF: 704717924XX, CONTRATO: 2210351 CPF: 
035130184XX, CONTRATO: 2216883 CPF: 053639964XX, CONTRATO: 2700284 CPF: 
098697144XX, CONTRATO: 2612720 CPF: 538704416XX, CONTRATO: 2232443 CPF: 
123717174XX, CONTRATO: 2610900 CPF: 167359804XX, CONTRATO: 2235566 CPF: 
163916524XX, CONTRATO: 2230559 CPF: 144337074XX, CONTRATO: 6105146 CPF: 
379939094XX, CONTRATO: 2238280 CPF: 086687574XX, CONTRATO: 2232860 CPF: 
010570454XX, CONTRATO: 2601557 CPF: 397176157XX, CONTRATO: 2606367 CPF: 
126872174XX, CONTRATO: 2400480 CPF: 155588144XX, CONTRATO: 2110724 CPF: 
131507984XX, CONTRATO: 2236327 CPF: 109975827XX, CONTRATO: 6105333 CPF: 
112264044XX, CONTRATO: 2605715 CPF: 086686414XX, CONTRATO: 2400365 CPF: 
158442534XX, CONTRATO: 2601192 CPF: 140290334XX, CONTRATO: 2234465 CPF: 
116232034XX, CONTRATO: 2701227 CPF: 308903574XX, CONTRATO: 2604877 CPF: 
156045174XX, CONTRATO: 2402115 CPF: 174303414XX, CONTRATO: 2612248 CPF: 
713548464XX, CONTRATO: 2604046 CPF: 159387764XX, CONTRATO: 2602845 CPF: 
165084894XX, CONTRATO: 2235628 CPF: 144518104XX, CONTRATO: 2608310 CPF: 
169655454XX, CONTRATO: 2232606 CPF: 111588684XX, CONTRATO: 2232085 CPF: 
148188514XX, CONTRATO: 6106311 CPF: 061022344XX, CONTRATO: 2606501 CPF: 
162541244XX, CONTRATO: 2102401 CPF: 071938304XX, CONTRATO: 2238385 CPF: 
073181134XX, CONTRATO: 2400846 CPF: 101816564XX, CONTRATO: 2235077 CPF: 
718451594XX, CONTRATO: 2233780 CPF: 155706094XX, CONTRATO: 2606984 CPF: 
169887004XX, CONTRATO: 2608849 CPF: 097752434XX, CONTRATO: 2604496 CPF: 
166386184XX, CONTRATO: 21102026 CPF: 125539744XX, CONTRATO: 2612597 CPF: 
108891014XX, CONTRATO: 2178101 CPF: 706021034XX, CONTRATO: 2607295 CPF: 
166804624XX, CONTRATO: 2602957 CPF: 100185414XX, CONTRATO: 21104065 CPF: 
568428994XX, CONTRATO: 2609156 CPF: 064323494XX, CONTRATO: 2235960 CPF: 
033879294XX, CONTRATO: 2238431 CPF: 133867724XX, CONTRATO: 6107050 CPF: 
674515514XX, CONTRATO: 2230772 CPF: 144976414XX, CONTRATO: 2609456 CPF: 
032948774XX, CONTRATO: 2231234 CPF: 823500510XX, CONTRATO: 2401869 CPF: 
109972634XX, CONTRATO: 2238405 CPF: 172150614XX, CONTRATO: 2606583 CPF: 
117543174XX, CONTRATO: 2610277 CPF: 122644604XX, CONTRATO: 2237460 CPF: 
029936954XX, CONTRATO: 2601284 CPF: 136599024XX, CONTRATO: 6106571 CPF: 
204684664XX, CONTRATO: 21104025 CPF: 149636784XX, CONTRATO: 2238379 CPF: 
163028964XX, CONTRATO: 2401587 CPF: 052936734XX, CONTRATO: 2607130 CPF: 
139349974XX, CONTRATO: 2701538 CPF: 704777514XX, CONTRATO: 2610945 CPF: 
170527314XX, CONTRATO: 2117836 CPF: 032192044XX, CONTRATO: 2234672 CPF: 
150514564XX, CONTRATO: 2400336 CPF: 451444604XX, CONTRATO: 2609943 CPF: 
917356704XX, CONTRATO: 2606638 CPF: 097303104XX, CONTRATO: 2600989 CPF: 
701262444XX, CONTRATO: 2611092 CPF: 175065534XX, CONTRATO: 2606619 CPF: 
716386554XX, CONTRATO: 2608593 CPF: 008353834XX, CONTRATO: 2611969 CPF: 
144534484XX, CONTRATO: 2700222 CPF: 108357124XX, CONTRATO: 2612844 CPF: 
198419207XX, CONTRATO: 2605631 CPF: 130428374XX, CONTRATO: 2612605 CPF: 
172713724XX, CONTRATO: 2604163 CPF: 108111804XX, CONTRATO: 2400634 CPF: 
162262844XX, CONTRATO: 2612873 CPF: 715322974XX, CONTRATO: 2607270 CPF: 
115992664XX, CONTRATO: 2238226 CPF: 153945054XX, CONTRATO: 2400588 CPF: 
602163444XX, CONTRATO: 2237746 CPF: 059100264XX, CONTRATO: 2236412 CPF: 
156048254XX, CONTRATO: 21103747 CPF: 148716604XX, CONTRATO: 2206212 CPF: 
132085744XX, CONTRATO: 2603410 CPF: 139366304XX, CONTRATO: 2233514 CPF: 
154879044XX, CONTRATO: 2402198 CPF: 102669464XX, CONTRATO: 2607656 CPF: 
119406614XX, CONTRATO: 2606590 CPF: 074907234XX, CONTRATO: 2606297 CPF: 
161325394XX, CONTRATO: 2611485 CPF: 039581134XX, CONTRATO: 2401220 CPF: 
088134204XX, CONTRATO: 6107600 CPF: 839969904XX, CONTRATO: 2700885 CPF: 
149556324XX, CONTRATO: 6202381 CPF: 066071004XX, CONTRATO: 2609855 CPF: 
044362114XX, CONTRATO: 2601666 CPF: 160450904XX, CONTRATO: 2605910 CPF: 
007535714XX, CONTRATO: 6106260 CPF: 037884244XX, CONTRATO: 2400810 CPF: 
164608404XX, CONTRATO: 2401593 CPF: 135605114XX, CONTRATO: 2236404 CPF: 
008920404XX, CONTRATO: 6202145 CPF: 012772984XX, CONTRATO: 6202053 CPF: 
054994184XX, CONTRATO: 2233451 CPF: 154712624XX, CONTRATO: 2602417 CPF: 
717423994XX, CONTRATO: 2609249 CPF: 173100514XX, CONTRATO: 21102523 CPF: 
145626734XX, CONTRATO: 2236533 CPF: 132231944XX, CONTRATO: 2612174 CPF: 
163478234XX, CONTRATO: 2609851 CPF: 070107874XX, CONTRATO: 6106327 CPF: 
768969004XX, CONTRATO: 2607800 CPF: 138308524XX, CONTRATO: 2611126 CPF: 
700053844XX, CONTRATO: 2601065 CPF: 138458514XX, CONTRATO: 2605462 CPF: 
167695854XX, CONTRATO: 2701667 CPF: 172727124XX, CONTRATO: 2177284 CPF: 
112331064XX, CONTRATO: 2500243 CPF: 250855224XX, CONTRATO: 2604000 CPF: 
166110244XX, CONTRATO: 2237076 CPF: 175871944XX, CONTRATO: 2608501 CPF: 
726027914XX, CONTRATO: 2605830 CPF: 159484794XX, CONTRATO: 2235201 CPF: 
087614234XX, CONTRATO: 2606699 CPF: 709288454XX, CONTRATO: 2612867 CPF: 
928341752XX, CONTRATO: 2607083 CPF: 156859454XX, CONTRATO: 2611149 CPF: 
716949894XX, CONTRATO: 2237341 CPF: 015597264XX, CONTRATO: 2701463 CPF: 
162938164XX, CONTRATO: 2236977 CPF: 035404634XX, CONTRATO: 2602324 CPF: 
162583494XX, CONTRATO: 2607319 CPF: 738302594XX, CONTRATO: 2401411 CPF: 
144856234XX, CONTRATO: 2234746 CPF: 083874094XX, CONTRATO: 2603491 CPF: 
124104804XX, CONTRATO: 2604006 CPF: 387359974XX, CONTRATO: 2605122 CPF: 
163800404XX, CONTRATO: 2236720 CPF: 133258494XX, CONTRATO: 2237713 CPF: 
163136974XX, CONTRATO: 2607887 CPF: 702657964XX, CONTRATO: 2236698 CPF: 
753431774XX, CONTRATO: 6106059 CPF: 007973314XX, CONTRATO: 2612272 CPF: 
111399814XX, CONTRATO: 2235151 CPF: 152022904XX, CONTRATO: 2231002 CPF: 
145578654XX, CONTRATO: 2610341 CPF: 062426534XX, CONTRATO: 2601427 CPF: 
160349174XX, CONTRATO: 6105482 CPF: 181134864XX, CONTRATO: 6103433 CPF: 
789641804XX, CONTRATO: 2602794 CPF: 132446504XX, CONTRATO: 2236792 CPF: 
035406154XX, CONTRATO: 2604092 CPF: 145271284XX, CONTRATO: 2235291 CPF: 
133193074XX, CONTRATO: 2607314 CPF: 116790334XX, CONTRATO: 21105257 CPF: 
717335474XX, CONTRATO: 6104613 CPF: 138154404XX, CONTRATO: 2128105 CPF: 

032640284XX, CONTRATO: 2232304 CPF: 148419234XX, CONTRATO: 2610889 CPF: 
162683324XX, CONTRATO: 2500362 CPF: 659704624XX, CONTRATO: 2607939 CPF: 
717897774XX, CONTRATO: 2237745 CPF: 175683054XX, CONTRATO: 2237888 CPF: 
176000324XX, CONTRATO: 2236267 CPF: 154746304XX, CONTRATO: 2601414 CPF: 
160166524XX, CONTRATO: 2233333 CPF: 154317934XX, CONTRATO: 2610594 CPF: 
073041604XX, CONTRATO: 0228841 CPF: 144102814XX, CONTRATO: 2238377 CPF: 
172026464XX, CONTRATO: 2230718 CPF: 069197654XX, CONTRATO: 2608284 CPF: 
155007024XX, CONTRATO: 2608227 CPF: 169749334XX, CONTRATO: 2609735 CPF: 
288087704XX, CONTRATO: 2167055 CPF: 711625514XX, CONTRATO: 2602363 CPF: 
064310044XX, CONTRATO: 2611639 CPF: 114786454XX, CONTRATO: 2605901 CPF: 
099675514XX, CONTRATO: 2602195 CPF: 065827954XX, CONTRATO: 2609385 CPF: 
217415827XX, CONTRATO: 2209061 CPF: 059707274XX, CONTRATO: 6202279 CPF: 
073119554XX, CONTRATO: 2606103 CPF: 144408844XX, CONTRATO: 2401751 CPF: 
162148944XX, CONTRATO: 2607770 CPF: 031131444XX, CONTRATO: 21103761 CPF: 
701447364XX, CONTRATO: 2611003 CPF: 089323964XX, CONTRATO: 6106075 CPF: 
036820034XX, CONTRATO: 2604436 CPF: 107945714XX, CONTRATO: 2401515 CPF: 
338584204XX, CONTRATO: 2402056 CPF: 154481244XX, CONTRATO: 2233687 CPF: 
700695834XX, CONTRATO: 2237138 CPF: 165034984XX, CONTRATO: 2402144 CPF: 
157679744XX, CONTRATO: 2235530 CPF: 171309044XX, CONTRATO: 6104603 CPF: 
031653864XX, CONTRATO: 2230989 CPF: 145021094XX, CONTRATO: 2235211 CPF: 
173504424XX, CONTRATO: 2601641 CPF: 710889964XX, CONTRATO: 2601526 CPF: 
701498664XX, CONTRATO: 2229702 CPF: 122752034XX, CONTRATO: 2400330 CPF: 
104845134XX, CONTRATO: 2606640 CPF: 170409114XX, CONTRATO: 2605285 CPF: 
133617424XX, CONTRATO: 2609639 CPF: 008868324XX, CONTRATO: 21104600 CPF: 
149008364XX, CONTRATO: 2237647 CPF: 977287644XX, CONTRATO: 2605980 CPF: 
161224087XX, CONTRATO: 2401695 CPF: 166839444XX, CONTRATO: 2400230 CPF: 
788824434XX, CONTRATO: 2238015 CPF: 061032114XX, CONTRATO: 1300249 CPF: 
675522004XX, CONTRATO: 2611534 CPF: 305364561XX, CONTRATO: 2234720 CPF: 
102808904XX, CONTRATO: 2700234 CPF: 812177734XX, CONTRATO: 2233012 CPF: 
081024684XX, CONTRATO: 2215147 CPF: 134463424XX, CONTRATO: 6202973 CPF: 
061044363XX, CONTRATO: 2154674 CPF: 158592607XX, CONTRATO: 6106004 CPF: 
299439494XX, CONTRATO: 2401189 CPF: 160693124XX, CONTRATO: 2236892 CPF: 
148681194XX, CONTRATO: 2401853 CPF: 913372164XX, CONTRATO: 2604135 CPF: 
032920784XX, CONTRATO: 6202297 CPF: 075538094XX, CONTRATO: 2607174 CPF: 
073784424XX, CONTRATO: 2607005 CPF: 080792864XX, CONTRATO: 6107241 CPF: 
008006404XX, CONTRATO: 2607389 CPF: 703742594XX, CONTRATO: 2612087 CPF: 
117416994XX, CONTRATO: 6201379 CPF: 054977584XX, CONTRATO: 2402202 CPF: 
176960324XX, CONTRATO: 2607602 CPF: 154116274XX, CONTRATO: 2402075 CPF: 
092089214XX, CONTRATO: 2234623 CPF: 063890194XX, CONTRATO: 2608123 CPF: 
110127194XX, CONTRATO: 2234630 CPF: 525522178XX, CONTRATO: 2607695 CPF: 
143821944XX, CONTRATO: 2606732 CPF: 702910004XX, CONTRATO: 6201830 CPF: 
338509414XX, CONTRATO: 21101251 CPF: 142992814XX, CONTRATO: 2607896 CPF: 
047934924XX, CONTRATO: 6105705 CPF: 727422594XX, CONTRATO: 2606510 CPF: 
022151854XX, CONTRATO: 2609232 CPF: 081631424XX, CONTRATO: 2236885 CPF: 
031711704XX, CONTRATO: 6202480 CPF: 058154234XX, CONTRATO: 2117961 CPF: 
176611454XX, CONTRATO: 21102192 CPF: 132295544XX, CONTRATO: 2230998 CPF: 
139692404XX, CONTRATO: 6202007 CPF: 013697194XX, CONTRATO: 2700964 CPF: 
031136054XX, CONTRATO: 2607073 CPF: 007798504XX, CONTRATO: 2400824 CPF: 
716058424XX, CONTRATO: 2400527 CPF: 129571844XX, CONTRATO: 2608832 CPF: 
098303244XX, CONTRATO: 2237850 CPF: 717827814XX, CONTRATO: 6201933 CPF: 
010357914XX, CONTRATO: 2229697 CPF: 110656254XX, CONTRATO: 2236208 CPF: 
500388934XX, CONTRATO: 2219861 CPF: 741977204XX, CONTRATO: 2701786 CPF: 
173320504XX, CONTRATO: 2236234 CPF: 174475744XX, CONTRATO: 2607653 CPF: 
171308994XX, CONTRATO: 6202849 CPF: 109338404XX, CONTRATO: 2401712 CPF: 
096464964XX, CONTRATO: 2147756 CPF: 010351924XX, CONTRATO: 2609457 CPF: 
886293924XX, CONTRATO: 2401216 CPF: 108578224XX, CONTRATO: 2610336 CPF: 
408098542XX, CONTRATO: 2232054 CPF: 009042154XX, CONTRATO: 2607299 CPF: 
760590904XX, CONTRATO: 2238412 CPF: 414621734XX, CONTRATO: 2237735 CPF: 
136226404XX, CONTRATO: 2231414 CPF: 145715074XX, CONTRATO: 2238225 CPF: 
112101064XX, CONTRATO: 2604262 CPF: 181098704XX, CONTRATO: 21100210 CPF: 
088531214XX, CONTRATO: 2602807 CPF: 148399714XX, CONTRATO: 0241617 CPF: 
629743354XX, CONTRATO: 2133611 CPF: 111861744XX, CONTRATO: 2608513 CPF: 
109700054XX, CONTRATO: 2238392 CPF: 676647334XX, CONTRATO: 2701991 CPF: 
098799574XX, CONTRATO: 6202044 CPF: 059568834XX, CONTRATO: 2601577 CPF: 
160383064XX, CONTRATO: 2238358 CPF: 176987364XX, CONTRATO: 2113402 CPF: 
131711234XX, CONTRATO: 2147677 CPF: 045138074XX, CONTRATO: 2234567 CPF: 
107456924XX, CONTRATO: 2605258 CPF: 715350684XX, CONTRATO: 2610509 CPF: 
917468334XX, CONTRATO: 2602764 CPF: 161295274XX, CONTRATO: 21103081 CPF: 
103496984XX, CONTRATO: 2607414 CPF: 700956754XX, CONTRATO: 2118488 CPF: 
674693104XX, CONTRATO: 2604608 CPF: 058103174XX, CONTRATO: 21104592 CPF: 
063616134XX, CONTRATO: 2612749 CPF: 041455104XX, CONTRATO: 2608797 CPF: 
048129594XX, CONTRATO: 2237504 CPF: 146585134XX, CONTRATO: 2601087 CPF: 
159009414XX, CONTRATO: 2205961 CPF: 010715004XX, CONTRATO: 2600185 CPF: 
146417074XX, CONTRATO: 2238410 CPF: 152969604XX, CONTRATO: 2612821 CPF: 
094693484XX, CONTRATO: 2230682 CPF: 711091524XX, CONTRATO: 21104187 CPF: 
709586414XX, CONTRATO: 2600332 CPF: 162508854XX, CONTRATO: 2610540 CPF: 
174595824XX, CONTRATO: 6105532 CPF: 027891984XX, CONTRATO: 2236868 CPF: 
064072804XX, CONTRATO: 2237836 CPF: 142265894XX, CONTRATO: 2234774 CPF: 
189804144XX, CONTRATO: 2701101 CPF: 769304671XX, CONTRATO: 2701328 CPF: 
700706504XX, CONTRATO: 2607877 CPF: 155099354XX, CONTRATO: 6105105 CPF: 
046290094XX, CONTRATO: 2401773 CPF: 068385544XX, CONTRATO: 2607161 CPF: 
716848394XX, CONTRATO: 2605215 CPF: 166082464XX, CONTRATO: 2237256 CPF: 
163319224XX, CONTRATO: 21104935 CPF: 061217154XX, CONTRATO: 2612469 CPF: 
202877984XX, CONTRATO: 2609106 CPF: 701547264XX, CONTRATO: 2607116 CPF: 
007941444XX, CONTRATO: 2607129 CPF: 050739694XX, CONTRATO: 2612455 CPF: 
068531204XX, CONTRATO: 2608980 CPF: 173145724XX, CONTRATO: 2603220 CPF: 
164459404XX, CONTRATO: 21103300 CPF: 147845404XX, CONTRATO: 6104172 CPF: 
090720474XX, CONTRATO: 2235511 CPF: 166850684XX, CONTRATO: 2234468 CPF: 
091076061XX, CONTRATO: 2238141 CPF: 708108974XX, CONTRATO: 6107407 CPF: 
057850014XX, CONTRATO: 2609598 CPF: 804614844XX, CONTRATO: 6201637 CPF: 
055775594XX, CONTRATO: 2607321 CPF: 171561384XX, CONTRATO: 6202200 CPF: 
012694224XX, CONTRATO: 2606684 CPF: 705134794XX, CONTRATO: 2604137 CPF: 
051289294XX, CONTRATO: 2606706 CPF: 715564034XX, CONTRATO: 2401517 CPF: 
165966647XX, CONTRATO: 2700781 CPF: 645821244XX, CONTRATO: 2186159 CPF: 
075525534XX, CONTRATO: 2237383 CPF: 094039344XX, CONTRATO: 2105835 CPF: 
049476184XX, CONTRATO: 2609858 CPF: 087531344XX, CONTRATO: 2237181 CPF: 
948235298XX, CONTRATO: 2605423 CPF: 204874874XX, CONTRATO: 2700798 CPF: 
950089934XX, CONTRATO: 6103570 CPF: 081043164XX, CONTRATO: 2607081 CPF: 
066640334XX, CONTRATO: 2609784 CPF: 917174004XX, CONTRATO: 2605394 CPF: 
137813994XX, CONTRATO: 2236157 CPF: 174507954XX, CONTRATO: 2607937 CPF: 
172003464XX, CONTRATO: 2234339 CPF: 710065764XX, CONTRATO: 21103851 CPF: 
149244434XX, CONTRATO: 2606474 CPF: 711928414XX, CONTRATO: 2236421 CPF: 
105421844XX, CONTRATO: 2235073 CPF: 028618354XX, CONTRATO: 2607308 CPF: 
056483324XX, CONTRATO: 2401271 CPF: 138046554XX, CONTRATO: 2237192 CPF: 
144263464XX, CONTRATO: 2238336 CPF: 010417024XX, CONTRATO: 2701151 CPF: 
661302474XX, CONTRATO: 2602775 CPF: 160635104XX, CONTRATO: 2230535 CPF: 
134181754XX, CONTRATO: 2238276 CPF: 441919794XX, CONTRATO: 2602707 CPF: 
162238804XX, CONTRATO: 2611958 CPF: 704893254XX, CONTRATO: 2177961 CPF: 
113218324XX, CONTRATO: 2700154 CPF: 054434644XX, CONTRATO: 2237871 CPF: 
165438364XX, CONTRATO: 2237395 CPF: 052895414XX, CONTRATO: 6202884 CPF: 
218347414XX, CONTRATO: 6105360 CPF: 074126054XX, CONTRATO: 2237991 CPF: 
703281324XX, CONTRATO: 2234458 CPF: 810797611XX, CONTRATO: 2606643 CPF: 
145236174XX, CONTRATO: 2602186 CPF: 704573494XX, CONTRATO: 2608750 CPF: 
098734803XX, CONTRATO: 2608362 CPF: 916751034XX, CONTRATO: 2235205 CPF: 
172702214XX, CONTRATO: 2236516 CPF: 097037514XX, CONTRATO: 2605291 CPF: 
884537404XX, CONTRATO: 2607280 CPF: 051313474XX, CONTRATO: 2701868 CPF: 
060772624XX, CONTRATO: 2235899 CPF: 062026574XX, CONTRATO: 2401806 CPF: 
032642164XX, CONTRATO: 1209562 CPF: 203539444XX, CONTRATO: 2607134 CPF: 
075589144XX, CONTRATO: 2139979 CPF: 103942094XX, CONTRATO: 2609359 CPF: 
063408994XX, CONTRATO: 2222741 CPF: 454841204XX, CONTRATO: 2700954 CPF: 
163724754XX, CONTRATO: 2236158 CPF: 172979394XX, CONTRATO: 2237480 CPF: 
136506014XX, CONTRATO: 2606430 CPF: 158378884XX, CONTRATO: 2604228 CPF: 
156547404XX, CONTRATO: 2237196 CPF: 146043984XX, CONTRATO: 2601658 CPF: 
024930264XX, CONTRATO: 6106054 CPF: 979711624XX, CONTRATO: 2232682 CPF: 
711738734XX, CONTRATO: 2235435 CPF: 121348394XX, CONTRATO: 2237818 CPF: 
048222814XX, CONTRATO: 2215768 CPF: 285112228XX, CONTRATO: 0220266 CPF: 
188775914XX, CONTRATO: 2612846 CPF: 058450534XX, CONTRATO: 2235135 CPF: 
142907644XX, CONTRATO: 2605038 CPF: 070556694XX, CONTRATO: 6105384 CPF: 
045068204XX, CONTRATO: 2400630 CPF: 146660174XX, CONTRATO: 2236147 CPF: 
174366964XX, CONTRATO: 2612549 CPF: 245515383XX, CONTRATO: 2601404 CPF: 
148003844XX, CONTRATO: 2236898 CPF: 165894144XX, CONTRATO: 6103950 CPF: 
424181784XX, CONTRATO: 2237093 CPF: 130118387XX, CONTRATO: 2602724 CPF: 
156351024XX, CONTRATO: 2237054 CPF: 701069974XX, CONTRATO: 6202405 CPF: 
008211574XX, CONTRATO: 2609739 CPF: 106391801XX, CONTRATO: 0211482 CPF: 
146382154XX, CONTRATO: 2607761 CPF: 049984844XX

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
A CPL-Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria 446/2021-DSA, torna público 

que realizará a licitação em epígrafe objetivando a contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de ampliação e reforma do edifício-sede da Subseção Judiciária de Patos; 
data de abertura: 27/09/2021, às 09h00 (horário local); local: Rua João Teixeira de Carvalho, 
480- Conjunto Brisamar- João Pessoa/PB; Edital: sala de licitações do precitado endereço ou 
pelo endereço eletrônico www.jfpb.jus.br (link Transparência; Licitações e Contratos); Informações: 
e-mail cpl@jfpb.jus.br ou (83) 2108-4164/4026.

Marcos Antonio Braga Guimarães
Presidente da CPL

EDITAL – NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS, Tabelião do Cartório Registro de Imóveis de 

Cabedelo/PB, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, notifica o(a)(s) senhor(a)
(es) proprietário(a,s)/Ocupante(s) do terreno denominado lote 08, da quadra A, do Loteamento 
Jandira, Cabedelo/PB, que é confrontante(s) do lote 09 da quadra A do mesmo Loteamento 
(Matrícula 324), que encontra-se perante este Ofício, em um procedimento de retificação de área 
do imóvel mencionado. Em virtude de ser(em) confrontante(s), V.S. possui(em) um prazo de 15 
(quinze) dias para comparecer(em) neste Cartório e oferecer(em) oposição fundamentada, caso 
se oponha(m) à regularização da área mencionada. Todo o procedimento em conformidade com 
o que determina o artigo 213, II, da Lei 6.015/73. Planta do imóvel e certidão da prefeitura local 
encontram-se depositados neste Cartório.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 10/2021

Registro CGE Nº 21-01577-5
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

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 10/2021 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica do Acesso Viário a 6ª CIRETRAN no Município de Cajazeiras/PB), que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitadas as Empresas: CLPT CONSTRUTORA - EIRELI ,  CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES  LTDA e TEIXEIRA CONSTRUÇÕES - A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA e inabilitada a 
empresa: F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA, por não cumprir: o item 10.5.subitem 
10.5.1-b, não apresentou atestado técnico operacional: para: a) PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) na quantidade mínima de 1.140 ton) 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no pro-
tocolo do DER/PB 

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 28/2021
Registro CGE Nº 21-01382-8

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 28/2021 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades de Alagoa Grande, Barra de Santa Rosa, Distrito de 
Logradouro /PB, Damião, Ingá e Lagoa de Dentro , com aproximadamente 11 km), que transcorreu 
o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que 
habilitou as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA,  POTIGUAR CONSTRUTORA 
LTDA, CLPT  CONSTRUTORA EIRELI, CVM CONSTRUTORA LTDA, TAPAJÓS TERRAPLENA-
GEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, EMPROTEC – EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E 
CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, LIGTH ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI e CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA; e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para 
o dia 14/09/2021   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 09 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2021         28
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