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Sem a presença de público no Amigão e com transmissão ao vivo pela Rádio Tabajara, time da meia-atacante Marta volta a jogar na segunda-feira, em JP. Página 21

Seleção Brasileira encara a Argentina em CG
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Conclusão de obras Treze dias após uma cratera ser aberta na D. Pedro 
II e “engolir” um carro, trânsito na avenida deverá ser liberado ainda hoje. Página 5
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Projeto Zika Em Junco do Seridó, UEPB começa a distribuir kits com 
repelente produzido em canteiros de hortas orgânicas do projeto. Página 20

Ministério da Saúde suspende 
vacinação de adolescentes
Municípios que avançaram na imunização sem a devida 
autorização podem ser responsabilizados. Página 4

Colunas
Estamos exaustos. Já estávamos antes

 da pandemia. Estamos exaustos e não estamos 
sabendo parar. Estamos vivendo o tempo 

dos excessos.  Página 10
Nelson Barros
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Há 30 anos, o Assaltarte 
tomava as ruas da capital
Milton Dornellas, Xisto Medeiros e Marcos Fonseca relembram 
projeto de música que rendeu um único CD. Página 9

Entrevista João Azevêdo defende vacinação, fala sobre 
Consórcio Nordeste e o cenário político nacional. Página 13
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Prevent Diretor de empresa acusada de prescrever “kit 
covid” lança mão de manobra para escapar de CPI. Página 15

NA PARAÍBA

A covid em números
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CASOS vACINAS APLICADAS

3.834.074

218.397.247

5.815.245.479
A produção intelectual de Ernani Sátyro se 

espalha por diversos segmentos, tais como 
romance, conto, crônica, ensaio, que formam a sua 
prosa, assim como pela poética.  Página 10
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Novo aeroporto de Patos é 
tema de reunião em Brasília

Procon encerra, hoje, mutirão 
para renegociar dívidas

João Azevêdo se encontra com o secretário nacional da Aviação 
Civil, Ronei Saggioro, para discutir o projeto. Página 3

Mais de 1,5 mil pessoas já foram atendidas durante a 
ação e puderam negociar suas dívidas.  Página 17

Estado irá realizar 
censo de pessoas 
com deficiência
Com lançamento agendado para a próxima segunda-feira, estudo conduzido pela Funad 
irá traçar um perfil desse público e subsidiar políticas públicas na Paraíba. Página 6
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Mal comparando, o Brasil vive hoje um momento parecido 
com segundo turno eleitoral, invasão estrangeira ou final de 
campeonato de futebol. Ou seja, o povo brasileiro está dividido 
em diversas bandeiras, quando a diversidade e a dimensão dos 
problemas pedem a união nacional, no sentido de encontrar 
soluções para as crises econômica, sanitária e institucional.

Ao falar para investidores, empresários, políticos e 
intelectuais, durante evento promovido pelo grupo “Derrubando 
Muros”, o economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio 
Fraga, afirmou que o Estado brasileiro está em situação 
pré-falimentar, levando-se em conta os gastos públicos, que 
estariam, antes da pandemia, entre 30% e 35% do Produto 
Interno Bruto (PIB).

Fraga lembrou que o Brasil consome cerca de 80% de seus 
recursos apenas com a folha de pagamento e a previdência. 
Some-se a isso o déficit primário negativo, resultado do 
pagamento de juros, por meio de empréstimos recorrentes, 
e tem-se uma dívida estratosférica, que, de acordo com a 
avaliação do economista, estaria hoje em torno de 90% do PIB.

A análise de Fraga, porém, não se limitou a um retrato 
hiper-realista da tragédia brasileira. O economista, apesar de 
assentar seu ensaio agora em terreno mais instável, manifestou 
otimismo ao declarar que há solução para o Brasil, e que a saída 
estaria em um “governo bom e com projeto desenhado”, capaz 
de “colocar o país nos trilhos do crescimento”.

Para transformar em realidade este novo esboço do Estado 
Brasileiro, na opinião de Fraga, seria necessário adotar medidas 
como, por exemplo, o planejamento e a administração corretas 
da coisa pública, além da avaliação dos servidores públicos. 
Tudo o que se faz, na administração estatal, reforça Fraga, 
precisa ser constantemente avaliado e justificado com rigor.

O que se vê no Brasil, no âmbito federal, é uma falta total de 
planejamento, e em vez de avaliação, o que há é perseguição de 
servidores. Com tantos desacertos administrativos e fraturas 
sociais, mesmo com um governo progressista, planejador e 
avaliador, mudar o estado de coisas não será fácil. Ao contrário 
do que pensa Fraga, será preciso também uma dose cavalar de 
sorte.

Mudar ou falir Marcos Augusto Trindade
Marcos nutria especial carinho à mãe, 

Maria Noêmia, e vaidade pelo pai, José Augus-
to Trindade, primeiro Diretor do Patronato 
Agrícola em Bananeiras, e idealizador do oásis 
sertanejo de São Gonçalo, onde, como exímio 
agrônomo, fazia existir muita água e muito ver-
de. Alguns outros orgulhos na vida, que manti-
nha em muitas fotografias em preto e branco, 
numa caixa de sapato e em envelopes amarelos, 
testemunhavam ter estado ao lado do Papa Pio 
XII; ter partido para Roma num hidroavião, da 
Praia do Jacaré, para, em Recife, ele e Francisco 
Pereira da Nobrega embarcarem num navio 
francês e desembarcarem em Napoli. Eram 
meados de 1948, quando ainda se respiravam 
o fim da guerra e a demonstração das ruínas. 
Retratos de outros orgulhos, 
como o do estar vestido de 
calção e camisa de manga 
comprida, dizendo-se o me-
lhor goleiro que teria passado 
pelo Collegio Pio Brasiliano, 
nos torneios universitários de 
Roma. Mesmo sem ilustração 
fotográfica, conversar com 
Marcos Trindade era diverti-
do, tudo dito em frases curtas 
e fortemente sugestivas, de coisas memoráveis 
e também da sua prodigiosa memória, pois 
jamais esquecia detalhes, como nominalmente 
seus ex-alunos e os nomes dos seus pais. 

Em 1959, quase no fim dos meus onze 
anos, meu pai Inácio lhe entregou o filho, ao 
internato, de onde só saía para Itabaiana, du-
rante 15 dias das festas juninas e as longas 
férias do fim do ano, no Natal com retorno 
antes do Carnaval, para, durante os três dias, os 
seminaristas passarem em retiro, meditando 
sobre as coisas do mundo, sem sentirem-se 
“tentados por elas”. Na vetusta portaria do 
histórico complexo da Igreja de São Francisco, 
Padre Marcos me recebeu, em nome do Reitor 
Luís Gonzaga Fernandes, e delineou ao meu pai 
como seria o quotidiano da “minha formação”: 
estudar, ler, orar, meditar, jogar bola,sobretudo 
dedicar-se ao estudo. Desde então surgiu a mi-

nha admiração pelo Padre Marcos, o que, dia a 
dia, transformava-se em amizade, dada a sua 
simplicidade. Padre Marcos se caracterizava 
como um sacerdote engajado nos tempos mo-
dernos, o primeiro padre a ter lambreta em João 
Pessoa, que confiava aos meus cuidados; depois, 
seu fusquinha; o primeiro a usar batina bege, 
para, logo depois, passar a vestir clergyman, 
logo substituído por roupas comuns, mesmo 
sob a censura dos conservadores. Também 
assim, era o escolhido para lidar com jovens, 
levando-me a esse convívio com a Juventude 
Estudantil Católica (JEC), em razão de que era 
tachado pelos retrógrados como “subversivo”. 
Essas coisas vão e voltam na história...

Marcos sabia entregar, aos que ele con-
quistava como amigos, ta-
refas, responsabilidades de 
confiança. Sendo assim, in-
dicou-me, nos meus 18 anos, 
para ser “ecônomo” do Se-
minário, o que consegui de-
sempenhar sem embaraço, 
fazendo inclusive inovações 
e modos de produção para 
aquela comunidade se autos-
sustentar com criações, hor-

tas e padaria, até poder transferir o Seminário, 
do Centro Histórico ao novo prédio na Granja 
São Rafael. Convidou-me também, em 1971, 
para ser o Vice-Diretor e Coordenador-Geral 
no Colégio Arquidiocesano Pio XII, quando 
esse educandário se soergueu, mais do que tri-
plicando o número de alunos. Enfim, com José 
Loureiro Lopes e ele, trabalhamos, ab origine, 
na elaboração curricular e no funcionamento 
do Instituto de Psicologia (UNIPÊ), cujo curso se 
consagrou um dos mais procurados na Paraíba. 
Em 1981, o reitor e o vice-reitor do UNIPÊ, Mar-
cos e José Trigueiro do Vale, visitaram-me em 
Paris, de onde iniciamos um périplo de visitas 
às universidades na França, Itália e Alemanha, 
indo até a Universidade do Povo, em Moscou. O 
“ide e ensinai do Evangelho” lhe bateu forte, na 
Igreja, nas escolas, tornando-o um educador 
de excelência. 

A forja de cambistas e picolezeiros
A sua presença é parte da paisa-

gem. Dividindo a calçada da agência 
dos Correios com o amigo e pariceiro 
vendedor de picolé, e tantos outros 
transeuntes que habitam as ruas da 
cidade em suas rotinas diárias de tra-
balho, compras, tarefas e nada a fazer, 
ele sempre está lá com sua minúscula e 
rústica mesinha, uma cadeira também 
na mesma linha de simplicidade.

A atividade diária que desempe-
nha na liberdade da rua e na simpatia 
dos clientes, embora ainda considera-
da transgressão, ganha a 
dimensão do legal na re-
corrência com que acon-
tece no nosso cotidiano 
brasileiro. E ele está lá 
apontando mapas de apu-
ração de sorteios, confe-
rindo resultados de jogos, 
auferindo ganhadores e 
perdedores, mas, sobretu-
do, realizando as apostas 
e sempre proferindo as 
promessas de que serão 
sempre contemplados com 
os resultados positivos de 
suas apostas.

E entre os crentes 
destas promessas estou 
incluída. Com assiduidade 
quase diária vou a agência 
do Correios para verificar 
minha Caixa Postal e me atualizar das 
correspondências, boletos, encomen-
das. E sou instigada a “fazer uma fezi-
nha”, na esteira de uma orquestração 
de vozes e coros entre o cambista e o 
vendedor de picolé, ou picolezeiro como 
batizamos. Ambos com a afirmação 
convicta do palpite infalível e que o 
bicho do dia será jacaré, ou macaco, ou 
vaca, ou leão. Mas sempre com a garan-
tia da certeza do resultado positivo. 

Nunca me dediquei ao estudo do 
jogo do bicho e suas nuances de ternos, 
quadras, do primeiro ao quinto, milhar 
e outros predicados e adjetivos típicos 
desse universo. E, como uma crente 
convicta no homem e em sua palavra 
de valor de ofício, sempre embarco 
nas loas, indicações e palpites do cam-
bista e do vendedor de picolé. E estou 
lá apostando no jacaré, ou no leão, ou 
na vaca, ou no avestruz. E, também 
por indicação da dupla, invisto alguns 
reais na milhar, me inspirando na placa 

do meu carro, ou em uma 
data importante de minha 
vida.

E, dia seguinte, ao 
conferir a pula o bicho 
sorteado estava numa di-
reção contrária à minha 
aposta. Mas, sempre rece-
bo uma palavra de confor-
to e estímulo do cambista, 
num mantra seguido pelo 
vendedor de picolé: “Não 
perca a fé pois hoje mi-
nha indicação diz que vai 
dar macaco na cabeça”. E 
lá se vai mais cinco reais 
apostado no macaco, do 
primeiro ao quinto, para 
garantir um prêmio maior 
e aumentar as chances de 
ganhos.

Mas, veio a pandemia e o cambista 
saí de cena e leva junto o vendedor de 
picolé, as prosas e gaiatices na confe-
rida das pulas nunca contempladas. 
E não tenho como confirmar minhas 
suspeitas de que cambista e vendedor 
de picolé são produtos da mesma “for-
ja” necessária ao um cotidiano mais 
irreverente, alegre e suave.

E lamento: quero minha vida de 
volta!

 Marcos sabia entregar, 
aos que ele conquistava 
como amigos, tarefas, 

responsabilidades 
de confiança   

 Nunca me 
dediquei ao estudo 
do jogo do bicho e 
suas nuances de 

ternos, quadras, do 
primeiro ao quinto, 

milhar e outros 
predicados e 

adjetivos típicos 
desse universo   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

Contrastes da seca
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João Azevêdo pleiteou aprovação de projeto em reunião com o secretário nacional da Aviação Civil, Ronei Saggioro, em Brasília

Obras do novo aeroporto de 
Patos devem iniciar em 30 dias

O governador João 
Azevêdo esteve na quar-
ta-feira (15), em Brasília, e 
se reuniu com o secretário 
nacional da Aviação Civil, 
Ronei Saggioro, ocasião em 
que pleiteou a aprovação 
do projeto para início das 
obras do novo aeroporto de 
Patos, no Sertão da Paraí-
ba, onde serão investidos 
mais de R$ 35 milhões.

De acordo com o chefe 
do Executivo estadual, as 
novas instalações irão ga-
rantir mais conforto e asse-
gurar a ampliação de voos 
na região. “O aeroporto de 
Patos já tem um voo ligan-
do a cidade a Recife, com 
uma busca muito grande 
e tem voado sempre lota-
do, e precisamos preparar 
o espaço para receber ae-

ronaves ainda maiores. O 
secretário se dispôs a agi-
lizar o procedimento para 
aprovação do projeto e es-
peramos que em 30 dias as 

obras já estejam em ritmo 
forte, permitindo que mais 
cidadãos do Nordeste e do 
Sertão se conectem com o 
mundo”, explicou.

Em agosto, o gestor 

participou do voo inaugu-
ral que marcou o início das 
operações da Azul Linhas 
Aéreas no município, onde 
os sertanejos poderão se 
conectar com toda a malha 
nacional e internacional da 
empresa, promovendo o 
desenvolvimento econômi-
co e o turismo de Patos e de 
outras cidades da região. 

Também acompanha-
ram a reunião o deputa-
do federal Hugo Motta, 
os secretários de Estado 
da Infraestrutura, dos Re-
cursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, Deusdete Quei-
roga, e da Comunicação 
Institucional, Nonato Ban-
deira, além do secretário 
executivo da Representa-
ção Institucional, Adauto 
Fernandes.

Em agosto, o governador 
participou do voo 

inaugural que marcou 
o início das operações 

da Azul Linhas  
Aéreas em Patos

João Azevêdo em reunião com o secretário Ronei Saggioro; Estado quer preparar aeroporto para receber aeronaves maiores

Foto: Secom-PB

Práticas de segurança do paciente

Trauma de CG recebe declaração da Agevisa 
A Agência Estadual de Vi-

gilância Sanitária entregou, na 
quarta-feira (15), Declaração 
emitida pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária atestan-
do a alta adesão do Hospital de 
Emergência e Trauma de Cam-
pina Grande às práticas de segu-
rança do paciente estabelecidas 
na Resolução de Diretoria Cole-
giada RDC n° 36/2013/Anvisa 
e, assim, passa a fazer parte do 
seleto grupo de hospitais do Bra-
sil com a mais alta classificação. 
O evento contou com a presença 
do secretário de Estado da Saú-
de, Geraldo Medeiros.

 No ato da entrega da 
certificação, o diretor-geral da 
Agevisa/PB, Geraldo Moreira, 
reafirmou a importância do 
preenchimento anual pelos ser-
viços de saúde do Formulário 
de Autoavaliação das Práticas 
de Segurança do Paciente sa-
lientando que é através desse 
instrumento que se viabiliza 

o processo de avaliação, pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, das práticas de 
segurança do paciente desen-
volvidas em todo o território 
nacional.

“As informações decor-
rentes desse processo são im-
portantes para que se tenha o 
conhecimento real do quadro 
de segurança do paciente no 
Brasil. Dessa forma, pode-se 
identificar com maior efi-
ciência os pontos positivos e 
negativos e, assim, adotar as 
medidas que se fizerem ne-
cessárias para o aperfeiçoa-
mento e fortalecimento das 
Políticas de Saúde Pública no 
país”, enfatizou. E acrescen-
tou: “A alta adesão às práti-
cas de segurança do paciente 
conquistada pelo Hospital de 
Trauma de Campina Grande 
corresponde a um ganho im-
portante para toda a rede de 
saúde do Estado”.

 Avaliação nacional
Conforme a coordenado-

ra estadual de Segurança do 
Paciente da Agevisa, Vivian de 
Oliveira Lopes, desde o ano de 
2016, a Anvisa promove anual-
mente a “Avaliação Nacional 
de Práticas de Segurança do 
Paciente” para hospitais com 
leitos de terapia intensiva. Esse 
trabalho é realizado em parceria 
com os Núcleos de Segurança do 
Paciente das Vigilâncias Sanitá-
rias (NSP VISA) de todo o país. 

Tal iniciativa tem base no 
Plano Integrado para a Gestão 
Sanitária da Segurança do Pa-
ciente em Serviços de Saúde - 
Monitoramento e Investigação 
de Eventos Adversos e Avalia-
ção de Práticas de Segurança 
do Paciente, publicado pela 
Anvisa no ano de 2015, que dá 
ênfase à gestão de riscos, ao 
aprimoramento da qualidade 
e à aplicação das boas práticas 
em serviços de saúde.

Estrutura e processo têm mais de 45 itens
A avaliação e monitoramento 

das práticas de segurança do pa-
ciente consideram o atendimento 
a 21 indicadores de estrutura e 
processo que incluem mais de 45 
itens que precisam ser comprova-
dos e anexados. Por meio desse 
processo, que é realizado pelo 
Sistema Nacional de Vigilância Sa-
nitária (SNVS), formado pela Anvisa 
e pelas Vigilâncias Sanitárias dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, analisa-se a conformi-
dade dos serviços de saúde com 
UTI aos indicadores de estrutura e 
processo (práticas de segurança do 
paciente) enviados pelos hospitais 
participantes.

 “De acordo com a observância 
às práticas de segurança do pacien-
te, os serviços com leitos de UTI 

são classificados em três grupos: 
Conformidade alta (67% - 100% de 
conformidade aos indicadores de 
estrutura e processo); Conformidade 
média (34% - 66%), e Conformidade 
baixa (0% -33%)”, explicou a coor-
denadora estadual de Segurança do 
Paciente da Agevisa/PB.

Sobre a Declaração da alta 
adesão conferida ao Trauma de 
Campina Grande, Vívian Lopes 
lembrou que o hospital já havia 
conquistado esse título em ano 
anterior e explicou que o diferen-
cial nesta última avaliação foi que 
a instituição de saúde conseguiu 
fechar a adesão de 100% às prá-
ticas de segurança do paciente, o 
que a incluiu num seleto grupo de 
hospitais do Brasil com a mais alta 
classificação.

O deputado federal Julian Le-
mos, presidente do PSL na Pa-
raíba, se coloca como um “en-
tusiasta” da ideia de fusão do 
seu partido com o Democratas, 
que deverá ser anunciada, ofi-
cialmente, na próxima terça-fei-
ra. De acordo com ele, a ten-
dência é de que Luciano Bivar, 
presidente nacional do PSL, 
seja efetivado como presidente 
da nova sigla.   

Entusiasta da fusão 
Ex-prefeita de Patos, Francisca 
Motta, avô do deputado Hugo 
Motta (Republicanos), tirou um 
empecilho do seu caminho para 
seguir em frente no seu desejo 
de sair candidata a deputada 
estadual, no próximo ano. A 
Justiça Federal arquivou o pro-
cesso em que ela era acusada 
de crime de improbidade, por 
suposta irregularidade na loca-
ção de carros para a prefeitura. 

E o deputado Efraim Filho (DEM) se 
mantém empenhado em viabilizar 
sua pré-candidatura ao Senado: 
fez divulgar a adesão do prefeito 
de Coremas, Iranir Alexandrino da 
Silva, ao seu projeto político para 
2022. “Estou colhendo os frutos 
de um trabalho constante, árduo 
e honesto nos municípios do meu 
Estado tão querido”. 

“Estou colhEndo frutos” 

anastácio sobrE o nomE dE charliton para o sEnado: 
“ElE irá disputar as prévias sEm nEnhum problEma” 

procEsso arquivado 

Mal foi anunciada a pré-candidatura a Senador de Charliton Machado - isso ocorreu no 
dia 20 do mês passado, por uma tendência interna do PT, tendo à frente o deputado fe-
deral Frei Anastácio (foto) e o deputado estadual Anísio Maia - e o movimento parece ter 
contrariado o diretório estadual. O presidente do partido, Jackson Macêdo, explicou, em 
entrevista, que as regras partidárias precisam ser seguidas, ressaltando que o calendá-
rio eleitoral do partido ainda não foi concluído. De acordo ele, os candidatos a distintos 
cargos somente serão anunciados no próximo ano. A coluna contatou o deputado federal 

Frei Anastácio, que é um dos entusiastas da candidatura de Charliton Machado, para 
que ele se posicionasse a respeito do ‘freio de arrumação’, podemos assim classifi-
car, dado pela direção partidária. “A postulação do professor Charliton é legítima, 
assim como se fosse de qualquer outro filiado do PT. Ele vai seguir em frente. 
Quando chegarem as prévias internas, ele irá disputar sem nenhum problema. 
Ele quer ser candidato ao Senado e continua com o nosso apoio”. O ex-gover-

nador Ricardo Coutinho, cuja filiação ao PT deverá ocorrer em breve, também 
projeta sair candidato ao Senado pelo partido.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Nem as manifestações de 7 de setembro, em 
que o presidente Bolsonaro voltou a subir o tom 
contra o Judiciário, especialmente o STF, fez 
melhorar sua popularidade no país. Corrobora 
isso a nova pesquisa Datafolha: 53% apontam 
que seu governo é ruim ou péssimo - esse per-
centual era de 51%, em julho. O levantamento 
foi feito entre os dias 13 e 15 de setembro.  

nEm o 7 dE sEtEmbro mElhorou 
a popularidadE dE bolsonaro 

“vEdação ExcEssiva” 

“são mais EntravEs” 

“É uma vedação desproporcional, excessiva”. 
Do presidente da Associação Paraibana do Mi-
nistério Público da Paraíba, Leonardo Quintans, 
criticando a aprovação, pela Câmara dos De-
putados, de dispositivo da reforma eleitoral que 
estabelece quarentena de quatro anos para que 
juízes, membros do Ministério Público, militares e 
policiais possam disputar cargo eletivo. 

Leonardo Quintas ressaltou, em entrevista a uma emis-
sora de TV, que já existem regras, no que diz respeito 
ao Ministério Público, que contemplam a possibilidade 
de membros do órgão disputar cargo eletivo. “Para 
serem candidatos, eles precisam pedir demissão ou 
se aposentar”, explicou, “são mais entraves que são 
colocados na carreira do MP e da magistratura”.   
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Em todo o país, chegaram a ser aplicadas mais de três milhões de doses em pessoas na faixa dos 12 aos 17 anos

Vacinação de adolescentes 
sem comorbidade é suspensa

Mais de 800 procedimentos em setembro

Opera Paraíba reduz fila de cirurgias no Sertão

Paulo Freire: filha relembra memórias 
de prisão e exílio na Ditadura Militar

Tsunami pode atingir as 
regiões NO e NE do país

O Ministério da Saúde sus-
pendeu a vacinação de ado-
lescentes de 12 a 17 anos sem 
comorbidades na quarta-feira. 
A decisão foi emitida em nota 
informativa e serve de reco-
mendação para todos os entes 
federativos. Com a decisão, ape-
nas adolescentes com deficiên-
cia permanente, adolescentes 
com comorbidades, e adoles-
centes que estejam privados 
de liberdade a partir de 12 anos 

poderão ser vacinados. Vale 
lembrar que, em nota publicada 
no dia 2 de setembro, a pasta 
recomendou que a vacinação 
do público sem comorbidades 
deveria ser iniciada a partir do 
dia 15 de setembro, data da 
publicação do posicionamento 
de suspensão.

Apesar da recomendação 
datada apenas para o dia 15 
de setembro, municípios que 
possuíam quadro avançado na 
cobertura vacinal do público 
acima de 18 anos, já haviam 
iniciado a imunização dos ado-

lescentes sem comorbidades. 
Em entrevista coletiva realiza-
da ontem, o Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, criticou es-
tados e municípios que aplica-
ram, em todo o país, o montan-
te de mais de três milhões de 
doses dos imunizantes para o 
público. Na Paraíba, Cabedelo 
foi uma dessas cidades. Ainda 
em 5 de setembro, a prefeitura 
anunciou a abertura da vacina-
ção para o público acima de 13 
anos sem comorbidades.

Segundo Geraldo Medei-
ros, secretário de Saúde do 

Estado, a Paraíba seguirá a 
orientação do Ministério, como 
já vinha seguindo. A SES não 
recomendou, em nenhum mo-
mento, o avanço para o público. 
Por isso, o secretário afirmou 
que as cidades que avançaram 
sem orientação deverão ser 
responsabilizadas por isso.

“A orientação da Paraíba é 
de seguir o Programa Nacional 
de Imunização. Então o muni-
cípio que adotou essa atitude, 
ele é quem vai responder. A se-
gunda dose não está garantida 
porque o município não seguiu 

o Programa Nacional conforme 
nós (Secretaria de Estado da 
Saúde-SES) orientamos”, decla-
rou o secretário. 

Logo após a nova orien-
tação da pasta, a SES publicou 
uma nota revisando as infor-
mações para os 223 municípios 
paraibanos, ressaltando que 
fará, sempre que necessário, as 
recomendações com base nos 
documentos oficiais do Minis-
tério da Saúde. 

A decisão federal foi toma-
da dentro de um contexto de 
aumento dos relatos de falta 

de vacinas no país, sobretudo 
para a segunda dose, aplicação 
de imunizantes não indicados 
para o público acima de 12 anos 
e um possível evento adverso 
grave em um adolescente em 
São Paulo que está sendo in-
vestigado.

O Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass), 
que participa do processo de 
decisão do Ministério, afirmou, 
em nota, que a vacina para to-
dos os adolescentes é segura e 
necessária, em virtude da va-
riante Delta.

Patrono da educação bra-
sileira e símbolo de incentivo a 
educação libertadora em todo 
o mundo, Paulo Freire comple-
taria 100 anos em 2021. Para 
celebrar sua memória e legado, 
o Giro Nordeste recebeu Fá-
tima Freire, educadora e filha 
do pensador. 

Com perseguição inten-
sificada nos últimos anos pelo 
avanço do conservadorismo e 
da direita aos poderes, Fátima 
Freire explicou que o que mo-
tiva o ódio a imagem do pai 
nesses tempos é o amor.

“Eu quero crer que a direi-

ta odeia e detesta tanto o ‘pai-
zinho’ porque ele é uma figura 
que ama”, relatou a pedagoga.

Além disso, Fátima acre-
dita que o incentivo ao desco-
nhecimento, fake news e as su-
cessivas práticas para sucatear 
a educação brasileira mostram 
que tal ódio é motivado pela 
filosofia da liberdade que a 
educação representa. 

Perseguido, logo após o 
Golpe Militar em 1964, Paulo 
Freire foi preso por subversão 
e sob a acusação de traidor da 
pátria, por 72 dias. Em respos-
ta a Naná Garcez, presidente e 
diretora da Empresa Paraiba-
na de Comunicação, Fátima 
Freire relembrou memórias 

de quando presenciou o medo 
pela prisão política.

“O primeiro [prisão] foi 
mais impactante. Tenho a total 
memória, imagem fortíssima 
que marcou o meu corpo. Eu 
tinha entre 13 e 14 anos e o 
paizinho foi preso. Lembro 
que eu ia com minha mãe, de 
ônibus, com uma panela de 
feijoada quente no meu colo 
para visitar o meu pai nas 
grades, na prisão. Foi muito 
forte. O que me marcou muito 
também era a compreensão 
de que ele estava preso porque 
estava fazendo coisa boa. Foi 
difícil de entender”, relembrou 
a educadora.

Além da prisão, Paulo 

Freire e família precisaram ser 
exilados, no Chile, ao lado da 
família. Ainda criança, a edu-
cadora lembra que um dos en-
sinamentos do pai era lembrar 
do Brasil sem saudosismo.

“A parte no exílio foi so-
frida. É uma experiência cor-
pórea como se você estivesse 
constantemente a viver em 
uma sala de espera. Tivemos 
que trabalhar para se inserir 
na realidade, uma das coisas 
que conseguimos era de não 
ter saudosismo do Brasil. O 
meu pai sempre conseguiu não 
ter saudosismo do Brasil, ele 
morria de saudades, era uma 
saudade doída, mas bonita”, 
finalizou Fátima Freire.

Autoridades espanholas 
anunciaram ontem que o nível 
de alerta de erupção do vulcão 
Cumbre Vieja, localizado na 
Ilha de La Palma, do arquipé-
lago espanhol das Canárias, 
está em amarelo. Segundo pes-
quisadores, o vulcão poderia 
provocar um tsunami capaz 
de atingir todas as Américas.

De acordo com o portal 
MetSul, o maior impacto seria 
sobre os litorais das regiões 
Norte e Nordeste do Brasil. 

O Instituto Geográfico Na-
cional da Espanha detectou 
4.222 tremores no parque na-
cional Cumbre Vieja, em volta 
do vulcão, no sul da Ilha de 
La Palma. O órgão disse on-
tem que não há evidência de 

que pode haver uma erupção 
imediata, mas a situação pode 
mudar rapidamente. Espera-
se mais tremores nos próxi-
mos dias.

Segundo análise feita 
em estudo produzido no De-
partamento de Geologia da 
UFPR (Universidade Federal 
do Paraná) a Ilha de La Palma 
fica a 4.462 km de São Luís, no 
Maranhão.

Nesta quinta-feira, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou novos 78 
casos de contaminação pela 
covid-19, sendo todos modera-
dos ou graves. O baixo registro 
de casos leva em consideração 
uma atualização realizada no 
sistema e-SUS Notifica, apre-
sentando inconsistência de 
dados de casos leves. A insta-
bilidade ocorre desde a última 
sexta-feira. Além de seis fale-

cimentos, sendo quatro acon-
tecidos entre a quarta-feira e 
ontem.

Com os números, o es-
tado chegou a 436.723 casos 
confirmados, sendo 326.174 
pacientes considerados recu-
perados e 9.259 óbitos. A SES 
também confirma casos em 
todas as cidades do Estado, 
apenas Riachão do Bacamar-
te segue sem registro de mor-
tes entre seus residentes. Até 
o momento, 1.179.480 testes 
para diagnóstico da covid-19 
já foram realizados.

Entre os seis falecimentos, 
três foram mulheres e três ho-
mens, com faixa etária de 62 a 
100 anos. Dois casos acontece-
ram em hospitais privados, um 
em residência e os demais em 
hospitais públicos.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar informou 
a internação de 14 pessoas, 
consolidando o número total 
de 227 pacientes hospitaliza-
dos nas unidades de referência. 
Com isso, a ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) no Estado é de 

21%, além de 26% de leitos de 
enfermaria para adultos ocu-
pados.

Mais vacinas
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) distribui, hoje, 
128.650 doses de vacinas con-
tra covid-19 para todos os mu-
nicípios paraibanos. Os imuni-
zantes serão destinados para 
aplicação como primeira dose 
(D1), fechamento do esquema 
vacinal (D2) e dose de reforço 
para idosos acima de 70 anos e 
pessoas com alto grau de imu-

nossupressão. 
São 21.060 doses de 

Pfizer/Comirnaty, das quais 
10.530 se destinam para pri-
meira dose da população acima 
de 18 anos e 10.530 para dose 
de reforço da população pre-
conizada. Para segunda dose, 
são 64.300 doses da Butantan/
Sinovac e 43.290 da Pfizer/Co-
mirnaty, totalizando 107.590 
paraibanos que devem com-
pletar o esquema vacinal nos 
próximos dias.

 O secretário estadual de 
saúde, Geraldo Medeiros, des-

taca que a redução do intervalo 
entre as doses da vacina Pfizer/
Comirnaty vai acontecer para 
as pessoas que estão abrindo 
esquema vacinal a partir desta 
remessa. “Quem receber a pri-
meira dose da vacina produzida 
pela Pfizer/Comirnaty, a partir 
desta distribuição, tomará a 
segunda dose depois de oito 
semanas. Para a população que 
recebeu a primeira dose deste 
fabricante anteriormente, está 
mantido o intervalo de 12 se-
manas, conforme assinalado no 
cartão de vacina”, explica.

Sistema segue instável em casos leves da covid-19
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

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

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

O Opera Paraíba está reali-
zando cirurgias eletivas duran-
te toda a semana no Sertão do 
Estado. Entre os dias 13 e 15, 
foram realizadas cirurgias de 
catarata no Hospital Regional 
de Cajazeiras, ontem e hoje, as 
cirurgias acontecem no Comple-
xo Hospitalar Janduhy  Carneiro, 
em Patos. Já no fim de semana, 
a caravana itinerante de cirur-
giões chega ao Hospital Regional 
de Pombal para a realização de 
cirurgias gerais e ginecológicas. 

Até o momento, no mês de 
setembro, já foram feitos 716 
procedimentos oftalmológicos 
e 130 cirurgias gerais. O progra-
ma tem o intuito de acabar com 
a fila de espera por intervenções 
cirúrgicas eletivas em todo o Es-

tado. A iniciativa tem como meta 
realizar 3.500 cirurgias nas es-
pecialidades de oftalmologia, 
otorrinolaringologia, ginecolo-
gia, proctologia e cirurgia geral 
até o final do mês de outubro. 

Entre os dias 13 e 15 de 
setembro, o programa executou 
300 cirurgias de catarata só na 
9ª Região de Saúde, sendo rea-
lizadas no Hospital Regional Ca-
jazeiras.  Todos os 15 municípios 
compreendidos pela regional 
de saúde foram contemplados: 
Bernardino Batista, Bonito San-
ta Fé, Carrapateira, Monte Ho-
rebe, Uirauna, São João do Rio 
do Peixe, Joca Claudino, Poço 
Dantas, Poço José de Moura, São 
José de Piranhas, Bom Jesus, Ca-
choeira dos Índios, Triunfo, San-

ta Helena e Cajazeiras. De acor-
do com o secretário de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, até o 
final de semana, outras regiões 
de saúde serão contempladas 
com mais uma etapa do Opera 
Paraíba. Ele pontua que a lista 
dos pacientes que irão fazer os 
procedimentos foi encaminha-
da pela gestão municipal e pela 
rede hospitalar. 

“Os municípios e os hospi-
tais encaminharam a lista dos 
pacientes que já realizaram os 
exames e aguardam pelas ci-
rurgias de catarata, mantendo 
assim a contrapartida com a 
realização do pré-operatório e 
a garantia do transporte até a 
unidade onde serão realizadas 
as intervenções. Toda terça-feira 

são realizados procedimentos 
em Picuí, quarta em Maman-
guape e aos sábados e domingos 
em Campina Grande”, reforça. 

A iniciativa é executada 
de forma itinerante pela Secre-
taria de Estado da Saúde, por 
meio dos hospitais estaduais 
e clínicas pactuadas. No mês 
de agosto, o programa realizou 
858 cirurgias. Geraldo Medeiros 
destaca a relevância do Opera 
Paraíba para melhorar a vida 
da população paraibana: “Quem 
aguarda uma cirurgia eletiva, via 
de regra, é um paciente menos 
grave, mas que sofre desconfor-
tos naturais de uma enfermida-
de. Por meio do Opera Paraíba, 
estamos devolvendo a qualida-
de de vida destes paraibanos”. Programa fez 300 cirurgias de catarata só na 9ª Região de Saúde

Foto: Secom-PB

Segundo pesquisadores, o 
vulcão poderia provocar 

um tsunami capaz de 
atingir todas as Américas



Paraíba
Ponte recuperada
As obras de recuperação da ponte sobre o Rio Piranhas, em 
São Bento, estão 75% concluídas, informou o DER/PB. 
Governo do Estado está investindo R$ 5 milhões. Página 8
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Prefeitura informou que passagem de veículos estará livre a partir das 16h; bloqueio ocorreu após cratera se abrir na via

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Avenida Dom Pedro II será 
liberada hoje para o trânsito

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

O tráfego de veículos na 
Avenida Dom Pedro II, um 
dos principais corredores de 
João Pessoa, será liberado na 
tarde de hoje, a partir das 
16h. O trecho ficou interdi-
tado durante 13 dias, após 
a abertura de uma cratera 
provocada pelo rompimen-
to de uma galeria de águas 
pluviais.

Equipes da Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob-JP) e 
da Secretaria de Infraestru-
tura de João Pessoa (Seinfra) 
iniciaram as obras de recu-
peração do local no dia 4 de 
setembro, um dia depois do 
incidente. Primeiramente, fo-
ram feitos serviços de repa-
ro da tubulação, concluídos 
nesta semana; em seguida, 
foram iniciadas as fases de 
bripagem e pavimentação. 

Segundo o secretário 
de Infraestrutura, Rubens 
Falcão, uma nova galeria foi 
feita com material de alta 
qualidade, respeitando as 
etapas da obra com o máxi-

mo de cuidado para garantir 
a segurança de todos. O as-
faltamento do trecho recupe-
rado, no entanto, só deverá 
ser feito na próxima semana.

“O trânsito será liberado 
e vamos deixar fluir para que 
haja uma acomodação natu-
ral do terreno para que, na 
semana que vem, seja feito 
o asfalto”, afirmou Rubens.

A Semob-JP anunciou 
que fará a revitalização da 
sinalização, como a pintu-
ra das faixas, e a instalação 
de equipamento eletrônico 
no local, para monitorar a 
velocidade máxima permiti-
da, que é de 50 quilômetros 
por hora. “Fica a orientação 
para que todos os motoristas 
transitem em baixa velocida-
de com redobrada atenção, 
pois ainda haverá a recom-
posição do canteiro central”, 
disse George Morais, supe-
rintendente da Semob-JP.

Além disso, as faixas 
exclusivas para ônibus das 
Avenidas Dom Pedro II, Epi-
tácio Pessoa e Nossa Senho-
ra de Fátima (Torre) ficarão 
liberadas para outros tipos 
de veículos até o dia 26 de 

setembro, período estipula-
do pela Semob-JP para a re-
adaptação dos condutores 
até a normalidade total do 
trânsito na região.

A estudante Jéssica 
Aquino, moradora do Castelo 

Branco, comemora a libera-
ção  do tráfego na Dom Pedro 
II. Ela conta que o tempo do 
trajeto que normalmente 
leva para voltar do local onde 
faz estágio, que fica na Aveni-
da Maximiano de Figueiredo 

(Centro), até a sua casa, do-
brou durante o bloqueio do 
trânsito na avenida. 

“O percurso que eu fa-
zia em 15 minutos se torna 
quase 35 minutos, porque eu 
tenho que vir pela Beira Rio 

e pegar a BR-230 até o retor-
no para a UFPB, no Castelo 
Branco”, relata a estudante 
que passou a voltar para casa 
através de transporte por 
aplicativo para economizar 
tempo.

Trecho será liberado com pavimentação em paralelepípedos para que a passagem dos veículos faça a compactação do solo; o asfalto será colocado numa segunda etapa

“Colorindo Campina”

Rua da Escadaria receberá 
intervenções urbanísticas

O Projeto “Colorindo 
Campina” vai transformar a 
Rua da Escadaria, no bairro 
Rosa Mística, em Campina 
Grande. A iniciativa será 
lançada dia 29 deste mês. 
Idealizado pela Prefeitura de 
Campina Grande, através da 
Secretaria de Planejamento, 
Gestão e Transparência em 
parceria com outras secre-
tárias, o projeto trata-se de 
uma intervenção, formato 
piloto na comunidade Rosa 
Mística, com foco em espaços 
públicos amigáveis às crian-
ças na primeira infância (de 
0 a 6 anos).

Dentro da etapa de 
preparação do “Colorindo 
Campina”, a Secretaria de 
Planejamento (Seplan), ini-
ciou ontem e prossegue hoje 
oficinas com a participação 
dos moradores que aderiram 
e querem contribuir com o 
andamento do projeto, que 
será entregue no final do mês, 
como parte da programação 
da Campanha Setembro Ama-
relo, promovida pela PMCG, 
por meio da Coordenadoria 
de Saúde Mental.

Na terça e quarta-feira, 
14 e 15 de setembro, a Prefei-
tura de Campina Grande, por 
meio de equipes da Secretaria 
de Assistência Social (Semas), 
realizou a aplicação de uma 
pesquisa junto aos moradores 
na Rua da Escadaria com o ob-
jetivo de coletar informações 
do perfil das famílias e ao mes-
mo tempo, sensibilizar esses 
moradores para a adesão ao 
projeto “Colorindo Campina”.

A iniciativa tem como 
principal objetivo: Transfor-

mar microvazios urbanos; 
pomover sustentabilidade e 
resiliência; reiventar a relação 
morador com a sua comunida-
de; promover uma mudança 
de comportamento; implan-
tação e integração de políticas 
públicas; além de integrar os 
diferentes órgãos e secreta-
rias do município (iluminação, 
escadarias, calçadas, becos e 
vielas), sob a perspectiva das 
crianças, especialmente na 
primeira infância.

No local, a equipe da Se-
mas formada pela supervisão 
do Programa Criança Feliz, 
que atende crianças na pri-
meira infância, além de sete 
visitadoras do programa, sob 
a coordenação da diretora de 
Proteção Social Básica Joelma 
Martins, visitou 43 casas na 
rua para fazer o devido levan-
tamento.

A aposentada Maria 
Francisca Trindade, 86 anos, 
que tem 11 netos e 13 bisne-
tos, (dois moram com ela), foi 
uma das primeiras moradoras 
do bairro Rosa Mística há 54 
anos. Ela ficou curiosa e ao 
mesmo tempo feliz ao ver, 
através de fotos, como a loca-
lidade ficará colorida e com 

tantos atrativos para a sua fa-
mília e vizinhança. Principal-
mente, quando puder receber 
a visita dos netos que moram 
em outros locais.

A aposentada fraturou 
a bacia há dois anos depois 
de sofrer uma queda dentro 
de casa e hoje se locomove, 
inclusive utilizando as esca-
darias, com o auxilio de um 
andador. “Quando cheguei 
aqui tinha um grande esgo-
to no meio da rua e o local, 
sempre foi muito acidentado. 
Há 30 anos, foi construída a 
escadaria e agora com essa 
nova adequação, ficará muito 
melhor”, argumentou.

Para o Secretário Valker 
Neves, “é importante destacar 
o trabalho conjunto que está 
sendo realizado pelas secre-
tarias em prol de viabilizar 
essa importante iniciativa por 
parte da Prefeitura Municipal. 
Enaltecer também o trabalho 
da equipe da Semas, que dá 
esse pontapé inicial, ouvindo 
os moradores sobre as expec-
tativas de cada um, para que 
tenham uma vida mais digna 
e com qualidade para todas 
as famílias na comunidade”, 
argumentou.

Moradores foram entrevistados pelas equipes da Prefeitura de Campina

Foto: Secom-PMCG

Foto: Ortilo Antônio
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Cadastro Estadual produzido pela Funad para subsidiar políticas públicas na Paraíba será lançado na próxima segunda-feira

Governo vai realizar censo 
das pessoas com deficiência

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano e Fundação Centro 
Integrado de Apoio à Pes-
soa com Deficiência (Funad), 
lança, na segunda-feira (20), 
o Cadastro Estadual da Pes-
soa com Deficiência (Censo 
PcD), que tem a finalidade 
de conhecer melhor esse 
universo e subsidiar a im-
plantação de políticas públi-
cas nas diversas esferas do 
Governo voltadas para esse 
segmento da população. O 
lançamento 
será realiza-
do durante 
uma live, às 
10h, nos ca-
nais oficiais 
do Governo 
do Estado na 
internet.

A inicia-
tiva da reali-
zação de um 
cadastro para 
as pessoas com deficiência 
na Paraíba surgiu a partir 
da necessidade de dados fi-
dedignos em relação a esse 
segmento populacional, 
pois até agora são utiliza-
dos como base os dados do 
Censo 2010, que foi nortea-
dor para a elaboração desta 
ação. 

Durante a live, que conta-

rá com a participação do se-
cretário de Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira; da 
presidente da Funad, Simo-
ne Jordão; e da presidente do 
Conselho Estadual da Pessoa 
com Deficiência, Suzy Belar-
mino, será apresentada a di-
nâmica do Cadastro e como 
acessá-lo, no portal do Go-
verno do Estado. Haverá uma 
ampla divulgação dessa fer-
ramenta, de modo que todas 
as pessoas com deficiência 
possam participar.

A presidente da Fu-
nad, Simone 
Jordão, des-
t a c o u  q u e 
o  G ove r n o 
da Paraíba, 
no mês que 
se comemo-
ra a luta da 
pessoa com 
d e f i c i ê n c i a 
e a inclusão, 
demonstra o 
compromis-

so com o segmento, numa 
ação intersetorial para fazer 
um diagnóstico abrangente 
sobre a situação da pessoa 
com deficiência na Paraíba, 
traçando um perfil  dessa 
população, para gerar in-
dicadores precisos e atuais 
que vão nortear as políticas 
públicas, ações e programas 
voltados ao segmento.

A partir de outubro, 
os Centros Sociais Urba-
nos (CSU) de João Pessoa 
contarão com um novo 
projeto que visa, além de 
estimular a prática espor-
tiva entre crianças e ado-
lescentes, promover a for-
mação cidadã. É o Projeto 
“Meu 1º Esporte”, meu 
direito garantido, que já 
começou a inscrever os in-
teressados, na faixa etária 
de 8 a 13 anos de idade. 
Nessa fase de implanta-
ção, estão sendo ofertadas 
240 vagas na modalidade 
de futebol de campo.

 Inicialmente, será 
disponibilizada apenas 
a modalidade de fute-
bol de campo em quatro 
Centros Sociais Urbanos 
de João Pessoa: Centro de 
Atividades e Lazer Padre 
Juarez Benício (Cejube), 
Ernesto Geisel, Mandaca-
ru e Rangel. Aos poucos, 
o projeto será estendido 
para outros municípios 
que possuem CSU. 

Os coordenadores 
dos respectivos CSUs 
apresentaram o projeto 
durante reuniões com a 
população das diversas 
comunidades, ocasião 
na qual informaram que 
a atividade será disponi-
bilizada para crianças na 
faixa etária dos 8 aos 13 
anos, feminino e mascu-
lino. Para realização da 
inscrição, os pais ou res-
ponsáveis devem apresen-
tar Registro Geral (RG) ou 
Certidão de Nascimento.

O gerente operacio-
nal dos CSUs, Jamil Riche-

ne, disse que o Projeto 
“Meu 1º Esporte” preten-
de proporcionar melhor 
qualidade de vida por 
meio da prática esportiva, 
estimulando nos alunos/
atletas autoconhecimento, 
descoberta de valores por 
meio da convivência so-
cial, buscando assegurar 
e respeitar os direitos ga-
rantidos na Constituição 
e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

 E destacou: “É im-
portante que através do 
esporte possamos possi-
bilitar outros trabalhos, 
ações no sentido de levar 
informações de cidada-
nia, fortalecimento do 
processo educacional, 
pedagógico da criança, e 
não a visão do esporte en-
quanto profissionalização, 
mas enquanto formação 
cidadã, esse é o principal 
objetivo. Estamos felizes 
com o início das inscrições 
e do projeto, que contem-
plará 240 crianças e ado-
lescentes nesse primeiro 
ciclo de implantação”. 

Os Centros Sociais Ur-
banos (CSU), pertencentes 
à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), são espaços 
onde se promovem ati-
vidades socioeducativas, 
cursos de capacitação, 
entre outras ações,  com 
o objetivo de contribuir 
para a melhoria das con-
dições de vida da popula-
ção que está em situação 
de vulnerabilidade social 
(crianças, adolescentes, 
adultos e idosos).

‘Meu 1o Esporte’ é 
lançado na capital

Lançamento do 
Censo PcD será feito 

durante a realização de 
uma “live” nos canais 
oficiais do Governo do 

Estado na internet

‘Pé no Espaço’

Socioeducandos da semiliberdade 
realizam visita ao Espaço Cultural 

No planetário, na Gi-
biteca Henfil, no Cine Ban-
guê, no Teatro de Arena. Em 
qualquer desses equipa-
mentos, 10 socioeducandos 
da semiliberdade puderam 
entrar e conhecer as ativi-
dades dentro do projeto ‘Pé 
no Espaço’. A visita foi possí-
vel graças à parceria entre a 
Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente 
Alice de Almeida (Fundac) 
e a Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc). 
Este é o segundo grupo que 
participa da visita guiada à 
Funesc em 15 dias. 

O adolescente J.A. (16), 
que sonha em ser veterinário 
ou policial ambiental, achou 
muito interessante a ativida-
de. “Não sou acostumado a 
ver filmes que trazem para 
minha realidade de casa, da 
família”, comentou demons-
trando que compreendeu a 
mensagem do curta ‘Menino 
Azul’, de Odécio Antonio e 
roteiro de Aécio Amaral. Ele 
também se encantou quando 
identificou o cenário, já que 
o filme teve cenas rodadas 
nos bairros José Américo e 
Água Fria, com elenco com-
posto por paraibanos como 
Nanêgo Lira, Buda Lira e 
Luis Carlos Vasconcelos.

S.C., também de 16 
anos, achou o filme muito 
legal.  Segundo o adolescen-
te, o que lhe chamou atenção 
foi o amor da mãe pelo filho, 
que protegia do tio alcoóla-
tra, temendo má influência. 
S. C. também destacou a ati-
vidade fora da unidade so-

Presidente da Funad, Simone Jordão, destacou que a ação irá fazer um diagnóstico abrangente da situação das pessoas com deficiência e traçar um perfil dessa população

Foto: Evandro Pereira

cioeducativa como uma boa 
oportunidade para ocupar a 
mente. “Mente desocupada 
é oficina do diabo”, lembrou 
do ditado popular. 

A exemplo dos ado-
lescentes do Centro So-
cioeducativo Edson Mota 
(CSE), os socioeducandos 
da Semiliberdade também 
conheceram, pela primeira 
vez, a Gibiteca Henfil, onde 
receberam informações so-
bre o acervo e foram presen-
teados com um kit contendo 
gibis, cordéis e livro. No Pla-
netário, a curiosidade justi-
ficou as inúmeras perguntas 
feitas a Damião Carvalho, 
diretor do setor.

Para o diretor da Semi-
liberdade, Marcondes José 
da Silva, momentos como 
esse tanto são especiais para 
os adolescentes como para a 
unidade da Semiliberdade. 

“A direção ter esse 
momento ímpar, oportu-
nizado pela Fundac, de 
trazer esse conhecimento 
para os adolescentes que 
realmente não conheciam, 
é muito bom”, disse. “Aqui 
tem coisas novas que até 
eu não conhecia, como o 
Planetário, e acho que para 
o adolescente foi um mo-
mento único. A gente vê no 
semblante e nos olhos deles 
a alegria por estarem aqui 
hoje”, disse, ressaltando 
que é “muito gratificante e 
é isso que se quer levar para 
a socioeducação, todo esse 
conhecimento que o Esta-
do dá pra eles e que muitos 
não conhecem”, comentou. 

A abertura das ativi-
dades foi feita pelo pre-
sidente da Funesc, Pedro 
Santos, pelo coordenador 
de Esporte, Cultura e Lazer 

da Fundac, Nilton Santos, 
representando também 
a presidente da Fundac, 
Waleska Ramalho. 

As atividades contaram 
também com o apoio e assis-
tência de Humberto Lopes 
(ator e gerente de Teatro), 
Cris Lucena (gerente de au-
diovisual), Damião Carvalho 
(gerente do planetário), Ta-
tiana Cavalcanti (diretora da 
Gibiteca Henfil) e Gian Orsi-
ni (diretor do Cine Banguê). 
Participaram também Mar-
condes José (diretor da Se-
miliberade), Uêgylla Keitilly 
(pedagoga), Mara Fonseca 
(Assistente Social), ambas 
da Semiliberdade; Orlando 
Jr e Edson (eixo esporte, 
cultura e lazer/Fundac) e 
vários agentes socioedu-
cativos. Ao final, todos os 
adolescentes receberam 
brindes e um lanche.

Socioeducandos em semiliberdade conheceram durante a visita, entre outros equipamentos, o planetário

Foto: Secom-PB
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Numa ação rápida, os policiais do BEPTur detiveram os três suspeitos após localizarem o carro através do GPS

A ação rápida de poli-
ciais do Batalhão Especiali-
zado em Policiamento Tu-
rístico evitou um sequestro 
relâmpago que estava em 
andamento em João Pessoa 
com a prisão de três suspei-
tos e apreensão de veículo e 
vários objetos. A vítima foi 
localizada no porta-malas 
do carro.

O fato aconteceu na 
noite de quarta-feira (15) 
na Praia de Manaíra, onde 
um homem foi raptado por 
três suspeitos que tinham o 
objetivo de fugir do local, le-
vando o carro e os pertences 
da vítima.

Os policiais do BEPTur 
foram informados do assal-
to e conseguiram localizar o 
destino do veículo através do 
sinal de GPS do rastreador do 
carro. Foi montado um cerco 
às rotas de fuga dos acusa-
dos e conseguiram resgatar 
a vítima do porta-malas no 
bairro Jardim Oceania. Os 
suspeitos foram localizados 
e detidos em flagrante pelos 
policiais. O revólver usado 
no sequestro e os objetos 
roubados foram apreendidos 
pela polícia. 

Segundo informações, o 
trio já havia praticado a mes-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

PM resgata vítima de sequestro 
presa em porta-malas de veículo

Um revólver, vários celulares e dinheiro foram apreendidos com os três suspeitos de praticarem o sequestro relâmpago, conduzindo a vítima dentro da mala do carro por várias ruas

ma ação criminosa em outros 
bairros da capital.  A vítima 
foi encontrada dentro do 
próprio carro no bairro Jar-
dim Oceania, na Grande João 
Pessoa. Os três suspeitos fo-
ram encaminhados para a 

Central de Polícia no bairro 
do Geisel. A Polícia Civil está 
realizando um levantamen-
to da vida pregressa do trio 
para saber se os envolvidos 
com o sequestro relâmpago 
têm outras ações criminosas.

Condenação
Um homem condena-

do a nove anos e nove me-
ses pelo crime de estupro 
de vulnerável, em regime 
fechado, foi preso em sua 
residência na cidade de Ma-

rizópólis, Sertão do Estado. 
Ele era foragido da Justiça 
acusado de estupro e foi 
preso nessa quarta-feira 
(15). Segundo a Polícia Ci-
vil, o mandado foi expedido 
pela 2ª Vara da Comarca de 

Sousa. A prisão se deu atra-
vés do Grupo Tático Especial 
(GTE) de Sousa. O acusado, 
que não teve o nome reve-
lado foi conduzido à Colônia 
Penal de Sousa para o cum-
primento da pena.

Foto: Ascom/PMPB

A Polícia Rodoviária 
Federal em ação conjunta 
com a Polícia Militar e Cor-
po de Bombeiros realiza-
ram a prisão de um homem 
que conduzia embriagado 
uma carreta na manhã des-
sa quinta-feira (16), no mu-
nicípio de Bayeux, Região 
Metropolitana da capital 
paraibana.

A ação ocorreu após 
uma equipe do Corpo de 
Bombeiros visualizar a 
carreta realizando direção 
perigosa pondo em risco a 
vida dos outros usuários 
da BR 230. Agentes da 
Polícia Militar tentaram 
realizar a abordagem da 
carreta, que não obedeceu 
a ordem de parada de ime-
diato e continuou em fuga. 
Após alguns quilômetros 
da realização do acom-
panhamento tático pelas 
equipes da Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros o 
caminhão parou próximo 
da Unidade Operacional 
da PRF no município de 
Bayeux, sendo constatado 
pela equipe da PRF que o 
condutor apesentava si-
nais de embriaguez. 

O homem foi detido, 
encaminhado para a De-
legacia de Polícia Civil e 
deverá responder crimi-
nalmente pelos crimes de 
embriaguez ao volante e 
desacato.

Outra prisão
No início da manhã 

dessa quinta-feira (16) 
outra equipe da PRF 
prendeu em um abrigo 
de passageiros, no Bair-
ro Portal do Poço, na BR-
230, em Cabedelo, um 
homem identificado por 
Josenildo Santana Santos, 
de 31 anos.

Segundo a PRF, contra 
o homem existia um man-
dado de prisão preventiva 
em aberto por causa de um 
homicídio praticado na ci-
dade de Jacobina, região 
norte da Bahia.

Josenildo chegou a 
trabalhar na sede da Polí-
cia Rodoviária Federal, em 
João Pessoa, na parte de 
serviços gerais, através de 
uma empresa terceirizado. 
O acusado foi preso e enca-
minhado para Central de 
Polícia, em João Pessoa.

PRF flagra motorista 
dirigindo embriagado

O flagrante do motorista embriagado ocorreu na região de Bayeux
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Ato criminoso

Detido último envolvido em incêndio 
a supermercado em Campina Grande

Um suspeito de ter par-
ticipado da invasão a um 
supermercado em Campina 
Grande e que terminou com 
um incêndio foi preso nessa 
quarta-feira (15). O obje-
tivo do grupo era roubar o 
cofre do estabelecimento 
comercial, no bairro da Li-
berdade, naquela cidade, 
fato ocorrido no dia 4 de 
dezembro de 2018.

Segundo o delegado 
Jorge Luís, contra o ho-
mem já havia um mandado 
de prisão e, com ele foram 
apreendidos vários apa-
relhos celulares, maconha 
e uma balança. De acordo 
com Jorge Luis o grupo que 
invadiu o supermercado 
era composto por quatro 
pessoas e utilizou um veí-
culo para danificar o portão 
principal e o preso nessa 

quarta-feira era o último 
que estava sendo procura-
do. “Com essa prisão en-
cerramos as investigações”, 
disse o delegado.

A polícia tomou conhe-
cimento, através da direção 
do supermercado, que no 
dia do crime os bandidos 

utilizaram duas caminho-
netes, por volta das 3h. na 
ocasião, alguns funcioná-
rios estavam trabalhando 
dentro do estabelecimen-
to. Os bandidos entraram 
após arrombarem a porta 
principal e tentaram explo-
dir o cofre, no entanto, não 

conseguiram e provoca-
ram um grande incêndio. O 
Corpo de Bombeiros teve 
muita dificuldade para de-
belar o fogo devido uma 
grande quantidade de ma-
terial inflamável. O preso 
foi conduzido para a Cen-
tral de Polícia.

O incêndio no supermercado, localizado no bairro da Liberdade, ocorreu em dezembro de 2018

Foto: Reprodução

Polícia localiza irmãos suspeitos da 
execução de adolescente de 17 anos

Os irmãos, identifica-
dos por Raone e Richard fo-
ram presos por agentes da 
Delegacia de Homicídios de 
Campina Grande. Segundo o 
delegado Ramirez São Pedro, 
a dupla é suspeita de partici-
par da execução de Luan Fi-
gueiredo da Silva, de 17 anos, 
no dia 16 de maio deste ano, 
na Rua Luís Tomás da Silva, 
bairro Mutirão durante uma 

festa que se realizava à beira 
de uma piscina. 

O delegado informou 
que cerca de 40 policiais 
participaram da operação 
para prender os irmãos, em 
cumprimento a dez manda-
dos judiciais, sendo dois de 
prisão temporária nos bair-
ros do Mutirão e Bodocongó 
(comunidade São Januário), 
em Campina Grande. Na ação 

foi apreendido um carro que 
segundo o delegado pertence 
ao mandante do assassina-
to. “Prendemos os dois sus-
peitos, identificamos quem 
apontou a vítima e quem 
mandou matar”, disse.

Ramirez São Pedro es-
clareceu que o adolescente 
foi executado por ordem do 
líder de uma das facções cri-
minosas que lotearam o bair-

ro Mutirão. “A motivação do 
crime está bem definida: foi 
realmente por causa dessa 
guerra entre as duas facções. 
Ele era morador da parte bai-
xa do bairro”, explicou.

Ele acrescentou que la-
mentavelmente o bairro Mu-
tirão está dividido por duas 
facções criminosas que, ‘in-
formalmente’ repartiram o 
bairro em duas partes.
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Governo do Estado está investindo R$ 5 milhões nas obras de recuperação da estrutura de 324 metros de comprimento
Com 75% das obras já 

concluídas, a recuperação da 
ponte sobre o Rio Piranhas, 
no município de São Bento, 
a maior do Estado da Paraíba 
com 324 metros, prossegue 
em ritmo acelerado pelo Go-
verno do Estado, por meio do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), com in-
vestimento de R$ 5 milhões, 
recursos próprios do Tesou-
ro estadual.

A obra, que é executada 
pela construtora Gurgel Soa-
res Ltda, atualmente está na 
fase da recuperação e reforço 
da infraestrutura e mesoes-
trutura. Já foram executa-
dos 13 dos 17 pórticos, 26 
sapatas e 26 pilares foram 
reforçados. Também estão 
sendo iniciadas as obras de 
recuperação e reforço dos 
pórticos no leito do rio.

O gestor da obra, o enge-

nheiro Francisco Romário Al-
vino Fernandes, explicou que 
estão sendo feitas a remoção 
do concreto carbonatado da 
corrosão da armadura existen-
te com inibidor químico, mon-
tagem de escoramento para 
receber a carga da superestru-
tura e montagem de armadura 
de reforço dos pilares, sapatas 
e concretagem. Está prevista 
para o próximo mês de outu-
bro a troca dos aparelhos de 
apoio e o início da recuperação 
da superestrutura.

Ao destacar a importân-
cia da obra para as atividades 
econômicas da região, Ro-
mário disse que pela ponte 
trafegam muitos caminhões, 
principalmente transportan-
do redes para todos os esta-
dos do país e até mesmo para 
o exterior, lembrando que São 
Bento é o maior produtor de 
rede do Nordeste.

DER restaura ponte sobre o 
Rio Piranhas no Alto Sertão

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

CAbACEiRAS

Agência de turismo Cabcultur Turismo – 
Cabaceiras - Paraíba, que projeta roteiros de passeios 
pela região do município, mantém um roteiro 
constante de quatro pontos de visitações, com rotas 
em Ciy Tour e Tour Rural. Guiado pelo condutor de 
turismo e historiador Norberto Castro a visitação 
em um dia segue pelos seguintes pontos: cidade 
Cabaceiras pelo centro histórico e locais das filmagens 
de O Auto da Compadecida. E outros; Distrito Ribeira 
com visitações pelos artesanatos de couro e curtumes; 
visitação ao complexo do Sítio Arqueológico Saca de 
Lã e ao Lajedo do Pai Mateus, ambos com opções de 
trilhas. Informações: (83) 98835-0577.

Soledade

Fotos: Teresa Duarte

João Pessoa
O governador João Azevêdo, por meio de decreto, criou o Concurso Ideias Inovadoras 2021 

– Requalificação do Centro Histórico de João Pessoa. O ato, que foi publicado na quinta-feira 
(9) no Diário Oficial do Estado (DOE), tem como objetivo valorizar, estimular e dar visibilida-
de a práticas inovadoras de requalificação do Centro Histórico, além de disseminar a cultura 
empreendedora no âmbito do Estado da Paraíba e premiar projetos inovadores. Ao todo, serão 
distribuídos R$ 180 mil em prêmios, de acordo com a ordem de classificação e categorias.

Areia
Hoje será realizado o Lançamento das Trilhas Quintais de Chã da Pia no município de Areia. O 

horário da visitação será no período das 9h30 até às 15h, e a programação consta da realização da 
Feirinha de Chã da Pia no Portal, que contará com o artesanato em barro, muda de plantas e café 
da manhã; a Casa da Cultura estará aberta ao público com uma exposição de peças em artesanato; 
abertura dos quintais: Marizete Vasos e Queima da Louça, Quintal de Claudiana com a produção 
de peças, mesa posta e Restaurante Barro e Sabor, Quintal de Dinda com artesanato e plantas, 
Quintal de Solidade, Quintal de Eliane e Ismael com miniaturas e peças de barro em geral, Quintal 
de Gilson com peças de barro e pesque e pague e o Quintal de Dona Zefinha com peças de barro 
em geral e plantas. Informações: Adnan Araújo (83) 9 9621-6354.

Solânea
Para quem gosta do turismo religioso o município de Solânea conta com um rico acervo do 

trabalho missionário do Padre Ibiapina, onde você reviver momentos históricos no Santuário 
Padre Ibiapina. O lugar, além da beleza natural e clima agradável da região do brejo paraibano, 
transmitem paz aos turistas que ali procuram conviver um pouco sobre o trabalho e vida do Pa-
dre. O complexo do santuário é formado pela casa onde o Padre morou, Casa dos Milagres, Igreja, 
Mausoléu do Padre Ibiapina, Museu, Casa de Caridade fundada em 1866, refeitório e alojamentos 
coletivos, cujo espaço hoje é usado para retiros, encontros, seminários e meio de hospedagem. 

O Primeiro Festival de Queijos de Soledade, novo produto turístico da Paraíba, foi 
lançado ontem e acontece até o próximo dia 26. Na programação elaborada pela prefeitu-
ra municipal, está acontecendo o Festival de Queijo, com a exposição do laticínio, um dos 
cartões-postais da culinária local, lançamento do livro ‘A Flor do Caruá 2’, que traz artigos 
acadêmicos escritos sobre o município além de textos dos moradores sobre a cidade. O 
trabalho foi desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Aproveitando a 
vocação local para o esporte de aventura, também será realizada a 4ª Copa Paraíba Mountain 
Bike ‘Cabra da Peste’, que reunirá atletas de todos os níveis, pertencentes a diversos estados 
do país. E ainda durante o mês de setembro, haverá mais uma edição da ‘Mostra Soledade’ 
e live show com Luh Barreto e Banda. Entre as ações previstas similarmente, estão a distri-
buição de mudas, uma ação educativa sobre a implementação da coleta seletiva, a final da 
Copa Municipal 2021 e o 1º Pedal Ecológico.

Prejuízos

Queimadas em canaviais deixam mais 
de 400 mil clientes sem luz na Paraíba

A prática de queimadas nas 
regiões rurais da Paraíba, além 
dos danos ambientais, também 
vem afetando a rede elétrica, 
causando prejuízos e oferecen-
do risco aos moradores. O alerta 
é da gerente de Construção e 
Manutenção da Energisa, Da-
nielly Formiga. Segundo ela, a 
empresa vem atendendo a casos 
de emergências por conta dessa 
situação diariamente. 

“É muito comum que as 
pessoas façam queimadas nos 
canaviais e no campo sem se 
preocuparem com a rede elé-
trica. O fogo muitas vezes acaba 

atingindo nossas redes e oca-
sionando curtos-circuitos. O ris-
co é enorme para quem faz isso. 
Esta prática, além dos danos 
ambientais, provoca também 
a interrupção do fornecimento 
de energia, deixando muitas 
vezes cidades inteiras sem luz, e 
a concessionária só pode resta-
belecer a energia após o fim do 
incêndio”, alerta Danielly.

O problema atinge, sobre-
tudo, os canaviais, incluindo 
cidades como Santa Rita, Sapé, 
Rio Tinto, Mamanguape, Mata-
raca, Jacaraú, Cruz do Espírito 
Santo, Caaporã e Mata Redon-

da, e tem se intensificado nesse 
mês de setembro/21. 

No Sertão, estas ocorrên-
cias, oriundas de queimadas na 
vegetação, têm sido registradas 
nas proximidades das cidades 
de Sousa, Cajazeiras e Coremas, 
principalmente. Somente este 
ano de 2021, já foram registra-
das cerca de 30 ocorrências de 
queimadas que geraram inter-
rupções no fornecimento de 
energia elétrica a quase 11 mil 
clientes. Em 2020, foram regis-
tradas mais de 80 ocorrências, 
as quais afetaram mais de 400 
mil clientes.

Além do desconforto cau-
sado pela falta de energia em 
residências, escolas, lojas co-
merciais, hospitais e bancos, a 
falta de luz também afeta a linha 
de produção das indústrias de 
grande porte e podem causar 
queima de equipamentos. A 
prática também pode colocar 
em risco a vida das pessoas. “O 
fogo pode passar por baixo da 
fiação, provocando curtos-cir-
cuitos e oferecendo risco para 
as pessoas que estão fazendo a 
queimada e para quem possi-
velmente estiver nas proximi-
dades”, afirma Danielly Formiga.
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Lei Aldir Blanc na PB
Na próxima semana, Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PB) 
realiza oficinas para esclarecer e orientar artistas e produtores 
sobre os editais da 2a fase da lei emergencial. Página 12
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Há 30 anos, o público de 
João Pessoa teve a oportuni-
dade de assistir às apresen-
tações de três músicos que 
se uniram para realizar um 
projeto de intervenção impor-
tante, porém que durou pouco 
tempo, apesar da repercussão. 
Trata-se do Assaltarte, criado 
em setembro de 1991, quan-
do começou a tocar, de forma 
itinerante, por várias áreas 
da capital paraibana, numa 
atividade que prosseguiu até 
resultar no lançamento, em 
1994, de um disco homônimo 
contendo 11 músicas.

“Foi um projeto de pro-
vocação artística que marcou 
aquela época, por causa da 
sonoridade diferenciada, pois 
o público não estava acostu-
mado a ver aqueles instru-
mentos, e por mostrar uma 
estética musical a quem não 
conhecia o nosso trabalho”, 
ressaltou um dos integrantes, 
Milton Dornellas. 

“Eu tinha interesse em 
fazer intervenções urbanas, 
tocar nas ruas, em locais como 
magazines, cinemas, praças 
e em áreas de prostituição. A 
ideia era a de chegar num lu-
gar sem avisar, de surpresa, 
tocar uma música só, por isso 
o nome Assaltarte”, recordou 
Dornellas. “O grupo foi forma-
do por mim e Marcos Fonseca 
e o nome foi sugerido por Mar-
cos, que teve experiência musi-
cal em Fortaleza, na década de 
1980 – com a professora Izaíra 
Silvino, falecida recentemente 
–, regendo o Coral da Univer-
sidade Federal do Ceará, com 
intervenções nas salas de aula 
da própria instituição”.

No Assaltarte, Milton Dor-
nellas tocava violão e cantava 
no grupo, Xisto Medeiros pro-
tagonizava contrabaixo elétri-
co e acústico e Marcos Fonseca 
abraçava a viola clássica. 

“O objetivo foi divulgar o 
nosso trabalho em ambientes 
públicos, para que as pessoas 
conhecessem, e mostrar que, 
embora houvesse produção 
musical naquela época, os 
músicos não tinham espaços 
para divulgação, num tempo 
em que também não havia 
políticas públicas”, ressaltou 
Dornellas. “Apesar de não ter 
esse discurso verbal, a nossa 
atitude demonstrava isso”, dis-
se ele, acrescentando que o trio 
realizou mais de 100 “assaltos” 

durante o período em que se 
manteve em atividade. 

Depois do fim da inicia-
tiva, surgiu a ideia de gravar e 
lançar um disco, o Assaltarte, 
com o objetivo de deixar regis-
trado o trabalho dos músicos. 
Isso aconteceu no estúdio de 
Sérgio Gallo, em João Pessoa. 
O disco tem 11 faixas, nos gê-
neros jazz, reggae, latin, folk, 
world e country e estilo MPB. 
As composições são as se-
guintes: ‘Meninos’ (de Milton 
Dornellas, Adeildo Vieira, Pe-
dro Osmar e Totonho); ‘Opus 
Incertum’, ‘Baião do Galo’ e 
‘Mural’ (todas assinadas por 
Dornellas); ‘Boi Germinal’, 
‘Branco’, ‘Passarinho’ e ‘Mas-
sagem’ (todas de Marcos Fon-
seca); ‘Abraço ao Mano’, ‘Anjos’ 
e ‘Bassist’s’ (todas compostas 
por Xisto Medeiros).

“Esse disco só foi gravado 
por causa do importante apoio 
do músico Beto Brito, que nos 
emprestou o dinheiro e conse-
guimos pagá-lo 30 dias depois, 
após recebermos o CD. Ele foi 
muito corajoso e somos eter-
namente gratos a ele”, obser-
vou Dornellas. 

O músico fez um balanço 
positivo das três décadas já 
passadas do projeto, mas não 
acredita que possa ser retoma-
do nos dias de hoje. “Todas as 
atitudes são importantes para 
a reafirmação da cidadania e 
da estética. Para mim, foi ex-
tremamente importante ter 
participado porque confirmou 
o meu desejo de continuar na 
música e a rua me ensinou 

muito. O contato com o público 
e o dialeto da noite muito me 
ensinaram. Se alguém anda 
nas regras da noite é bem-su-
cedido. Foram lições impor-
tantes, porque foi uma expe-
riência de como ser músico de 
rua e as apresentações em am-
bientes públicos me ajudaram 
a fazer a minha feira, garantir 
a minha sobrevivência, pois, 
depois de cada apresentação, 
passávamos o chapéu para 
receber as quantias de quem 
desejasse contribuir. Mas, tudo 
tem seu tempo”.

Outro integrante do gru-
po, Xisto Medeiros também 
ainda guarda boas lembranças 
daquele tempo. “Valeu demais, 
pois contribuiu para que eu 
fosse o músico que sou hoje”, 
disse ele, acrescentando que o 
trio tinha peculiaridades, uma 
das quais era o traje. “A ideia 
inicial do grupo era sair usan-
do blazers, camisetas e calças 
jeans rasgadas e eu usava uma 
boina na cabeça, em decor-
rência do meu fanatismo pelo 
baixista norte-americano Jaco 
Pastorius (1951-1987). Como 
não tínhamos dinheiro para 
pegar um táxi e o meu instru-
mento era muito grande, os 
dois me ajudavam a carregá-lo 
a cada lugar para as apresen-
tações. No final de 1991, che-
gamos a ser expulsos do sho-
pping Manaíra, a convite dos 
seguranças, sob a alegação de 
que estávamos atrapalhando o 
funcionamento”, relembrou.

O conceito era o de tocar 
por prazer, pela necessidade 

de fazer música e de oferecer 
entretenimento, nas palavras 
de Xisto. “Seria uma metáfo-
ra, um assalto à arte. Andáva-
mos muito a pé, porque não 
tínhamos dinheiro para pagar 
o táxi. Nós saíamos da minha 
casa, que ficava no Conjunto 
dos Professores, e pegáva-
mos o táxi de Paulo Medeiros, 
que entendia nossa situação 
e aceitava que pagássemos 
as corridas depois. Ele foi o 
nosso primeiro manager. Do 
dinheiro que apurávamos nós 
separávamos a parte dele e o 
restante nós gastávamos com 
cerveja e petisco”, apontou Me-
deiros, para quem a marca dos 
30 anos da criação do grupo 
Assaltarte mereceria pelo me-
nos uma comemoração.

“O grupo durou até o final 
de 1992, quando demos uma 
pausa, por causa dos compro-
missos da vida. E, coincidente-
mente, em setembro de 1994, 
nos reencontramos na barra-
ca de Assis, no bairro de Água 
Fria, e traçamos o plano de 
gravar o CD, que só foi possível 
porque o músico Beto Brito, 
que na época tinha uma pape-
laria no Centro da cidade, nos 
apoiou financeiramente”, disse 
Xisto Medeiros.

O terceiro integrante do 
grupo lembrou como surgiu a 
ação. “Fui abordado por Mil-
ton Dornellas em um ensaio 
na residência do percussio-
nista/baterista Edson Mambo 
Jambo; Dornelas, em algum 
momento de pausa no ensaio, 
lança a ideia de tocarmos jun-
tos, só que faríamos diferente, 
caminhando e entrando nos 
estabelecimentos e, na se-
quência, rodando o chapéu. O 
objetivo principal, creio, seria 
a sonoridade poética, depois o 
financeiro, porém, sem stress. 
A ideia inicial era que o reper-
tório do grupo seria de músi-
cas composta sobre poemas”, 
lembrou Marcos Fonseca. 

O músico também des-
tacou a importância da ação 
para aquela época. “A união 
de três cabe-

ças, mais os instrumentos de 
pouca visibilidade saindo às 
ruas, no caso, o baixo acústi-
co e a viola clássica utilizados, 
chamavam muito a atenção 
dos ouvintes, além de muitas 
discussões e conversas gera-
das no tocante às apresenta-
ções que eram livres”, analisou 
Fonseca. “Outra coisa que foi 
marcante, o envolvimento do 
grupo nos movimentos polí-
ticos e sociais. Se tinha gente 
na rua e podíamos estar, nos 
fazíamos presentes. Até hoje 
escuto pessoas falarem bem 
do projeto, mais do CD, que é 
a prova real da coisa, embora 
no disco não esteja a essência 
do que o Assaltarte cantava”, 
observou ele.

Assaltarte: músicos relembram 
projeto criado há 30 anos em JP
De forma itinerante, trio realizava intervenções urbanas e shows pela capital paraibana, sem aviso prévio
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fotos: Divulgação

Na formação do Assaltarte, Milton Dornellas (E) tocava violão e também era o vocalista; Xisto Medeiros (C) tocava contrabaixo elétrico e acústico e Marcos Fonseca (D) tocava a viola clássica

Artistas do Assaltarte comentam seus projetos atuais
No programa Estúdio A, que 

a TV Senado exibirá amanhã, a 
partir das 20h, o baixista Xisto 
Medeiros participará falando a 
respeito do Quinteto da Paraíba e 
do trabalho que o grupo tem rea-
lizado, ao longo de sua trajetória. 
“Com o Quinteto, vamos lançar 
um vídeo de um arranjo que 
escrevi sobre a música ‘Acauã’, 
de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. 
Uma homenagem ao centenário 
de Zé Dantas”, disse o artista, 
acrescentando que, em seguida, 
vai disponibilizar o programa – 
que terá participação especial 
do violinista Nicolas Krassik – no 
canal do YouTube do grupo, a 
partir das 21h15.

O cantor e compositor Milton 
Dornellas informou que, quando 
a crise sanitária permitir, pretende 
lançar seu mais recente disco, 
Senderos, pronto desde o final de 
2019. “Seria lançado com show 
em 2020, inclusive o primeiro 
seria na cidade de Córdoba, na 
Argentina, em maio. Estava com 
tudo pronto e as passagens com-
pradas, mas a pandemia impe-
diu”, lamentou ele, acrescentando 
que o álbum já está disponível nas 
plataformas digitais. 

“Foi uma das melhores pro-
duções que fiz até hoje, pela ma-
turidade profissional”, confessou 
Dornellas. Gravado no estúdio 
Peixe Boi, em João Pessoa, o dis-

co tem seis faixas. “A música que 
dá título ao trabalho, ‘Senderos’, 
significa ‘caminho’, ‘estar no ca-
minho com as pessoas’, e é uma 
parceria minha com Alberto Mody 
e é interpretada pela cantora es-
panhola Marta Sanchís, a quem 
acompanho ao violão, e tem a 
minha composição ‘Balleña Azul’, 
que canto com ela”.

Marcos Fonseca comentou 
que vem procurando manter sua 
produção artística. “Continuo no 
quadro da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (OSPB), em casa, tentan-
do construir novas canções. Sem 
apresentação, em oração para 
sair melhor desta confusão que 
vivemos no Brasil”.

Quinteto da Paraíba, do qual faz parte Xisto Medeiros (ao centro), vai lançar vídeo 
sobre novo arranjo da música ‘Acauã’, clássico de Luiz Gonzaga e Zé Dantas
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Iniciativa resultou no lançamento, 
em 1994, de um disco homô-

nimo contendo 11 músicas, nos 
gêneros jazz, reggae, latin, folk, 

world e country e MPB
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Tudo demais
é muito

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

“ainda ontem
convidei um amigo
para ficar em silêncio
comigo
ele veio
meio a esmo
praticamente não disse nada
e ficou por isso mesmo”

Paulo Leminski

A palavra que mais tenho ouvido ultimamente, 
seja de pacientes, amigos e até de mim mesmo é can-
saço. Estamos exaustos. Já estávamos antes da pande-
mia. Estamos exaustos e não estamos sabendo parar. 
Estamos vivendo o tempo dos excessos.

“Tudo demais é muito”, dizia Dona Maria, que tra-
balhou conosco muitos anos. Eu não entendia essa fra-
se. Nesse período de recolhimento obrigatório, muitas 
pessoas, inclusive eu, comentaram sobre a quantidade 
de coisas que tinham em casa e que não precisavam. 
Mas a gente já sabia disso. A gente tem coisa demais, 
rede social demais para dar conta, roupa demais, res-
taurante bacana demais para conhecer, filme demais 
para assistir, livro demais para ler. Bom, livro além da 
conta eu sempre tive. Desse pecado, eu me perdoo. A 
gente faz dez coisas ao mesmo tempo, enquanto faz a 
selfie que será postada, a fim de obter o “certificado do 
outro” de estar tendo uma vida bacana. Depois tem coi-
sa demais para arrumar ou limpar. O guarda-roupas, a 
playlist, a caixa de e-mails, o álbum de fotos, os amigos 
que não interagem, os que votam no outro candidato. 
A gente não sabe parar, com medo de estar perdendo 
algo. Não está. Nessa frenética enxurrada de informa-
ção, vídeos, reels, stories, famosos instantâneos e solú-
veis no ar, estamos perdendo mesmo é vida.

Dia desses, um amigo nos convidou para o menu 
degustação de um restaurante da moda em São Paulo. 
Fomos. Eram 20 pratos, na verdade, porções que equi-
valeriam a uma colherada, das entradas até a sobreme-
sa, com harmonização de vinho e o preço de um rim. O 
ambiente espetacularmente decorado, perfeito para as 
fotos do Instagram. Cada miniporção de comida era ser-
vida em recipientes originais, diferentes. Molduras ele-
gantes e artísticas para os pequenos bocados, enquanto 
o garçom, vestido para um ensaio de moda, explicava 
cada item: “...redução de rosé sobre tranches de tilápia, 
com arroz vermelho cozido lentamente à temperatura 
de 60°, finalizado com cerofólio...” O tempo descrevendo 
cada petisco era maior que o tempo que este passava na 
boca. Saí dali bêbado, sem lembrar de nenhum dos pra-
tos, com um rim na penhora e vontade de comer algo em 
que pudesse dar umas três ou quatro mordidas.

Em Roma, nosso amigo Sérgio recomendou: Vão 
conhecer o Ristorante Mario’s, no bairro de Trasteve-
re. Fomos. Trastevere é um desses bairros que anda-
va caidaço e que foi redescoberto. Charmoso, boêmio, 
divertido. O Mario’s é aquele tipo de restaurante anti-
gão. Um grande salão, mesas de madeira, uns quadros 
pintados por alguém da família nas paredes e o chei-
rinho de comida boa que já abre o apetite. A garçonete 
nos oferece o menu. Pedimos a entrada, escolhemos o 
prato principal e o vinho da casa (a gente estava em 
Roma. O vinho da casa é italiano), que era, para nossa 
alegria, litrão!

Da nossa mesa dava para escutar os barulhos vin-
dos da cozinha. Conversa animada, panelas e louças se 
batendo e o perfume da comida antecipando o prazer. 
Ali tinha calma e animação. Gioia. Os pratos, lindamente 
servidos, até mereciam uma foto. Mas quem queria se 
preocupar com isso? Comemos, bebemos e decidimos 
pedir mais um para compartilhar.  Faraona ai 10 Aromi. 
Achei o nome lindo, dei um Google e descobri que era 
guiné (ou galinha d’angola ou capote). Tiramisu, Ama-
retto, un corto (cafezinho que é um shot, meio dedinho 
de explosivo sabor e felicitá). Na saída fui cumprimentar 
as cozinheiras, umas cinco mulheres, que responderam 
todas ao mesmo tempo, entre grazies e risos, numa zua-
dinha gostosa demais. Voltamos andando para o hotel, 
pecado e penitência, mas dando umas paradas para 
contemplar a beleza daquela cidade magnífica.

Eu gosto de apreciar. Isso exige tempo. Exige calma. 
Essa vida, onde tudo precisa ser um espetáculo, onde 
tudo tem pressa, onde tudo se come pelas câmeras de 
um celular me cansa demais. Degustar é preciso. Postar 
não é preciso.

Trilha Sonora
‘Superstafa’ - Lee Marcucci/Luís Carlini/Paulo Coe-

lho - com Rita Lee;
‘A 60 minutos Por Hora’ - Walter Franco - com Leila 

Pinheiro;
‘Tocando em Frente’ - Almir Sater/Renato Teixeira;
‘Não Tenha Pressa‘- Vander Lee.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘Papo de rede’
Passei a conhecer melhor Frutuoso 

Chaves em inícios da década de 1970, quan-
do me entrevistou para o Jornal A União. 
Na oportunidade, recém-chegado de Curi-
tiba, onde eu fora receber um dos prêmios 
do Concurso Nacional de Contos do Paraná, 
em plena ditadura Médici, ele me provocou: 
“O que você acha da proibição da exposição 
das obras eróticas de Picasso no território 
brasileiro? ” Remeto o leitor para o texto 
Sérgio e Picasso*, publicado no presente li-
vro, que revela o repórter desassombrado 
que ele sempre foi.

De outra feita, na condição de editor 
do já extinto jornal O Norte, convidou-me 
para colaborar com uma coluna semanal 
sobre literatura. Declinei do convite por 
conta dos muitos afazeres que me tomavam 
praticamente todo o tempo. Na ocasião, su-
geri o nome de Hildeberto Barbosa Filho, 
que foi de pronto aceito por ele. Fiquei li-
sonjeado, pois, naquele tempo, Hildeberto 
apenas tateava nos caminhos tortuosos da 
crítica e da poesia.

Na imprensa paraibana, Frutuoso foi 
copidesque, repórter, editor, isso sem contar 
a função de correspondente dos principais 
órgãos da imprensa brasileira: O Globo, Jor-
nal do Commercio, revista Algomais etc. Fal-
tava-lhe, tão somente, dar perenidade aos 
seus textos, enfeixá-los em forma de livro, o 
que o faz agora com Papo de Rede.

Mas, o que dizer do Frutuoso desse 
livro? Que escreve como quem faxina. Ou 
seja: não permite que o menor cisco, por 
mais insignificante que seja, turve ou tis-
ne a sua linguagem solar. Para ele, então, 
uma palavra a mais, um período a menos, 
adquirem a mesma proporção da pedra 
drummondiana, a qual ele remove do meio 

do caminho para assegurar a desenvoltura 
do texto. Bem sei que outros, a exemplo 
de João Cabral de Melo Neto, preferem “a 
educação pela pedra”, a palavra “como grão 
imastigável, de quebrar dente”, cuja tarefa 
consiste em obstruir a “leitura fluvial, flu-
viante”, para açular, instigar, a atenção do 
leitor. Frutuoso, diferentemente, deseja 
que a sua linguagem flua “mansa e pacífica 
como um rio canalizado”.

A sua formação jornalística o levou a 
primar pela objetividade, evitando os circun-
lóquios, as tergiversações, os excessos. Aliás, 
a faxina do texto já denota a incorporação de 
um estilo em que ele privilegia o principal 
em detrimento do acessório, corroborando, 
assim, a sábia lição de Tchecov: se a espin-
garda não exerce uma função determinante 
no interior do núcleo dramático, convém ao 
autor expurgá-la da narrativa.

No seu caso, a concisão não recalca o 
subjetivismo, os ditames do eu profundo, 
do contrário enquadrar-se-ia entre aqueles 
que Nelson Rodrigues denominou de “idio-
tas da objetividade”.

Já o título desse livro – Papo de rede – 
resulta de um feliz achado, qual seja o de não 
só fazer menção às redes dependuradas nas 
varandas das casas como também às redes 
sociais – onde, originalmente, os textos aqui 
reunidos foram publicados – dependuradas 
em satélites. E o que o autor deseja com esse 
título inventivamente ambíguo? Apenas – o 

que não é fácil – embalar textos que envol-
vam e prendam o leitor como uma conver-
sa caseira, amena, extrovertida, inteligente, 
destituída de qualquer ranço professoral. No 
que obtém pleno êxito, mais ainda se for le-
vado em consideração o quanto é difícil ser 
simples sem ser simplório.

Por último, permito-me uma sugestão: 
que Frutuoso Chaves selecione e reúna em 
outro livro as reportagens e entrevistas dis-
persas em jornais, revistas e outras publica-
ções do gênero. Se o fizer, propiciará ao leitor 
uma espécie de manual, de guia prático do 
jornalismo, fonte de aprendizado destinada 
aos leitores de um modo geral e em particu-
lar aos alunos de Comunicação. 

nnnnnnnnnn

(*) Conto esse episódio no texto A 
Poesia é meu estandarte, inserto no livro 
Sérgio de Castro Pinto: 70 anos de vida e 
50 de poesia (Ideia Editora, 2017), organi-
zado pela minha filha primogênita, Maria 
Cecília de Castro Pinto Almeida: “Em 1972, 
recém-chegado de Curitiba, onde fora re-
ceber um dos prêmios do Concurso Nacio-
nal de Contos do Paraná, em entrevista ao 
jornalista Frutuoso Chaves, para o Jornal A 
União, critiquei a proibição da exposição 
das obras eróticas de Picasso no territó-
rio brasileiro: ‘O ministro Alfredo Buzaid 
confundiu a obra de arte do mestre Picas-
so com a pica de aço do mestre de obras”. 
// Segundo soube depois, a entrevista por 
muito pouco não provocou a demissão de 
Frutuoso e do jornalista Antônio Barreto 
Neto, que ocupava a função de editor do 
jornal no governo Ernani Sátiro, homem de 
extrema confiança do regime militar”.

 Frutuoso, diferentemente, 
deseja que a sua linguagem flua 
‘mansa e pacífica como um rio 

canalizado’ 

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

O artífice da anistia
Flávio Sátiro Fernandes

A produção intelectual de Ernani 
Sátyro, todos sabem, se espalha por di-
versos segmentos, tais como o romance, 
o conto, a crônica, o ensaio, que formam 
a sua prosa, assim como pela poética, na 
qual se exprime através de variados mode-
los, desde quando era, ainda, na expressão 
de Manuel Bandeira, um poeta bissexto, 
espaçadamente presentes ou divulgados 
em suplementos literários, jornais e revis-
tas, nunca em livro, que somente apareceu 
em 1985, na maturidade, daí o nome que 
deu ao volume em que reuniu suas poe-
sias: Canto do retardatário, com o qual saiu 
da condição de poeta bissexto para a situa-
ção antônima, que Pedro Dantas chamou 
de contumaz, epíteto que Manuel Bandeira 
aplaudiu, chamando-o de perfeito.

Falando do setor em que Ernani 
Sátyro mais atuou, que foi a política, nela 
desenvolvendo a oratória e dentro desta a 
oratória política, isso nos leva a assinalar, 
como é natural, em primeiro plano, a sua 
atividade legislativa, durante mais de 30 
anos, quando teve a seu cargo a relatoria 
de grandes e importantes  proposições 
que tramitaram pelo Congresso Nacional, 
notadamente na segunda fase de sua 
atuação no parlamento brasileiro, após o 
interregno em que foi chamado a desem-
penhar duas importantes funções públi-
cas, nos dois outros poderes da República: 
no Judiciário, como ministro do Superior 
Tribunal Militar e no Executivo, como ges-
tor público, mais especificamente, como 
governador do Estado da Paraíba.

Após deixar o governo paraibano e 
cumprir uma quarentena forçada de qua-
tro anos, sem nenhum mandato, empreen-
deu um retorno à sua casa de antanho 
ou o que ele chamou “de volta aos velhos 
caminhos”, ocupando, novamente, uma 
cadeira na Câmara dos Deputados.

Ali teve uma atuação ímpar e embora 
defrontando-se com uma composição intei-
ramente diferente daquela com que se acos-
tumara a conviver, durante mais de vinte 
anos, jamais se deixou abater ou intimidar 
e se conduziu com bravura e altaneria, re-
latando processos em que tais qualidades 
eram exigidas ao seu condutor, dentre eles 
o projeto de lei que concederia anistia aos 
envolvidos em atos de subversão.

A partir de certo instante da história 
brasileira posterior a 31 de março de 
1964, a concessão de anistia aos impli-
cados em crimes políticos, ocorridos a 

partir daquela data, passou a ser uma 
reivindicação de toda a sociedade brasi-
leira e uma medida reconhecidamente 
necessária, até por parte daqueles que 
detinham o poder à época.

Por ela passaram a se empenhar ou 
a ela emprestaram o seu apoio líderes da 
oposição, assim como do governo. Desta-
caram-se entre aqueles Ulysses Guimarães, 
Nelson Carneiro, Tancredo Neves, Pedro 
Simon, Marcos Freire, Freitas Nobre, Paulo 
Brossard, Getúlio Dias, Humberto Lucena, 
Osvaldo Lima, entre outros. Nas trinchei-
ras do situacionismo, vários se sobressaí-
ram, a exemplo de Aderbal Jurema, Jarbas 
Passarinho, Ernani Sátyro, Murilo Badaró, 
Lomanto Junior, Antônio Mariz, Cantídio 
Sampaio, Djalma Marinho, Carlos Chiarelli, 
Aloysio Chaves e vários mais.

A proposta de anistia, adotada pelo 
presidente João Figueiredo, teve sua men-
sagem assinada a 27 de julho de 1979, no 
Palácio do Planalto, em solenidade que 
contou com a presença do vice-presidente 
da República Aureliano Chaves, do sena-
dor Luiz Viana Filho, presidente do Sena-
do Federal, do deputado Flávio Marcílio, 
presidente da Câmara dos Deputados, do 
presidente do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Antônio Nader, senadores e de-
putados federais, de autoridades distritais 
e outras figuras gradas.

Recebida no Congresso, em 28 de ju-
lho, a mensagem presidencial propondo a 

anistia foi lida na mesma data e no mesmo 
dia foram escolhidos os membros da Co-
missão Mista. A comissão foi instalada em 
2 de agosto, oportunidade em que Ernani 
Sátyro foi indicado relator da matéria. 

Os trabalhos da comissão com-
preenderam a apresentação de emendas, 
análise das emendas pelo relator, ofe-
recimento do parecer pelo relator, com 
exame pormenorizado das emendas, sua 
discussão e votação e, finalmente, vota-
ção do parecer do relator.

Como se vê, grande parte dessas 
tarefas regimentais foi confiada ao rela-
tor e no seu cumprimento desdobrou-se 
Ernani Sátyro, cumprindo-as dentro 
do prazo estabelecido, de modo a não 
atrasar a marcha do projeto que naquele 
momento representava o grande anseio 
da alma brasileira.

Cada uma das mais de 300 emendas 
foi por ele minuciosamente analisada, 
sempre com uma justificativa, com um 
fundamento, com uma explicação, salvo 
quando repetitiva ou quando obviamen-
te incabível. E assim procedendo, conse-
guiu o amigo velho dissecá-las todas no 
exíguo prazo, de tal modo que na data 
aprazada logrou oferecer seu parecer 
final que foi aprovado.

Mas o trabalho maior e mais impor-
tante do relator não foi esse que diríamos 
braçal, de redigir uma bem escrita e bem 
fundamentada peça jurídica. Sua tarefa 
primordial, levada com êxito, foi, com 
certeza, aquela estreitamente ligada às 
conversações, às negociações parlamen-
tares, ao convencimento, de modo que, ao 
final, os principais líderes oposicionistas 
se manifestassem favoráveis ao seu subs-
titutivo, pois foram tantas as alterações 
por ele feitas ao projeto original do gover-
no, decorrentes das emendas, na medida 
do possível, aceitas ou por ele mesmo 
oferecidas, que um substitutivo se fazia 
imprescindível, sob pena de a proposta 
governamental se transformar em um 
monstrengo jurídico-legal.

Líderes oposicionistas, de fato, se 
mostraram favoráveis ao substitutivo, 
aprovado na comissão e, em seguida, 
no plenário, indo, em seguida, à sanção 
presidencial.

Por todo o seu trabalho, a sua luta, o 
seu denodo, Ernani Sátyro pode ser con-
siderado e chamado o artífice da anistia, 
sem a qual os exilados brasileiros não 
poderiam ter voltado à pátria, a partir de 
28 de agosto de 1979.

Foto: Funes/Divulgação

Ernani Sátyro lutou para regresso dos exilados brasileiros
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Audiovisual

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) exibe hoje mais uma ses-
são do ‘Cine Bangüê Online’. O foco des-
ta semana são quatro curtas-metragens 
do Duo Stranglescope. A exibição única 
ocorre às 20h, no canal oficial da Fun-
dação no YouTube (/tvfunesc). Após a 
exibição gratuita, os filmes não ficarão 
mais disponíveis.

Os realizadores Cláudia Cárdenas e 
Rafael Schilchting formam o Duo Stran-
gloscope. As produções dos cineastas 
sempre estiveram focadas inteiramen-
te no movimento, ritmo e composição, 
abandonando a narrativa. São carrega-
dos de ambiguidades conscientes, en-
corajando múltiplas interpretações, e 
organiza técnicas paradoxais e contra-
ditórias e material subjetivo para criar 
um trabalho que precisa da atenção ati-
va do espectador.

As Estátuas Também Morrem 
(2013, 4min. Classificação indicativa: 
livre) é uma combinação de força e mo-
vimento sob a batuta do espírito. Filme 
experimental realizado em 8mm, cap-
tado em tomada única e montado dire-
tamente na câmera.

Já Time Gap (2015, 11min. Clas-
sificação indicativa: livre) aborda o 
nascimento da imagem, retomando o 
negativo fílmico como pele de inscrição 
para expor e tentar exaurir suas possi-
bilidades de esgarçamento através da 
tecnologia digital. O filme foi realizado 
em Detroit, EUA, berço da indústria au-

tomobilística, cidade ícone do capitalis-
mo norte-americano que hoje se encon-
tra em profunda decadência.

Schip (2016, 3min. Classificação 
indicativa: livre) mutila a realidade do 
amor quando a separa de toda a sua 
irrealidade. Curta foi criado para home-
nagear um amigo e realizador do projeto 
‘Curta Oito’ que morreu subitamente.

Por fim, Movimento (2010, 4min. 
Classificação indicativa: livre) o Duo 
Strangloscope investiga como nossos 
corpos respondem/falam nos ambientes 
artísticos e de luta e ação social nas ruas 
no atual desgoverno das coisas.

Cine Bangüê exibe curtas 
focados no movimento

Foto: Reprodução

‘Time Gap’ foi filmado em Detroit, cidade ícone do capitalismo estadunidense, que hoje se encontra em decadência

Da Redação

EstrEias

EscapE room 2: tEnsão máxima (Escape Room 2: 
Tournament of Champions. EUA. Dir: Adam Robitel. Terror e 
Suspense. 14 anos). Inadvertidamente, seis pessoas ficam tran-
cadas numa sucessão de salas de fuga, lentamente descobrin-
do o que têm em comum para sobreviver... e descobrindo que 
todas elas já jogaram este jogo antes. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4: 15h15 (dub.) - 17h15 (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h15 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h30 - 16h45 - 19h15 - 
21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45.

matE ou morra (Boss Level. EUA. Dir: Joe Carnahan. 
Ação, Suspense e Ficção Científica. 16 anos). Roy Pulver (Frank 
Grillo) é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado 
a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda sen-
do perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, 
acaba sempre morrendo no final. Enquanto luta para chegar 
ao fim do dia com vida, Roy descobre uma mensagem de sua 
ex-esposa revelando o envolvimento do cientista Ventor nesse 
ciclo mortal e percebe que a sua família também corre perigo. 
CENTERPLEX MAG 2: 17h45 (dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 13h50 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 16h - 20h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
16h20 - 18h45 - 21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h - 
20h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h - 20h.

rEação Em cadEia (Brasil. Dir: Márcio Garcia. Ação, 
Aventura e Drama. 16 anos). Guilherme (Bruno Gissoni), um 
tranquilo contador, descobre um grande desfalque na empresa 
onde trabalha. Graças ao fato, ele acaba se envolvendo em 
uma rede de corrupção que abastece o sistema político brasi-
leiro. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 16h15 - 21h10 .

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 Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) tenha pas-
sado por muitas complicações, desta vez o problema é mais 
complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das 
decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou com-
pletamente. 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? CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h30 - 18h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h.

maligno (Malignant. EUA. Dir: James Wan. Terror e 
Suspense. 16 anos). Madison (Annabelle Wallis) passa a ter 
sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assas-

sinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões 
dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que 
esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu 
passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison 
precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus trau-
mas de infância. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 19h (dub.) - 21h20 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 19h - 21h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 20h15.

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. CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 15h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h 
(somente sáb. e dom.) - 15h - 17h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 13h (somente sáb. e dom.) - 15h - 17h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 16h45 - 18h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h45 - 18h30.

pEdro coElho 2 - o fugitivo (Peter Rabbit 2: The 
Runaway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, Tho-
mas e os coelhos construíram uma familia improvisada. Quan-
do 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 família ar-
risca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma 
jornada de autoconhecimento. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
13h10 (apenas sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
17h30 (apenas sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
17h30 (apenas sáb. e dom.).

o podEroso chEfinho 2: nEgócios da famí-
lia (The Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. 
Comédia e Animação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora 
estão adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim cons-
truiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as 
filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega em-
presário 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 3 (dub.): 16h 
(somente sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 6h 
(somente sáb. e dom.).

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 re-
clusão para que pudesse focar totalmente em ser um mes-
tre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance 
de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira 
vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que 
dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu 
próprio caminho. CENTERPLEX MAG 4: 14h (dub.) - 17h 
(leg.) - 19h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 
14h - 16h50 - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 
14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 15h10 - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 14h15 (2D) - 17h15 (3D)- 20h15 
(3D); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 19h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 19h30.

Em ‘Mate ou morra’, ex-agente das forças especiais que se vê forçado a reviver o dia de sua morte várias vezes

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

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Não coma até a saciedade. Escuto essa voz pau-
sadamente do padre, bem perto dos ouvidos. Coma 
os alimentos considerando sua utilidade e não 
apenas o sabor. E cá estou pela enésima vez lidan-
do com os sabotadores invisíveis que dizem: com 
tanta gente com fome por aí e você querendo não 
comer! Bem, esse é apenas um detalhe desses dias 
que tem passado a 220 quilômetros por hora. 

Já é outro setembro. A primogênita faz 11 
anos e retirando a formalidade, ela está uma 
mocinha que demonstra meio desengonçada sua 
delicadeza feminina, seus pudores. É uma fase 
transitória, seu pé mede trinta e quatro. Pra 
mim, quem tem essa medida nunca saiu da ado-
lescência. Rio quando falo isso para umas ami-
gas, elas que têm os pezinhos tão pequenos. Os 
meus aumentaram mais um número. Nem sabia 
que pé crescia já perto dos quarenta. Fico iludi-
da, imaginando que deve ser salto de crescimen-
to, depois de velha. 

Os setembros são sempre meses festivos. Tem 
aniversários de casamento de amigos bem próxi-
mos, tem o nosso de namoro e o de Marina. É essa 
transição do inverno para o verão, ao menos aqui 
em João Pessoa. É esse despertar do corpo para 
a reta final do ano. Nesse meio tempo tenho tido 
aqueles momentos de arregalar os olhos na des-
coberta de novos livros, novos conhecimentos. O 
frio na barriga é equivalente ao quando abria um 
baú de madeira bem grande que ficava na despen-
sa do sítio, cheio de moedas antigas e alguns bem 
poucos livros. 

Sou questionada sobre essa necessidade in-
cessante da busca pelos porquês de tudo. Digo 
que essa curiosidade é o que move a uma pre-
tensa evolução. Infelizmente, não sou dotada da 
sabedoria das pessoas humildes, em outras pa-
lavras, dotada de uma fé consistente. A minha é 
essa criança engatinhando que meche em tudo, 
por horas, tentando entender como funciona 
uma engrenagem. 

Talvez eu esteja querendo coisas impossíveis 
como C. S. Lewis diz no livro A abolição do homem 
e mais ainda:

“Não se pode ‘ver o que está por trás’ das 
coisas para sempre. Todo o propósito que existe 
em ver o que está por trás de alguma coisa reside 
justamente em ver, através dessa coisa, um obje-
to real. É bom que a janela seja translúcida, jus-
tamente porque a rua ou o jardim além dela são 
opacos. E se também fosse possível ver através 
do jardim? Não há nenhuma utilidade em tentar 
‘enxergar o que está por trás’ dos primeiros prin-
cípios. Se você ‘enxergar o que está por trás’ de to-
das as coisas sem exceção, então tudo se tornará 
transparente para você. Mas um mundo comple-
tamente transparente é um mundo invisível. ‘Ver 
o que está por trás’ de todas as coisas é o mesmo 
que não ver nada”.

Setembro, gula 
e abolição do 
homem

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Foto: Divulgação

C. S. Lewis : “Não se pode ‘ver o que está por trás’ das coisas para sempre”
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Os artistas e demais tra-
balhadores do setor cultural 
terão à disposição cinco ofi-
cinas para esclarecer even-
tuais dúvidas sobre os edi-
tais da 2ª fase da Lei Aldir 
Blanc (LAB) na Paraíba. As 
transmissões ocorrerão pelo 
canal da Secretaria de Esta-
do da Cultura (Secult-PB) 
no YouTube (/secultgovpb) 
e pela página no Facebook 
(/secultgovpb).

Próxima terça-feira 
(dia 21) será a oficina do 
Edital Wills Leal (14h às 
16h); na quarta (dia 22) é 
a vez do Edital Hermano 
José (9h às 11h) seguido da 
Mãe Maria do Peixe (14h 
às 16h); por fim, na quinta 
(23), oficina do Edital Cor-
rinha Mendes (9h às 11h) e 
do Parrá (14h às 16h).

Lúcio Rodrigues, coor-
denador da Comissão Exe-
cutiva, explicou que as ofi-
cinas serão um instrumento 
que ajudará aos proponen-
tes a entenderem as exigên-
cias, o que é fundamental 
para se apresentar uma boa 
proposta. Mas ele chama a 
atenção para a necessida-
de dos proponentes lerem 
atentamente os editais antes 
de apresentarem suas pro-
postas e seus projetos.

“É muito importante 
que as pessoas leiam os 
editais. Lá está todo o re-
gramento para a participa-
ção, os critérios, os valores 
de cada categorias, as con-
dições em que as propos-
tas e os projetos precisam 
estar adequados. Enfim, 
ler o edital é o primeiro 

passo para entender como 
podemos participar”, disse 
Rodrigues.

Para o Edital Corrinha 
Mendes serão distribuídos 
R$ 2,76 milhões para cre-
denciamento de 560 pro-
postas culturais e artísticas 
para realização e exibição 
em formato digital nas ex-
pressões de teatro, dança, 
circo, hip hop, literatura, 
cordel, cultura popular e 
afins; música, rap, repen-
te e afins; grafite, audiovi-
sual e ações formativas que 
compreendem workshop, 
oficina, master class, pales-
tra, seminário, debate, cur-
so livre, oficina, seminário, 
conferência, mesa-redon-
da, debate, entre outras. 
São cinco modelos de pro-
jetos, que terão valores de 
R$ 2 mil a R$ 9 mil.

O Edital Hermano José 
tem R$ 4 milhões para se-
leção e premiação de 730 
obras físicas de artesanato, 
habilidades manuais, artes 
visuais, fotografia e lite-
ratura (livros e cordéis). 
Duas categorias de proje-
tos com valores de R$ 5 mil 
e R$ 10 mil.

O Edital Parrá possui 
o montante de R$ 4,41 
milhões para 193 projetos 
culturais em fase inicial, 
de continuidade, e em fase 
de finalização executados 
por artistas e produtores 
independentes. Os pro-
jetos serão divididos em 
três categorias, com valo-
res de R$ 10 mil, R$ 30 mil 
e R$ 50 mil.

Valor total de R$ 3,98 
milhões para 116 vídeo-
biografias apresentadas 

por iniciativas coletivas 
para o Edital Mãe Maria do 
Peixe. Ele será destinado a 
artes cênicas (teatro, circo, 
dança), música, circo tra-
dicional itinerante, cultura 
popular e tradicional (gru-
pos e expressões relacio-
nadas aos festejos juninos, 
aos festejos carnavalescos 
e às manifestações das cul-
turas populares e tradicio-
nais), para fins de compo-

sição do Acervo da Cultura 
Paraibana – Memorial da 
Pandemia. Serão selecio-
nados projetos em duas 
categorias, com valores de 
R$ 25 mil e R$ 55 mil.

Por fim, o Edital Wills 
Leal tem R$ 1,5 milhão para 
300 videobiografias indivi-
duais para fins de compo-
sição do Acervo da Cultura 
Paraibana – Memorial da 
Pandemia e contemplará 

artistas solos, mestres e 
mestras, técnicos e técni-
cas e produtores culturais, 
cujas trajetórias contri-
buem para a identidade 
cultural da Paraíba nos di-
versos segmentos de tea-
tro, dança, circo, cultura po-
pular, música, audiovisual, 
literatura, artesanato, artes 
visuais, entre outros. Cada 
projeto será beneficiado 
com o valor de R$ 5 mil.

Secult-PB realiza oficinas sobre 
editais da 2a fase da Aldir Blanc
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Na próxima semana, de forma virtual, Secretaria de Estado da Cultura orienta artistas e produtores sobre a Lei emergencial
Da redação 

‘Entrevista Funesc’ terá vencedores do Festival de Música da PB

Os vencedores do Festi-
val de Música da Paraíba de 
2021 voltam a se reunir hoje. 
João Carlos Jr., Totonho e Tom 
Drummond se reencontrarão 
logo mais de forma virtual no 
‘Entrevista Funesc’, da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba, atra-
vés da transmissão ao vivo rea-
lizada no perfil oficial do órgão 
no Instagram (@funescgovpb), 
a partir das 19h. 

O vencedor nas categorias 
de Melhor Música e Melhor 
Intérprete pelo júri, o cantor 
e compositor João Carlos Jr. 
levou também a maioria dos 
votos na categoria popular com 
a canção ‘Você viu’, e vai dividir 
o programa com Totonho, que 
ficou em segundo lugar com 
a música ‘Pega o beco’. Tom 
Drummond, que ficou com o 
terceiro lugar com ‘Desgover-
no’, fecha a relação de convi-
dados do programa especial 
sobre o 4º Festival de Música 
da Paraíba, marcado pelas can-
ções de protesto contra o atual 
momento político do país.

“Nem o mais otimista 
esperava levar as três premia-
ções. Foi impressionante, incrí-
vel, e eu passei esses dias sem 
a ficha ter caído ainda”, destaca 
João Carlos Jr., que recebeu 
das mãos do governador João 
Azevêdo o prêmio principal 
do Festival, acumulando junto 
com a vitória o valor de R$ 16 
mil. Com origem na música 
gospel, o músico mistura em 

‘Você viu’ os ritmos do soul 
music e do rap, potencializados 
pela força da voz de seu intér-
prete em uma letra que fala 
sobre o racismo estrutural e a 
desigualdade social.

“Eu criei uma música fa-
lando exatamente sobre isso, 
sobre a dívida do Estado, já que 
o Estado nunca fala sobre isso. 
Pode ser o presidente que for, 
parece que o povo negro é a 
última coisa que eles pensam. 

A música fala sobre essa dívida 
histórica”, descreve o grande 
vencedor da edição. 

Já Totonho foi o vice-cam-
peão acompanhado de As Ca-
britas, novo projeto do artista. 
“Essa é uma música que eu 
tentei fazer com um discurso 
mais feminino, porque já está 
na hora de termos mais mulhe-
res na política e cobrando seu 
espaço, já que esse governo não 
permite e ainda atrapalha”, des-

taca o autor de ‘Pega o beco’, que 
levou o prêmio de R$ 7 mil. “Eu 
faço música como quem planta 
milho, descomplicadamente”, 
compara o artista natural Mon-
teiro (PB) sobre o processo de 
criação da canção que ficou em 
segundo lugar.

Com uma letra que lembra 
as maiores dificuldades e tragé-
dias enfrentadas pela população 
desde a eleição de Jair Bolso-
naro, ‘Desgoverno’ garantiu a 

terceira colocação fazendo uma 
retrospectiva das políticas do 
governo Federal nos últimos 
três anos, mas é cantado com 
um sorriso no rosto e em um 
ritmo dançante. “Quando eu 
criei essa música, eu imaginei 
que teria gente cantando. Existe 
um sarcasmo muito grande na 
crueldade desse governo. Tudo 
é feito com muito deboche. E 
acho que isso tem que ser devol-
vido da mesma forma”, explica 

o compositor e intérprete Tom 
Drummond.

“O Festival termina dando 
uma repercussão do momento 
político que a gente vive. Várias 
pessoas falaram sobre suas difi-
culdades, suas lutas e suas mi-
norias”, considera Drummond. 
Essa foi a terceira vez que o mú-
sico, que é também violoncelista 
da Orquestra Sinfônica da UFPB, 
participou do Festival de Música 
da Paraíba, tendo ficado em se-
gundo lugar na primeira edição 
com a canção ‘Capitu’. “Eu achei 
a produção muito bem feita e 
muito bem consciente da con-
dição em que a gente vive. Esse 
ano, gostei muito da banda base. 
Gosto muito dos músicos, mas 
esse ano eles capricharam”, frisa.

O bate-papo entre os vence-
dores da 4ª edição do Festival de 
Música da Paraíba será coman-
dado pelos jornalistas Jãmarrí 
Nogueira e Amanda Falcão, 
apresentadores do evento. O 
programa pode ser acompanha-
do depois de sua exibição ao vivo 
no IGTV do perfil da Funesc.

Foto: Secult-PB

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 

Instagram da Funesc

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Comissão Executiva da nova fase da LAB orienta o proponente a ler os editais para avaliar as condições em que os projetos precisam estar adequados

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 
YouTube da Secult-PB

Da esq. para dir.: João Carlos Jr. subiu ao pódio com ‘Você viu’, seguido por Totonho com ‘Pega o beco’ e Tom Drummond, com ‘Desgoverno’

Fotos: Edson Matos
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João Azevêdo diz que todos têm que pensar na coletividade e têm obrigação de proteger uns aos outros na pandemia

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidada-
nia), disse que é impossível 
enfrentar a pandemia sem 
pensar na coletividade. A 
lição, que deveria ter sido 
aprendida após o mundo 
perder cinco milhões de vi-
das para a covid-19, pode ser 
colocada em prática a partir 
da vacinação. De acordo com 
o gestor, a escolha de tomar 
vacina, ou não, deve ser feita 
apenas por aqueles que não 
convivem em comunidade. 

“Você não pode, de for-
ma alguma, imaginar: ‘eu não 
vou tomar a vacina, porque 
eu tenho esse  direito’. Tem, 
você tem o direito, se mo-
rasse numa ilha deserta. Aí 

você teria esse direito. Mas 
se você mora e vive em so-
ciedade, tem a obrigação de 
se proteger para proteger 
o semelhante. Essa é uma 
leitura que é difícil às vezes 
de ser compreendida, mas é 
necessária”, explicou durante 
entrevista, nos estúdios da 
Rádio Tabajara, ao gerente 
de jornalismo da emissora, 
Marcos Thomaz. O conteúdo 
foi veiculado ontem na pro-
gramação da rádio. 

Ainda durante a en-
trevista, João Azevêdo se 
mostrou otimista com o 
futuro. Mesmo com tantas 
consequências negativas, a 
pandemia pode trazer mu-
danças no entendimento da 
coletividade. “Eu espero que 
realmente o mundo tenha 
essa compreensão, após 

perder mais de 5 milhões de 
pessoas, de que as pessoas 
dependem umas das outras 
para viver. Essa é uma coisa 
que ficou muito clara nessa 
pandemia. Individualmente 
você não conseguiria jamais 
avançar, mas coletivamente 
sim”, comentou. 

O exemplo que coloca 
essa ideia em prática é a 
vacinação. Para o gestor, o 
mundo nunca conseguirá 
vencer a pandemia enquanto 
não entender a importância 
da imunização. “É simples, 
você só consegue enfrentar 
uma pandemia quando tem 
mais de 70%, 80% da sua 
população vacinada. E, se 
não conseguir, não vai sair 
da pandemia. Isso é o que eu 
falo de pensar coletivamen-
te”, comentou. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Para governador, quem vive em 
sociedade tem que se vacinar

Condução coercitiva
A CPI da Covid quer discutir as denúncias relacionadas à empresa Prevent 
Senior e avalia pedir a condução coercitiva do diretor executivo da 
operadora de saúde, Pedro Benedito Batista Júnior. Página 15
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Desafios

Consórcio Nordeste

Segurança alimentar

Cenário político nacional 

Após um ano e seis meses de 
pandemia no Estado, a leitura do 
governador sobre como combater o 
vírus, e, com isso, também enfren-
tar as suas consequências, como a 
instabilidade na economia e os pro-
blemas sociais, tem ganhado cada 
vez mais experiência. A Paraíba tem 
sido exemplo em protocolos para 
todo o país. 

No entanto, o percurso para che-
gar a esse resultado não foi fácil. 
Durante a entrevista, João Azevêdo 
comentou que enfrentou meses de 
incertezas, inseguranças e noites 
em claro, na tentativa de proteger 
a população de um vírus ainda des-
conhecido. 

“Tinham momentos em que pa-
rava, sentava sozinho e imaginava 
muitas vezes, se sentindo impoten-

te, no agravamento de situações. 
Eu tinha que tomar medidas duras, 
um decreto, com restrições de mo-
bilidade urbana, com restrições de 
funcionamento de determinados 
segmentos econômicos, e precisava 
explicar para a sociedade que aquilo 
era em benefício deles”, disse. 

Ainda assim, a avaliação do ges-
tor e dos números é que, através de 
um trabalho em equipe, a Paraíba 
está passando pela pandemia com 
bons resultados. “Nós conseguimos 
passar por esse período. Mesmo 
com muita dificuldade, com noites e 
noites sem dormir, sem saber o que 
ia acontecer no outro dia. Eu faço 
a leitura de que, realmente, deu 
resultado. Porque os números que 
hoje nós apresentamos ao mundo 
são exemplos disso”. 

Uma das formas que os gover-
nadores encontraram de enfrentar 
a pandemia de forma responsável, 
segundo a ciência, mesmo com as 
ações contrárias do Governo Federal, 
foi através do Consórcio Nordeste. 
João Azevêdo definiu o grupo de go-
vernadores de “força de resistência”. 

De acordo com o gestor, apesar 
dos ataques que o grupo sofreu ao 
longo dos últimos anos, os governa-
dores conseguiram realizar um bom 
trabalho em conjunto. “O Consórcio 
Nordeste trouxe primeiro uma experi-
ência fantástica, de como fazer política 
com pessoas que pensam diferente, 

mas que tem o mesmo objetivo. [...] 
Ele tem dado exemplos de que seguir 
a ciência, seguir orientação científica, 
com as medidas que nós tomamos 
durante a pandemia, é algo eficiente, 
mesmo incomodando muita gente”. 

Entre os ataques, João Azevêdo 
pontuou a responsabilização que Bol-
sonaro fez de todos os problemas da 
pandemia aos governadores, além 
de vetar vacinas. “O presidente da 
república tentou transferir os proble-
mas do Brasil para os governadores. 
Chegamos a adquirir vacinas que a 
Anvisa inviabilizou, claramente por 
questões políticas”. 

Na tentativa de suprir a falta de 
políticas públicas federais, muitos 
governadores precisaram criar seus 
próprios programas sociais. É o caso 
das ações de João Azevêdo para 
a segurança alimentar, através do 
programa “Tá na Mesa”, que leva 
alimentação para 80 municípios do 
estado, no valor de R$ 1. 

“Infelizmente o Brasil voltou 
para o mapa da fome. Não foi só 
a pandemia, antes o Brasil já tinha 
12,5 milhões de desempregados 
e nada foi feito para que a gente 
tivesse emprego gerado. Quando 
veio a pandemia, houve um agrava-
mento, isso logicamente, que agra-
vou. As pessoas tiveram que ficar 
isoladas, as atividades econômicas 

foram suspensas. [...] Hoje não te-
mos políticas de assistência social 
desenvolvidas pelo Governo Fede-
ral em nenhuma área”, comentou. 

Com a soma de todos os pro-
gramas de segurança alimentar 
do Estado, são distribuídas cerca 
de 38 mil refeições ao dia. “Nós 
somos um governo de inclusão, de 
proteção, esse trabalho todo tem o 
foco, acima de tudo, nas pessoas. 
Afinal de contas, você é governador 
para quê? Para tentar melhorar a 
vida das pessoas a partir do de-
senvolvimento do Estado. E isso eu 
acho que  tenho conseguido dar 
respostas nesses últimos dois anos 
e oito meses que estamos à frente 
do governo”. 

Além dos desafios naturais en-
frentados durante uma crise sanitá-
ria, os gestores estaduais ainda pre-
cisaram enfrentar uma crise política. 
Na avaliação de João Azevêdo, os 
problemas tiveram início antes de 
2020, com a posse presidencial em 
janeiro de 2019. “Ao longo desses 
últimos anos a sociedade brasileira, 
como um todo, tem pago um preço 
muito alto”, comentou. 

As preocupações do 
presidente da repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (sem 
partido), desde o início 
de seu mandato, desto-
am com as reais neces-
sidades da população 
brasileira. Geração de 
emprego, combate à 
fome, educação, infra-
estrutura e saúde parecem ter se 
tornado pautas secundárias. 

As ações antidemocráticas do 
presidente nas últimas semanas, em 
atacar o Supremo Tribunal Federal 
(STF) e, durante os protestos do últi-
mo dia 7 de setembro, ao dizer que 
não respeitaria qualquer decisão ju-
dicial, abalou ainda mais as relações 
entre os poderes, segundo a leitura 
do governador João Azevêdo. 

“Respeitar a democracia é en-
tender que você faz parte de uma 
estrutura que tem poder legislativo, 
judiciário e executivo. E, a elas, você 
está subordinado. Mas a relação en-
tre poderes no Brasil sofreu muito 
com os ataques constantes, princi-
palmente partindo do presidente da 
república”. 

No entanto, Jair Bolsonaro re-
cuou na sua declaração, e divulgou 

um texto, no último dia 9 
de setembro, intitulado 
"Declaração à Nação", 
onde diz que não teve 
a "intenção de agredir 
quaisquer dos poderes". 

A expectativa de 
João Azevêdo é que o 
presidente da república 
volte ao “mundo real” e 

comece a pensar nos problemas da 
população. “Nós esperamos que essa 
carta seja duradoura em seu conteú-
do. Isso foi o que todos os governado-
res têm pedido já há muito tempo, que 
se desse uma trégua nesse processo 
de disputa e que a gente pudesse 
enfrentar os reais problemas do povo. 
Ou seja, o mundo real, que foi esque-
cido e sobrou única e exclusivamente 
numa disputa insana política”. 

“Você só consegue enfrentar uma pandemia quando tem mais de 70%, 80% da sua população vacinada”, destacou

João Azevêdo na assembleia do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste em Recife

Foto: Secom-PB

As preocupações do 
presidente da república, 
Jair Bolsonaro destoam 
das reais necessidades 
da população brasileira

Foto: Andre Lucio
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Mudança obriga magistrados, membros do MP e militares a se desligarem das funções quatro anos antes dos pleitos

Magistrados, policiais 
e, sobretudo, policiais que já 
exercem mandatos políticos 
na Paraíba, protestaram e criti-
caram com veemência, ontem, 
a decisão da Câmara Federal 
em incluir e aprovar, no novo 
Código Eleitoral, a emenda que 
trata da “quarentena”. A emen-
da obriga juízes, membros do 
Ministério Público e policiais a 
se desligarem de suas funções 
quatro anos antes das eleições. 
Na parte dos policiais, estão 
incluídos não somente os fe-
derais (inclusive rodoviários), 
mas também civis, militares 
e até mesmo integrantes de 
Guardas Municipais.

Votada na madrugada de 
ontem, a emenda contou com 
273 votos favoráveis e 211 con-
tra, dividindo quase ao meio 
a bancada da Paraíba. Dos 12 
parlamentares, sete votaram 
pela aprovação, quatro pela 
derrubada e uma abstenção. 
Para ir à sanção presidencial, 
a matéria ainda precisa passar 
pelo crivo do Senado Federal.

“A decisão padece de fla-
grante inconstitucionalidade 
por violar vários princípios 
constitucionais, dentre eles, o 
da isonomia com outras car-
reiras jurídicas semelhantes”, 
afirmou o presidente da Asso-
ciação dos Magistrados da Pa-
raíba (AMPB), juiz Max Nunes 
de França, ao observar que “a 
magistratura já está submetida 
a uma limitação muito severa, 
tendo, inclusive, que deixar o 
cargo definitivamente como 
pré-requisito à candidatura”

Ele lembrou que a matéria 
já foi rejeitada anteriormente 

na própria Câmara dos Depu-
tados, e que o que se verifica 
agora é uma tentativa de res-
suscitar o tema não como pau-
ta normal, mas como “retalia-
ção à atuação da magistratura 
no combate à corrupção”.

Para o deputado estadual 
e delegado Wallber Virgolino 
(Patriotas) “os congressistas 
estão tramando na surdina um 
plano para que os homens da 
lei, policiais, juízes e promo-
tores, não possam entrar pra 
política. Ou seja, não possam 
concorrer e participar da polí-
tica no Brasil”.

Perguntando “para onde 
vai o direito do eleitor de es-
colher seus representantes”, 
o parlamentar disse que “de 
acordo com os nossos deputa-
dos federais, apenas bandidos, 
marginais e pessoas acusadas 
de todo tipo de crime é que 
podem concorrer sem preci-
sar passar pela tal quarentena. 
Acho que, só no Brasil, ban-
didos são supervalorizados 
desse jeito em detrimento de 
pessoas de bem”. 

Não gosto muito de usar 
esse tipo de linguagem, mas 
o Brasil não tem conserto. Só 
vai acabando com tudo para 
começar tudo outra vez”, de-
sabafou o deputado, ao lamen-
tar que, diante de um quadro 
desses, ainda tenha gente que 
comemora dizer: “eu não gosto 
de política”. 

Wallber concluiu orien-
tando que a população não 
eleja políticos que respondem 
a processos, porque, segun-
do ele, “quem não é um bom 
cidadão, nunca será um bom 
político. Bandido bom, é bandi-
do morto e, se for político ban-
dido, tem que cortar a cabeça 
e enterrar longe do corpo para 
não correr o risco de ressusci-
tar”, concluiu.

Líder da bancada de opo-
sição na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, o deputado 
Cabo Gilberto (PSL) reagiu in-
dignado e disse que, com essa 
decisão, os deputados federais 
manobram uma maneira de 
tirar policiais e juízes da dis-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Juízes e parlamentares são 
contra quarentena eleitoral
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puta eleitoral. “Ele tem que ler 
a Constituição porque isso fere 
drasticamente a Carta Mag-
na do país e chega a ser um 
posicionamento vergonhoso 
da parte da maioria dos parla-
mentares”, disse.

Ele acrescentou que, mui-

to mais que a Constituição, a 
liberdade e a democracia, a 
decisão é uma afronta à inte-
ligência humana. “Cadê o Es-
tado de Direito que eles tanto 
falam?”, indaga o Cabo Gilberto, 
ao salientar que “a Câmara dos 
Deputados mais uma vez en-

vergonha a nação, ao querer 
tirar das eleições, profissio-
nais de bem que combatem a 
corrupção, para nelas deixar 
somente os bandidos”, disse. 

Concluindo, ele conside-
rou a medida uma censura e 
uma demonstração de medo 

de dividir os mandatos com 
juízes, militares e promoto-
res, e convocou a população a 
ficar atenta desde agora por-
que depois, no momento das 
campanhas e das eleições, “não 
dá mais tempo e nem  adianta 
mais reclamar”. 

Walber Virgulino considera a aprovação da quarentena uma trama, enquanto o juiz Max Nunes vê inconstitucionalidade na decisão dos deputados federais

Foto: AMPBFoto: Reprodução

Muito mais que a 
Constituição, a liberdade 

e a democracia, a 
decisão é uma afronta à 

inteligência humana

Emenda e votos da bancada da Paraíba
A decisão na madrugada de 

ontem foi por 273 votos a 211, com 
a bancada da Paraíba apresentado 
sete votos favoráveis, quatro contrá-
rios e uma única abstenção, a do de-
putado federal Ruy Carneiro (PSDB).

Os que votaram favoráveis, 
foram Aguinaldo Ribeiro (Progres-
sistas), Damião Feliciano (PDT), 
Efraim Filho (DEM), Frei Anastácio 
(PT), Hugo Motta (Republicanos), 
Wilson Santiago (PTB) e Wellington 
Roberto (PL). Gervásio Maia (PSB), 
Pedro Cunha Lima (PSDB), Julian 
Lemos (PSL) e Edna Henrique (PSDB) 
votaram contra.

Com essa votação a Câmara 
dos Deputados concluiu a votação 
do novo Código Eleitoral (Proje-
to de Lei Complementar 112/21). 
Aprovado na forma do substitutivo 
da relatora, deputada Margarete 
Coelho (PP-PI), o texto ainda será 
analisado pelo Senado.

O projeto consolida, em um 

único texto, toda a legislação elei-
toral e temas de resoluções do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). Na 
principal votação dessa quarta-feira 
(15), o plenário da Câmara retomou 
o tema da quarentena, que será 
exigida de certas categorias para 
poderem disputar as eleições.

Quanto a militares e policiais 
militares, os quatro anos deverão 
ser anteriores ao começo do perío-
do de escolha dos candidatos e das 
coligações previsto para o ano elei-
toral, que começa em 20 de julho. 
Entretanto, até as eleições de 2026 
vale o afastamento pela regra geral, 
em 2 de abril do ano eleitoral.

Ainda em relação às situações 
de inelegibilidade, emenda do de-
putado Danilo Cabral (PSB-PE) apro-
vada na semana passada manteve 
na lei o impedimento para aqueles 
que renunciaram no momento de 
abertura de processo de perda de 
mandato por infringência a disposi-

tivos constitucionais. A inelegibilida-
de vale para as eleições realizadas 
desde a renúncia e até oito anos 
após o término da legislatura.

Para fins de distribuição de re-
cursos do Fundo Partidário e do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), o texto prevê 
a contagem em dobro de votos em 
mulheres ou negros uma única vez 
por pleito. Igual regra será aplicada 
na contagem de eleitos, pois esses 
são os dois critérios principais na 
repartição.

Emenda do deputado Ales-
sandro Molon (PSB-RJ) incluiu os 
candidatos indígenas na contagem 
em dobro para fins de distribuição 
dos recursos do Fundo Partidário. A 
contagem em dobro valerá até que 
ocorra paridade política como ação 
afirmativa. Fica mantida ainda a 
cota mínima de 30% de cada sexo 
nas candidaturas lançadas pelos 
partidos.

A ex-prefeita de Pa-
tos, Francisca Motta, foi 
inocentada pelo crime de 
suposta fraude na locação 
de veículos. O  juiz federal 
Rafael Chalegre do Rego 
Barros, da 14ª Vara Federal 
na Paraíba, inocentou a ex-
gestora e mais sete pessoas 
investigadas na Operação 
Veiculação, em decisão 
publicada na última terça-
feira (14). 

De acordo com o en-
tendimento do juiz, não 

ocorreu ato de improbida-
de. “No juízo de admissibi-
lidade da ação de improbi-
dade, é possível rejeitá-la 
nas hipóteses em que o 
julgador se convencer da 
inexistência do ato de im-
probidade, da evidência da 
improcedência da ação ou 
da inadequação da via elei-
ta”, disse na decisão. 

A operação investigava 
supostos desvios de dinhei-
ro público federal e muni-
cipal através da contrata-
ção de locação de veículos, 
durante a gestão da então 
prefeita, no ano de 2016.

JF inocenta ex-prefeita 
Chica Motta de Patos
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

ALPB reabre gabinetes e passa a realiza 
sessões plenárias híbridas em outubro

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), deputado Adriano 
Galdino(PSB), anunciou 
para, no mais tardar para a 
primeira semana de outu-
bro, a realização de sessões 
plenárias híbridas (com al-
guns deputados em plenário 
e outros em casa) e funciona-
mento presencial nos gabi-
netes parlamentares com o 
máximo de três funcionários.

Ele voltou a lamentar 
que as condições do prédio 
(sem abertura e ventilação) 
ainda não permitem avançar 
para a retomada das ativida-
des plenamente presenciais 
e mesmo híbridas, ocasião 
em que voltou a ser pres-
sionado pelo líder da oposi-
ção, deputado Cabo Gilber-
to(PSL) no sentido de, como 
foi feito na posse, levar as 
sessões para o Sindicato dos 
Servidores da Casa, no bairro 
do Bessa.

“Segundo a União das 

Assembleias do Brasil, Una-
le, somos a única de todo o 
país que continua fechada há 
quase dois anos e essa situa-
ção não deveria perdurar”, 
afirmou Cabo Gilberto, que 
terminou tendo desecon-
tentar ontem com a decisão 
anunciada pelo presidente.   

 A Assembleia tem rea-

lizado as sessões de forma 
online desde o mês de mar-
ço de 2020, após o decreto 
de estado de calamidade na 
Paraíba, em decorrência da 
pandemia da covid-19.

O deputado Buba Ger-
mano, que preside a Comis-
são de Controle da Covid-19 
na Paraíba, revelou que o 

último levantamento feito 
sobre a pandemia no Estado 
aponta queda no número de 
mortes causadas pela doen-
ça, mas avalia que ainda não 
é o momento de flexibilizar 
os protocolos. “Na virada do 
mês de julho, tivemos uma 
redução no número de óbi-
tos, mas isso não nos dá o 
direito de descumprir decre-
tos de flexibilização. É visível 
que esse controle é fruto da 
vacinação”, declarou Buba.

Pela projeção da Mesa, 
os parlamentares que ainda 
não estiverem imunizados 
não devem participar pre-
sencialmente para não pôr 
em risco a vida dos demais 
deputados. A sessão dessa 
quarta-feira manteve a for-
ma remota, e a mudança para 
híbrida, segundo o presiden-
te Adriano Galdino, depende 
somente de mais um equipa-
mento técnico que já foi ad-
quirido e que a empresa deve 
entregar nos próximos dias.

Galdino anunciou plano para a volta das sessões presenciais na Assembleia

A Justiça Federal 
se convenceu da 
improcedência 
das denúncias 
de improbidade 
contra a 
ex-prefeita 
Chica Motta
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Brasil

Operadora de saúde é acusada fazer acordo com o governo e pressionar médicos a prescreverem tratamento com cloroquina

Após não ter compare-
cido à CPI da Pandemia on-
tem, a comissão remarcou 
para a próxima quarta-feira 
(22) o depoimento do dire-
tor-executivo da operadora 
de saúde Prevent Senior, Pe-
dro Benedito Batista Júnior. 
Os senadores querem apurar 
por meio do depoimento de 
Batista Júnior uma possível 
pressão para que os médicos 
conveniados à Prevent Senior 
prescrevessem medicamen-
tos do chamado tratamento 
precoce para a covid-19, sem 
eficácia e segurança compro-
vada, além de denúncias de 
pacientes da operadora, que 
teriam sido assediados para 
aceitar o tratamento precoce.

As informações chega-
ram à CPI por meio de um 
dossiê elaborado por médi-
cos e ex-médicos da Prevent. 
O documento informa que a 
disseminação da cloroquina 
e outras medicações foi resul-
tado de um acordo entre o go-
verno Bolsonaro e a Prevent.

O presidente da comis-
são, Omar Aziz (PSD-AM), 
submeteu à aprovação um 
requerimento de pedido de 
informações ao Conselho 
Regional de Medicina de São 
Paulo sobre as denúncias de 
ameaças feitas aos profissio-
nais. Já os senadores Randolfe 
Rodrigues e Humberto Costa 
sugeriram a possibilidade de 
ouvir os médicos denuncian-
tes, nem que seja em reunião 
reservada.

“Se o entendimento da 
CPI é de que deve trazer mé-
dicos aqui, eu acho que tam-
bém pode se fazer o pedido, o 
convite e tal. O fato é que há 
muitas denúncias de perse-
guição também (eu até com-
preendo), mas, se for o en-
tendimento da CPI que é bom 
que venham também os mé-
dicos, a gente pode chamar 
ou pra uma audiência mais 
reservada ou pra uma au-
diência inteiramente pública, 
pra que eles possam também 
confirmar, pelo testemunho, 
o que já está aqui escrito com 
as provas”, disse Humberto.

“Ação protelatória”
Para os senadores, a au-

sência de Batista Júnior on-
tem caracterizou uma “ação 
protelatória e de má-fé”, pois 
seus advogados já tinham re-

corrido ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para que Batis-
ta Júnior se valesse do direito 
constitucional de permane-
cer em silêncio em questiona-
mentos que pudessem incri-
miná-lo.

“Pedro Benedito Batis-
ta Júnior procurou ontem 
(quarta, dia 15) o Supremo 
Tribunal Federal para utilizar 
o direito constitucional ao si-
lêncio para não se autoincri-
minar e teve concedida uma 
liminar pelo Supremo, da 
lavra do ministro Ricardo Le-
wandowski. E o que acontece 
nesta manhã? Ele informa o 
não comparecimento. Omitiu 
essa informação do próprio 
Supremo Tribunal Federal. 
Está caracterizado que foi 
uma ação protelatória”, afir-
mou o vice-presidente da 
comissão, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

Na manhã de ontem, os 
advogados enviaram comu-
nicado à CPI, alegando que o 
depoente não teve tempo su-
ficiente para se programar e 
estar presente à comissão, já 
que a intimação teria sido feita 
na tarde de quarta-feira (15). 
“Isso porque, de acordo com 
o artigo 218 (parágrafo 2º) 
do Código de Processo Civil, o 
prazo mínimo para atender a 
uma convocação desta natu-
reza é de 48 horas”, afirmou a 
empresa no comunicado.

Autor do requerimento 
para o chamamento do exe-
cutivo, o senador Humberto 
Costa (PT-PE) lamentou a 
ausência do depoente ao afir-
mar que as denúncias feitas 
ao colegiado são “graves”. Já 
o senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) considerou as 
informações um desrespeito 
à vida, que caracteriza des-
cumprimento da obrigação 
ética com “clara conexão” de 
se estabelecer a contamina-
ção de rebanho da população.

“Utilizaram um hospital 
e um plano de saúde como 
campo de teste de estratégias 
estapafúrdias, enlouqueci-
das, que não tinham nenhum 
respaldo científico e tinham 
a conexão direta com o gabi-
nete da Presidência da Repú-
blica, sob o ponto de vista de 
divulgação desses dados fal-
sos para validar teorias, para 
insistir na cabeça das pessoas 
de que era possível fazer um 
tratamento preventivo preco-
ce”, afirmou.

Agência Senado

Diretor da Prevent Senior não
vai depor e CPI aponta má-fé
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Comissão na reta final
Omar Aziz ainda anunciou que a comissão vai 

ouvir na terça-feira (21) o ministro da Controlado-
ria-Geral da República (CGU), Wagner Rosário. De 
acordo com o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), 
a CPI entrou na reta final de investigação para 
elaboração do parecer final. Segundo o senador, a 
previsão é que ele entregue o relatório na próxima 
semana. Ele destacou a participação da sociedade 
civil com os trabalhos da comissão.

“Nós aceitamos a participação da socieda-
de, das redes sociais. Eles colaboraram sempre 
nas checagens, nas informações, na edição de 
vídeos, na sugestão para perguntas, indagações, 
até mesmo nas críticas que democraticamente as 
recebemos muito bem e aproveitamos as oportu-
nidades delas para exatamente corrigirmos rumos 
do andamento dos trabalhos da própria Comissão 
Parlamentar de Inquérito”, reconheceu.

Violação dos direitos humanos

Juíza condena Funai, União e MG por 
‘campo de concentração’ na ditadura

A juíza Anna Cristina 
Rocha Gonçalves, da 14ª 
Vara da Justiça Federal de 
Minas Gerais, condenou a 
União, a Fundação Nacional 
do Índio (Funai) e o Estado 
por violações aos direitos 
humanos e crimes come-
tidos contra os indígenas 
Krenak durante a ditadura 
militar. As ilegalidades per-
petradas contra os povos ori-
ginários estão relacionadas, 
por exemplo, ao funciona-
mento do reformatório Kre-
nak, considerado um campo 
de concentração de indíge-
nas criado pelo regime.

De acordo com a sen-
tença, a União, a Funai e o 
Estado de Minas Gerais de-
verão realizar, em até seis 
meses, uma cerimônia pú-
blica na qual serão reconhe-

cidas as graves violações de 
direitos dos povos indíge-
nas, seguida de pedido pú-
blico de desculpas ao Povo 
Krenak. Além disso, também 
em seis meses, a Funai de-
verá concluir o processo de 
delimitação da Terra Indí-
gena Krenak de Sete Salões, 
além de estabelecer ações 
de reparação ambiental das 
terras degradadas perten-
centes ao povo indígena.

O órgão ainda terá de, 
juntamente com o Estado de 
Minas Gerais, implementar 
ações e iniciativas voltadas 
ao registro, transmissão e 
ensino da língua Krenak, de 
forma a resgatar e preservar 
a memória e cultura do povo 
indígena, com a implantação 
e ampliação do Programa de 
Educação Escolar Indígena

Já a União, deverá de 
reunir e sistematizar toda 
a documentação relativa às 

graves violações dos direi-
tos humanos dos povos indí-
genas e que digam respeito 
à instalação do Reformató-
rio Krenak, à transferência 
forçada para a fazenda Gua-
rani e ao funcionamento da 
Guarda Rural Indígena, dis-
ponibilizando os arquivos 
na internet.

Além disso, a sentença 
de Anna Cristina reconhece a 
existência de relação jurídi-
ca entre Manoel dos Santos 
Pinheiro, então responsável 
pelo reformatório conhecido 
como Capitão Pinheiro, e a 
União, a Funai e o Estado de 
Minas Gerais. De acordo com 
a juíza, o Capitão Pinheiro 
deve ser reconhecido como 
‘agente público responsável, 
em nome dos entes públi-
cos ora discriminados, pela 
prática de atos de violações 
de direitos dos povos in-
dígenas, como a criação e 

instalação da Guarda Rural 
Indígena, a administração 
do Reformatório Krenak e 
a transferência compulsória 
dos índios para a Fazenda 
Guarani, em Carmésia’.

A decisão foi dada na 
segunda-feira, 13, no âmbi-
to de uma ação civil pública 
impetrada pelo Ministério 
Público Federal. De acordo 
com a magistrada, a Procu-
radoria conseguiu demons-
trar, após ‘exaustivo trabalho 
de colheita de depoimentos 
e exame de volumosa do-
cumentação’, diversas ar-
bitrariedades praticadas 
em detrimento dos povos 
indígenas com a criação do 
reformatório Krenak, na 
região de Resplendor, e da 
Guarda Rural Indígena, am-
bos em 1969, além do exílio 
imposto aos povos originá-
rios na Fazenda Guarani, em 
Carmésia, 1972.

A Mesa Diretora da 
Câmara decidiu ontem 
acolher decisão do Tribu-
nal Superior Eleitoral  e 
cassar o mandato do de-
putado Boca Aberta (Pros
-PR). A resolução deve ser 
publicada ontem no Diário 
Oficial da Casa e não pas-
sa pelo plenário da Casa, 
como aconteceu no caso da 
ex-deputada Flordelis, cas-
sada em agosto.

Veterano de cinco 
mandatos, Osmar Serra-
glio (MDB-PR) vai assumir 
a vaga de Boca Aberta.

O relator do caso no 
TSE, ministro Luís Felipe 
Salomão, pediu a cassação 
do parlamentar devido a 

uma condenação criminal 
por denunciação calunio-
sa em segunda instância 
e a uma cassação anterior 
de Boca Aberta como ve-
reador, na cidade de Lon-
drina (PR), em 2017. De 
acordo com o magistrado, 
os casos tornaram o parla-
mentar inelegível.

Salomão pediu a cas-
sação de Boca Aberta em 
24 de agosto, mas a decisão 
final dependia ainda de de-
liberação da Mesa Diretora 
da Câmara. O parlamentar 
teve o mandato de vereador 
cassado em Londrina por 
quebra de decoro parla-
mentar, tornando-o inelegí-
vel por oito anos. Em 2018, 
no entanto, sua candidatura 
foi registrada por meio de 
uma decisão liminar.

Câmara segue o TSE 
e cassa Boca Aberta

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), sugeriu on-
tem que as Casas Legislati-
vas realizem um “mutirão” 
de votações importantes 
assim que voltarem a tra-
balhar presencialmente. 
Segundo ele, a Câmara deve 
deixar o sistema virtual e 
retornar ao esquema pre-
sencial em outubro.

“Tem muitas matérias 
importantes que nós vota-
mos, como disse na reunião 
de líderes, e precisamos 
nos entender mais aberta-
mente com relação a pautas 
prioritárias de cada Casa e 
do Brasil para que a gente 
possa fazer inclusive muti-
rão de votações importan-

tes na volta dos trabalhos 
presenciais”, disse Lira em 
live promovida pela Necton 
Investimentos.

No evento virtual, 
o presidente da Casa foi 
questionado sobre como 
avaliava o tempo de vota-
ção no Senado de propos-
tas que são encaminhadas 
pela Câmara à Casa vizinha. 
Ao falar sobre o assunto, 
o deputado afirmou que, 
em sua visão, a Câmara se 
adaptou melhor ao sistema 
virtual imposto pela pande-
mia da covid-19.

Entre as matérias que 
foram aprovadas pela Câma-
ra e hoje aguardam uma po-
sição do Senado, Lira citou o 
PL dos Correios, do Licencia-
mento Ambiental, da regula-
rização fundiária e a reforma 
do Imposto de Renda.

Lira sugere mutirão de
votações no Congresso

A CPI da Covid ficou indignado com a atitude do diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, que, usando de manobra, não compareceu para depor
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Mundo

Pacto de Aukus pretende equipar a frota australiana com submarinos nucleares, que poderão patrulhar região
Agência Estado 

EUA e Reino Unido se unem 
a Austrália contra a China
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Os Estados Unidos 
anunciaram uma nova par-
ceria com a Austrália e o 
Reino Unido para reforçar as 
capacidades navais no Pací-
fico diante da crescente in-
fluência da China na região, 
equipando a nova frota aus-
traliana com submarinos nu-
cleares. A aliança foi batizada 
de Aukus.

Se o plano se concreti-
zar, o país da Oceania poderá 
começar a realizar patrulhas 
de rotina que poderão pas-
sar por áreas do mar do sul 
da China, região que Pequim 
reivindica como sua zona ex-
clusiva, e que se estenderão 
até o Taiwan.

O comunicado foi feito 
pelo presidente americano, 
Joe Biden, na noite de quar-
ta-feira, numa videocon-
ferência que contou ainda 
com os primeiros-ministros 
australiano, Scott Morrison, 
e britânico, Boris Johnson. 
Imediatamente, o anúncio 
provocou uma reação furiosa 
da China, que não foi citada 
diretamente pelo trio. 

Os submarinos movi-
dos a energia nuclear serão 
mais rápidos, mais difíceis 
de detectar e potencialmen-
te muito mais letais do que 
os submarinos movidos a 
diesel que a Austrália pla-
neja comprar da França 
- em uma negociação esti-
mada em US$ 66 milhões 
(o equivalente a cerca de R$ 
346,8 milhões).

Atualmente, apenas seis 
nações operam submarinos 
movidos a energia nuclear, 
e os Estados Unidos haviam 
compartilhado a tecnologia 
apenas com o Reino Unido.

A medida é vista como 
um passo importante para 
a Austrália, que nos últimos 
anos tem hesitado em recuar 
diretamente em relação aos 
principais interesses chine-
ses. No entanto, o país tem se 
sentido cada vez mais amea-
çado. Não por acaso, há três 
anos, a Austrália esteve entre 
as primeiras nações a proibir 
a Huawei, gigante chinês das 
telecomunicações.

‘Capacidade de ponta’
Biden disse que os es-

forços para permitir que a 
Austrália tenha submarinos 
movidos a energia nuclear 
garantiriam que eles tives-
sem “as capacidades de pon-
ta de que precisamos para 
manobrar e defender-nos 
contra ameaças em rápida 
evolução”.

“Trata-se de investir na 
nossa maior fonte de força, 
as nossas alianças, e atuali-
zá-las para melhor responder 
às ameaças de hoje e de ama-
nhã”, disse Biden na Sala Leste, 
acompanhado por duas televi-
sões que mostram os líderes 
britânicos e australianos.

Para Boris Johnson, o 
novo acordo reforça seu es-
forço para desenvolver uma 
estratégia britânica global, 
com concentração no Pacífi-
co, passo seguinte ao Brexit.

Seis ministros do go-
verno da Argentina, vários 
secretários e diretores de 
agências colocaram seus 
cargos à disposição do pre-
sidente, Alberto Fernández, 
após a contundente derrota 
do partido governista nas 
primárias de domingo, que 
definiram os candidatos 
para a eleição legislativa de 
novembro. Os nomes que 
pediram demissão são todos 
ligados à vice-presidente, 
Cristina Kirchner.

A manobra evidencia 
ainda mais a divisão entre 
os aliados de Fernández e o 
grupo de Cristina. Segundo o 
jornal Clarín, o núcleo duro 
do kirchnerismo defende a 
radicalização do governo e 
pretende forçar a queda do 
chefe de gabinete, Santiago 
Cafiero, e dos ministros Ma-
tías Kulfas, do Desenvolvi-
mento Produtivo, e Martín 
Guzmán, da Economia, que 
ontem estiveram reunidos 
com o presidente para de-
monstrar lealdade.

Segundo a imprensa 
argentina, Fernández e Cris-
tina conversaram por tele-
fone, na segunda-feira, e se 
reuniram na noite de terça-
feira por mais de três horas 
na Casa Rosada - o encontro 
não teria terminado bem, de 
acordo com fontes do gover-
no citadas pelos principais 
jornais argentinos.

Na quarta-feira, o pri-
meiro a anunciar a renúncia 
foi Eduardo “Wado” de Pe-
dro, ministro do Interior, que 
enviou uma carta a Fernán-
dez manifestando as razões 

de sua decisão. “Ouvindo 
suas palavras no domingo à 
noite, quando você declarou 
a necessidade de interpretar 
o veredicto dado pelo povo 
argentino, considerei que a 
melhor maneira de colabo-
rar com esta tarefa é colocar 
minha renúncia a sua dispo-
sição”, escreveu o ministro.

Em seguida, Fernández 
recebeu a notícia das saídas 
dos ministros Martín Soria, 
da Justiça, Roberto Salvare-
zza, de Ciência e Tecnologia, 
Juan Cabandié, do Meio Am-
biente, Jorge Ferraresi, do 
Desenvolvimento Territorial 
e Habitação, e Tristan Bauer, 
da Cultura. Secretários, dire-
tores de agências e Fernan-
da Raverta, presidente da 
Aerolíneas Argentinas, tam-
bém pediram para deixar o 
governo. “Conversamos com 
o presidente e, de uma forma 
ou de outra, todos renuncia-
mos”, disse Ferraresi, em en-
trevista à rádio Con Vos.

“Tentativa de golpe”
Elisa Carrió, ex-depu-

tada e ex-candidata presi-
dencial, acusou Cristina de 
querer dar um “golpe de 
Estado” em Fernández. “A 
tentativa de esvaziar o pre-
sidente por parte de uma vi-
ce-presidente é um golpe de 
Estado”, declarou Carrió, que 
é ligada a Mauricio Macri, 
em entrevista à Rádio Mitre. 
“A vice-presidente não pode 
dizer ao presidente quem 
demitir, seja ele derrotado 
ou vitorioso. O presidente 
tem de exercer suas funções 
institucionais e resistir.”

Mudanças
No início da noite, Fer-

nández promoveu uma nova 
reunião de emergência na 
Casa Rosada com os minis-
tros que não haviam entre-
gado o cargo. Segundo as-
sessores, o governo analisa 
mudanças para melhorar seu 
desempenho nas urnas em 
novembro, quando os argen-
tinos renovarão 127 dos 257 
deputados e 24 dos 72 sena-
dores - além de representan-
tes eleitos nas províncias.

As prévias de domingo, a 
primeira votação enfrentada 
por Fernández no cargo de 
presidente, foram vistas por 
analistas políticos argentinos 
como um plebiscito sobre seu 
mandato, marcado por medi-
das de combate à pandemia 
de covid-19 e por uma reces-
são econômica que começou 
em 2018. O resultado acabou 
sendo uma demonstração de 
força da oposição, que se tor-
na uma ameaça ainda maior 
o peronismo nas eleições 
presidenciais de 2023.

De acordo com a conta-
gem provisória dos votos das 
primárias, as listas de pré-
candidatos a deputado da co-
ligação governista Frente de 
Todos, de Fernández e Cristi-
na, foram as mais votadas em 
apenas 7 das 24 províncias. 
Os nomes da coalizão opo-
sitora Juntos pela Mudança, 
ligada ao ex-presidente Mau-
ricio Macri, foram os mais 
votados em 14. Já em relação 
às listas para o Senado, os go-
vernistas ganharam apenas 
em duas das oito províncias 
onde houve votação.

China diz que razões 
são “irresponsáveis”

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da 
China, Zhao Lijian afirmou que as razões para a aliança 
entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, anuncia-
da na quarta-feira são “extremamente irresponsáveis”.

“As exportações de tecnologia submarina nuclear 
altamente sensível para a Austrália, pelos EUA e Reino 
Unido, provam mais uma vez que eles estão usando 
exportações nucleares como uma ferramenta para um 
jogo geopolítico e adotando padrões duplos”, firmou 
Zhao, em coletiva à imprensa nesta quinta-feira, 16.

O novo acordo de cooperação foi batizado de 
Aukus, um acronônimo com o nome dos três partici-
pantes. Zhao afirmou que o trato entre os países minou 
“seriamente” a paz e a estabilidade regional, “intensi-
ficando a corrida armamentista e minando os esforços 
internacionais pela não proliferação de armas”.

O porta-voz pontuou que a Austrália é um estado 
sem armas nucleares, sob o Tratado de Não Prolife-
ração de Armas Nucleares (NPT, na sigla em inglês), 
conhecido como Tratado de Rarotonga. Zhao disse 
ainda que, com a Austrália introduzindo tecnologia 
submarina nuclear “de valor estratégico e militar”, a 
comunidade internacional, em especial os vizinhos do 
país australiano, tem “todos os motivos” para questio-
nar se Camberra “leva a sério” seus compromissos de 
não proliferação nuclear.

“A China vai prestar muita atenção ao desenvolvi-
mento dessa situação relevante”, complementou Zhao.

‘Zangado e amargo’
O premiê australiano confirmou que o país não iria 

avançar na negociação por submarinos convencionais 
com a França. A transação tinha apoio do presidente 
francês, Emmanuel Macron. Biden, numa tentativa de 
acalmar Paris, disse que a França é um “parceiro e 
aliado chave” no Indo-Pacífico.

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, disse 
que o Reino Unido não pretende “antagonizar os fran-
ceses”. Contudo, o ministro dos Negócios Estrangeiros 
francês, Jean-Yves Le Drian, disse que a decisão de 
cancelar o acordo era “uma facada nas costas”. “Estou 
muito zangado, e amargo.... Isto não é algo que os 
aliados façam”, acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o comunicado sobre o Plano Aukus, que provocou imediatamente reação furiosa do governo chinês

Ministros ligados a Kirchner 
deixam governo na Argentina

Foto: Agência Estado

Cuba publicou on-
tem projeto há muito 
aguardado de um novo 
código de família que 
abrirá as portas para o 
casamento gay se apro-
vado. Ativistas dos di-
reitos LGBT celebraram 
de forma comedida, pois 
permanecem cautelosos 
sobre a real implemen-
tação.

O novo código de-
fine o casamento como 
“união voluntária de 
duas pessoas” sem espe-
cificar o gênero, em opo-
sição à definição atual de 
“união de um homem e 
uma mulher”.

O projeto ainda pre-
cisa ir a um debate, e 
então receberá emendas 
para levar em considera-
ção as opiniões dos cida-
dãos antes de seguir para 
um referendo. Ativistas 
temem que a comissão 
encarregada da medida 
possa ceder à pressão 
de grupos religiosos e 
daqueles que preferem a 
cultura do machismo tra-
dicional.

Eles dizem que o 
governo não deveria ter 
estipulado um referendo 
sobre o que são direitos 
humanos fundamentais. 
O governo diz que quer 
construir, em vez de for-
çar a aceitação da mu-
dança.

“Demorou muito e 
não houve transparência 
em seu interminável pro-
cesso de quase 15 anos. 
Mas está aí”, acrescentou.

Projeto abre 
portas para 
o casamento 
gay em Cuba
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Mais de 1,5 mil pessoas foram atendidas durante esta semana e puderam regularizar a situação junto aos credores 

Termina hoje o 25º Mutirão 
de Renegociação de Dívidas da Au-
tarquia de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB). Durante a ação, que 
ocorreu ao longo desta semana, 
mais de 1,5 mil pessoas foram aten-
didas e puderam negociar suas dí-
vidas junto às principais prestado-
ras de serviços na Paraíba. Segundo 
a superintendente do Procon-PB, 
Késsia Cavalcanti, esta é a última 
chance para a população se regu-
larizar junto a seus credores ainda 
este mês.

Voltada à redução do número 
de paraibanos endividados, esta 
edição do mutirão teve início na 
última segunda-feira (13) e se en-

cerra na tarde desta sexta. Os aten-
dimentos acontecerão na sede do 
Procon-PB, das 8h  às 16h30 e, para 
que todos sejam atendidos, a reco-
mendação da entidade é que um 
agendamento prévio seja realizado 
remotamente. 

De acordo com a superinten-
dente do Procon-PB, o mutirão é 
um momento propício para que os 
consumidores com dívidas casuais 
regularizem sua situação junto às 
empresas credoras. Isto porque, 
durante a ação, é possível que o 
cidadão consiga descontos ainda 
maiores que os oferecidos em uma 
negociação comum, variando entre 
60% e 80% e podendo atingir até 
90% do valor total se o pagamento 
da dívida for feito à vista. 

“Considerando que ainda es-
tamos em meio a uma pandemia, a 
procura por acordos foi alta. Rea-
lizamos 1.592 atendimentos e es-
peramos que o número aumente, 
porque, pelo histórico dos muti-
rões, a tendência é que a procura 
cresça nos últimos dias”, analisa 
Késsia Cavalcanti. 

O Procon-PB registrou que, 
durante os primeiros dias de muti-
rão, houve grande busca por acor-
dos com instituições financeiras 
e com a Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa). Para a 
superintendente da entidade, um 
dos destaques da ação foi a con-
sulta SPC/Serasa. “Muitas pessoas 
vieram até nós para saber se esta-
vam negativadas no mercado e se 
sua situação é grave”.

Realizado periodicamente, o 
mutirão acontece através de par-
cerias com algumas das principais 
empresas prestadoras de serviços 
no Estado. Dentre elas, empresas 
de telefonia, escolas e universida-
des privadas, bancos, e as distribui-
doras de água e energia, Cagepa e 
Energisa. 

A fim de evitar aglomerações, o 
Procon-PB orienta que os consumi-
dores sigam os protocolos sanitá-
rios e cheguem com alguns minutos 
de antecedência à sede da autar-
quia. Como a procura pelo serviço 
tem sido grande, Késsia Cavancalti 
orienta que o agendamento deve ser 
feito através do número (83) 3218-
5441, que funciona como telefone e 
também como WhatsApp. 

Após o término da ação, o 
mutirão só voltará a acontecer em 
dezembro, por isso,  Késsia sugere 
que a população não deixe o prazo 
acabar sem resolver suas pendên-
cias com as empresas parceiras do 
evento. A superintendente do Pro-
con-PB enfatiza que todas as pes-
soas que buscarem o serviço até o 
fim do dia terão seu atendimento 
garantido, mesmo que na próxima 
semana. “Não vamos prorrogar o 
evento. Então, quem tiver interesse 
em ser atendido dentro dos moldes 
do mutirão deve entrar em contato 
conosco ainda hoje”, aconselha.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Procon encerra hoje o mutirão 
para renegociar dívidas na PB

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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Já tratamos aqui em nossa coluna algumas 
vezes sobre a importância da atenção ao cliente 
e como o empreendedor precisa estar atento às 
informações que, mesmo involuntariamente, 
seus clientes são capazes de prestar para o 
aperfeiçoamento do negócio. 

Essa relação entre a empresa e o cliente 
muitas vezes fica restrita a como o serviço ou 
o atendimento ao cliente é realizado, mas para 
além disso, existe um conceito que aborda 
aspectos bem mais abrangentes. O termo 
customer experience ou experiência do cliente, 
diz respeito a todos os momentos que o cliente 
tem com a empresa, desde o momento do 
primeiro contato com a marca, até as respostas, 
ou feedbacks coletados no pós-venda.

Mais do que uma relação de compra e 
venda, a experiência leva em consideração 
como os clientes percebem suas interações 
junto à empresa. Essa atenção aos fatores 
relacionados à percepção e interação, portanto, 
tornam estes os elementos básicos da 
experiência do cliente.

Hoje, diante de todas as dificuldades já 
sabidas por todos nós, em com a concorrência 
que cresce a cada dia, é imprescindível que 

qualquer empresa que deseja se destacar 
no seu nicho procure algum diferencial 
significativo, pois cada vez mais os clientes 
se tornam exigentes e um bom atendimento 
apenas não é mais suficiente para atingir esse 
objetivo. 

Se o dono de um negócio deseja melhorar 
a experiência do cliente, é importante observar 
três fatores que norteiam esse conceito: esforço, 
emocional e sucesso.

O esforço está relacionado ao nível de 
conforto do cliente durante todo o processo 
de interação com a empresa, ou seja, quanto 
esforço será despendido pelo cliente para 
que toda a experiência com o seu negócio seja 
realizada. Podemos usar como exemplo aqui a 
agilidade no atendimento e a comunicação clara 
em relação ao produto ou serviço oferecido.

O fator emocional é muito importante no 
que se refere a interação, já que é nesse sentido 
em que se estabelece ou não, um vínculo 
emocional entre o cliente e a empresa. Não só 
a fidelização como também a capacidade de 
tornar o cliente um defensor e propagador do 
seu negócio são frutos de um vínculo sólido 
nessa relação. Colocar o cliente sempre em 

uma posição de prioridade, fazendo com que 
ele se sinta prestigiado e ouvido são formas de 
concretizar essa interação emocional.

Já o sucesso está voltado para como 
devemos garantir, ou pelo menos tentar 
garantir, que o cliente consiga atingir os seus 
objetivos na experiência com o nosso negócio. 
Esse é o fator que envolve o processo do início 
ao fim, e isso vai desde o momento em que ele 
consegue encontrar o que estava procurando, 
até ao nível de satisfação com o atendimento e a 
entrega do produto ou serviço.

Algumas dicas são importantes para 
garantir uma boa experiência para o cliente, 
o primeiro passo é estabelecer essa cultura 
ainda dentro do seu negócio. Faça com que seus 
funcionários se sintam parte desse processo e 
comunguem do pensamento de que o cliente 
está em primeiro lugar. É interessante fazer o 
constante exercício de refletirmos em como 
gostaríamos de ser atendidos se nós fossemos o 
cliente no nosso negócio.

Esse mesmo pensamento acaba atingindo 
uma segunda dica, a necessidade de entender 
o cliente. Conseguir realmente identificar a 
quem estamos atendendo, o que essas pessoas 

esperam do nosso negócio, tentando sempre 
adaptar a experiência a cada perfil, na busca 
de oferecer um atendimento cada vez mais 
personalizado.

Criar laços com seus clientes fortalece o 
fator emocional, e essa ligação fortalecida, como 
dito anteriormente, fará com que muito mais 
do que um cliente, você tenha um aliado na 
propagação do seu negócio.

Otimize o momento do atendimento 
buscando sempre eficiência e rapidez. Diminuir 
o esforço é fundamental, portanto, a utilização 
de tecnologias podem ajudar nessa missão, 
além de manter sempre uma equipe sempre 
atenta.

Mantenha o foco até o final do processo, 
a experiência do cliente não acaba na hora 
da venda. Um pós-venda bem feito garantirá 
a fidelização e também lhe ajudará a coletar 
novas informações que ajudarão a aperfeiçoar 
as novas experiências.

Estamos em um momento em que muitas 
vezes uma boa experiência conta mais que a 
simples venda do produto. A percepção que 
o cliente tem do seu negócio pode ser hoje a 
moeda mais valiosa do mercado.

Experiência do cliente

Ibovespa 
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Sonegação fiscal

Carga com 21 toneladas de feijão 
sem nota é apreendida na BR-101

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) realizou 
ontem (16) a abordagem de 
uma carreta, na BR-101, sentido 
Recife-João Pessoa, e apreen-
deu carga de 21 toneladas de 
feijão preton avaliada em R$ 
142.800,00 sem documento 
fiscal. A ação foi coordenada 
pela equipe de fiscalização do 
Comando Fiscal da 1ª Gerência 
Regional da Sefaz-PB.

O gerente da 1ª Gerência 
Regional, André Filgueiras, re-
velou que a experiência da equi-
pe de Fiscalização em Trânsito 
foi fundamental para constatar 

a existência de carga no cami-
nhão. “O veículo estava com os 
eixos levantados para aparen-
tar que estava vazio, o que foi 
detectado pela equipe de audi-
tores fiscais de forma perspicaz  
do Comando Fiscal”, destacou.

Após contabilidade da carga 
na carreta, que estava carregada 
com 350 sacos de 60 kg de feijão 
preto, os auditores fiscais lavra-
ram o auto da infração que resul-
tou na cobrança de R$ 38.556,00, 
sendo R$ 25.704,00 de ICMS e de 
R$ 12.852,00 de multa. “A equipe 
de fiscalização do Comando Fis-
cal da 1ª Região da Sefaz está se 

reestruturando e aperfeiçoando 
cada vez mais para coibir com 
maior rigor e intensidade a so-
negação de impostos no Estado 
da Paraíba”, destacou o gerente 
André Filgueiras.

Ações intensificadas
A Sefaz-PB tem intensifica-

do ações fiscais nas cinco gerên-
cias regionais do Estado para 
coibir a circulação de mercado-
ria com documentação inidô-
nea, pendente de regularidade 
ou sem nota fiscal, com o obje-
tivo de combater a sonegação 
fiscal e a concorrência desleal.
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Auto de infração emitido pelos 
fiscais resultou na cobrança de 
R$ 38.556,00 em impostos a 
serem recolhidos ao Estado
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Projeto encaminhado ao Congresso Nacional justifica necessidade de recursos para pagar o auxílio emergencial

O Governo Federal en-
caminhou ao Congresso um 
projeto de lei (PL) que re-
duz incentivos e benefícios 
tributários de setores da 
economia. A Secretaria-Ge-
ral da Presidência informou 
ontem (16) que a medida é 
fruto do compromisso fir-
mado entre o Legislativo e 
o Executivo para possibili-
tar o pagamento do auxílio 
emergencial em 2021, bene-
fício que atende a população 
mais vulnerável durante a 
pandemia de covid-19.

A Emenda Constitu-
cional nº 109/2021, que 
permitiu o auxílio este ano, 
concedeu seis meses para o 

governo propor uma redu-
ção de benefícios tributários, 
além de outras medidas fis-
cais para abertura de espaço 
no orçamento.

De acordo com a Presi-
dência, o Plano de Redução 
Gradual de Incentivos e Be-
nefícios Fiscais visa a ade-
quação dos benefícios tri-
butários ao Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e 
serviços produzidos no país). 
O objetivo é que, ao final de 
oito anos, os incentivos se-
jam mantidos em patamar 
igual ou inferior a 2% do PIB.

A Secretaria-Geral ex-

plica ainda que o plano foi 
elaborado pela Receita Fede-
ral e prevê um corte de mais 
de R$ 22 bilhões em gastos 
tributários, sendo R$ 15 bi-
lhões cortados já no primei-
ro ano. As demais reduções 
serão feitas gradualmente, 
por meio da não prorrogação 
de outros benefícios fiscais 
que já tinham data certa para 
serem encerrados e que não 
mais serão renovados.

“Importante ressaltar que 
o Plano de Redução Gradual 
torna o sistema tributário mais 
justo e simples ao eliminar dis-
torções, reduzir benefícios 
que não atingem finalidades 
relevantes para a sociedade e 
encerrar regimes tributários 
considerados obsoletos”, diz 
a nota.

Os regimes tributários 
especiais estabelecem uma 
forma diferenciada de tri-
butação a determinados se-
tores ou atividades empre-
sariais. Os incentivos fiscais 
podem ser concedidos como 
descontos, isenção, compen-
sação e outros modelos que 
diminuem a carga tributária 
com o intuito de incentivar o 
investimento e o crescimen-
to em determinados setores.

A pasta não especifi-
cou quais benefícios serão 
cortados ou não renovados, 
mas afirmou que a medida 
não trará nenhuma altera-
ção para os incentivos fiscais 
relativos à cesta básica, ao 
Simples Nacional (micro e 
pequenas empresas), à Zona 
Franca de Manaus, às bolsas 
de estudantes e outros men-
cionados na Emenda Cons-
titucional nº 109/2021. O 
plano também não interfere 
nas imunidades tributárias 
previstas na Constituição.

A expectativa do gover-
no é que o projeto seja apro-
vado ainda esse ano e inicia-
do em 2022.

Andreia Verdélio  
Agência Brasil

Governo envia PL para reduzir 
R$ 22 bi em benefícios fiscais
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Não há mais tempo 
neste ano para perspecti-
vas econômicas auspicio-
sas. Conforme a terceira 
edição da pesquisa Radar 
Febraban, otimismo quan-
to à recuperação econômi-
ca, só mesmo em 2022. A 
maior parte da população, 
aponta o levantamento 
realizado pela Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban) só enxerga no ho-
rizonte dos próximos seis 
meses nuvens de apreen-
são com desemprego, in-
flação e perda do poder de 
compra, com juros mais 
elevados.

Mais de dois terços 
(68%) dos consultados têm 
fé de que sinais de recupe-
ração econômica aparece-
rão no ano que vem. Mas 
os descrentes na melhora 
do cenário, nem mesmo 
em 2022, que no primeiro 
levantamento somavam 
somente 9%, agora já são 
15%. Entre os mais jovens, 
entre 18 a 24 anos, a desi-

lusão é ainda mais grave, 
vai a 21%.

A pesquisa foi realiza-
da entre 2 e 7 de setembro, 
com 3 mil entrevistados em 
todas as cinco regiões do 
país. A primeira edição foi 
feita em março e a segunda, 
em junho.

Depois de uma breve 
recuperação na segunda 
edição da pesquisa, o gru-
po dos que perderam as es-
peranças de recuperar suas 
finanças ainda este ano foi 
a 55%. Apenas 18% ainda 
acreditam na melhora de 
sua situação financeira até 
o Natal, com um recuo de 
cinco pontos porcentuais 
em relação à edição ante-
rior do Radar Febraban.

Pouco mais da metade 
dos consultados (51%) acre-
dita que o poder de compra 
do brasileiro é declinante. 
Em junho, esse porcentual 
havia cedido a 48% dos en-
trevistados, mas o pessimis-
mo quanto a esse aspecto 
havia sido bem maior em 
março, quando 64% te-
miam pela perda de poder 
aquisitivo.

Cresce descrença com 
a economia no Brasil
Marcelo Mota
Agência Estado

A economia com o cor-
te de até 25% da jornada 
de trabalho e na remunera-
ção dos servidores públicos 
pode chegar a R$ 33 bilhões 
em dez anos, calcula o Cen-
tro de Liderança Pública 
(CLP). A possibilidade de re-
dução da jornada e salários - 
já tentada outras vezes sem 
sucesso pela equipe econô-
mica - foi incluída no pare-

cer da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) de re-
forma administrativa do re-
lator, deputado Arthur Maia 
(DEM-BA), e é opcional para 
os atuais servidores.

A reforma administra-
tiva prevê uma reformula-
ção no RH do Estado, com 
novas regras para contratar, 
promover e demitir funcio-
nários públicos. O relatório 
veda a redução de jornada 
e remuneração para os ser-
vidores das chamadas car-

reiras exclusivas de Estado, 
ou seja, aquelas funções que 
não encontram equivalência 
no setor privado. A regra de 
corte será opcional para os 
servidores e empregados 
públicos com ingresso na 
máquina pública até a pu-
blicação da emenda consti-
tucional. Esses servidores 
poderão escolher entre a 
jornada reduzida e a jornada 
máxima estabelecida para o 
seu cargo.

Simulações feitas pelo 

economista Daniel Duque 
para o CLP apontam a eco-
nomia de R$ 14,4 bilhões 
para os servidores atuais. 
Enquanto, para os servido-
res atuais, o ganho fiscal se 
reduz ao longo do tempo 
porque eles vão se aposen-
tando, a aplicação da medi-
da para os novos entrantes 
no serviço público federal 
será um ganho progressivo. 
A economia total média até 
2030 estimada é de cerca de 
R$ 18 bilhões por ano.

CLP vê economia de R$ 33 bilhões 
com jornada menor de servidores

Construra faz ‘Feirão da Casa Própria’ 
e oferece imóveis com descontos na PB

O grupo MRV decidiu 
oferecer condições especiais 
para aquisição de apartamen-
tos prontos, semiprontos e na 
planta em diversas cidades 
do Brasil até amanhã (18). A 
empresa emitiu nota na qual 
destaca entender que “faz 
parte do seu propósito ofe-

recer oportunidades para a 
aquisição de uma nova mo-
radia para famílias de todo o 
país” facilitando, assim, o so-
nho da casa própria.

Durante os dias do “Fei-
rão da Casa Própria MRV” 
serão oferecidos descontos a 
partir de R$ 3 mil em cerca de 

quatro mil imóveis. Em algu-
mas praças as faixas de des-
contos podem ser maiores.

As opções de moradia 
são diversas, contemplando 
imóveis que se enquadram no 
programa Casa Verde Ama-
rela, sucessor do Minha Casa 
Minha Vida, além de outras 

linhas de produtos disponí-
veis no site www.mrv.com. 
“Os incentivos facilitam a vida 
do consumidor e contribuem 
para que muitos negócios 
sejam fechados durante o 
evento”, informou o diretor 
executivo de vendas da MRV, 
Thiago Ely.

Do total, R$ 15 bilhões 
equivalem a cortes no 
primeiro ano e o resto 
será de forma gradual

Gastos

Elevação em 5,30%

Ministério contraria o mercado e 
mantém projeção para alta do PIB

Apesar de o mercado 
estar reduzindo suas pro-
jeções para a evolução da 
atividade neste e no pró-
ximo ano, o Ministério da 
Economia manteve sua es-
timativa para a recupera-
ção da economia em 2021, 
e segue esperando uma 
alta de 5,30% no Produto 
Interno Bruto (PIB) neste 
ano. A previsão consta na 
grade de parâmetros da Se-
cretaria de Política Econô-

mica (SPE), divulgada on-
tem (16). Essa é a mesma 
estimativa do último Bole-
tim Macrofiscal, de julho.

De acordo com a SPE, 
apesar do recuo de 0,1% 
do PIB no segundo trimes-
tre em relação aos três 
primeiros meses do ano, o 
crescimento interanual de 
12,4% indicaria recupera-
ção em relação ao vale da 
crise de 2020. “O destaque 
do PIB pelo lado da oferta 
foi o desempenho dos ser-
viços, com alta de 0,7% 
ante o trimestre anterior, 

com ajuste sazonal”, acres-
centou a Economia. Para 
2022, a estimativa de alta 
no PIB passou de 2,51% 
para 2,50%.

Crescimento
O Ministério manteve 

ainda as projeções de cres-
cimento da economia de 
2023, 2024 e 2025 - todas 
em 2,50%. “Esperam-se 
efeitos positivos das re-
formas pró-mercado e do 
processo de consolidação 
fiscal”, completou a SPE. No 
último relatório Focus, os 

analistas de mercado con-
sultados pelo Banco Cen-
tral estimaram uma alta de 
5,04% para o PIB de 2021.

Para 2022, a estimati-
va no Focus é de crescimen-
to de 1,72%, mas diversos 
analistas já passaram a 
projetar uma expansão de 
menos de 1,0% no próxi-
mo ano após o presidente 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, ter dito nes-
ta semana que a institui-
ção aumentará os juros até 
onde for necessário para 
conter a inflação.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Previsão consta na grade de 
parâmetros da Secretaria de 
Política Econômica (SPE)

Adriana Fernandes
Agência Estado



Diversidade

Iniciativa do Governo do Estado visa oferecer mais oportunidades e promover a reinserção social dos reeducandos
A Secretaria de Estado 

da Administração Peniten-
ciária da Paraíba (Seap) deu 
início esta semana ao “Pro-
grama Estadual de Reinser-
ção Social pelo Trabalho e 
Capacitação Profissional 
Novo Tempo” e realizou a 
inauguração da Fábrica de 
Corte e Costura Industrial 
Esperança Viva, na Peniten-
ciária de Segurança Máxima 
Criminalista Geraldo Beltrão, 
localizada na capital.

O programa será realiza-
do em parceria com a Escola 
de Serviço Público do Estado 
da Paraíba (Espep) e a Secre-
taria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba para a oferta de cur-
sos profissionalizantes com 
o Paraibatec, programa de 
capacitação profissional do 
Estado da Paraíba em co-
laboração com o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Pro-
natec).

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária da 
Paraíba, Sérgio Fonseca, des-
tacou a relevância deste Pro-
grama de Reinserção Social 
na diminuição da reincidên-

Novo programa cria cursos de 
capacitação em penitenciárias
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AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 055/2021

REGISTRO Nº 21-01783-6
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO NA 

E.E.E.F.M JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES, EM SÃO BENTO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 08 de outubro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 16 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021
PROCESSO Nº 19.000.000754.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (TIPO VAN E ÔNIBUS RODOVIÁRIO), destinado à Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01766-2
João Pessoa, 16 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO PARA RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E ALTERAÇÃO 

ESTATUTÁRIA 
A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Pa-

raíba – FETAG-PB, inscrita no CNPJ sob o nº 09.144.437/0001-73, com Registro Sindical nº L00B 
P088 A1963, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com endereço na Rua Rodrigues de 
Aquino, nº 722, Bairro: Jaguaribe, na Cidade de João Pessoa-PB CEP: 58.015-040, anteriormente 
denominada Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraíba – FETAG-PB e 
devidamente averbada no Cartório do 2º Ofício de Notas, Oficial do Registro de Títulos e Documentos 
e Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº 763439, no Livro A0771, através de seu 
presidente, convoca, pelo presente Edital todos os sindicatos representativos da categoria e toda 
a categoria profissional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, ativos, inativos e aposentados, 
agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais do Plano Contag e da 
FETAG-PB, a participarem de uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, que será instalada e realizada por esta Federação, na sua sede social situada 
à Rua Rodrigues de Aquino, nº 722, Bairro: Jaguaribe, na Cidade de João Pessoa-PB CEP: 
58.015-040. A assembleia ocorrera de forma presencial e de forma virtual e eletrônica por meio de 
videoconferência através do aplicativo zoom, sendo observadas todas as regras de distanciamento 
social para evitar aglomeração, com início às 8:00 (oito) horas do dia 20 de outubro de 2021, em 
primeira convocação ou em segunda convocação no mesmo dia e local, às 9:00 (nove) horas, com 
o quórum na forma estatutária, com a finalidade de tomarem parte, discutirem e ao final deliberarem 
a respeito da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação das alterações estatutárias da representação 
sindical da categoria profissional dos trabalhadores Rurais, da denominação da entidade e outras,  
realizadas em assembleia geral do dia 11 de maio de 2016 por esta Entidade, sendo: a) Ratificar 
a alteração estatutária da representação sindical profissional da entidade para a categoria dos tra-
balhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, ativos e aposentados, proprietários ou não, 
que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, 
nos termos do Decreto Lei 1166/1971, em área inferior ou igual a 2 (dois) módulos rurais, no Estado 
da Paraíba; b) Ratificar a alteração estatutária da denominação da Federação para Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB; 
2) Ratificar todas as outras alterações estatutárias decorrentes dos itens anteriores; 3) alterar a 
redação do § 1º do Art.1º do estatuto da federação para acrescentar a expressão “em área igual 
ou inferior a 2 módulos rurais” após a expressão “Decreto Lei 1.166/71”. Cada um dos sindicatos 
representativos da categoria profissional dos trabalhadores rurais no Estado da Paraíba poderá 
participar da Assembleia Geral convocada pelo presente edital, com direito a credenciar, mediante 
autorização da respectiva Entidade, apenas um (01) delegado, que terá direito a voz e voto na As-
sembleia Geral representando esse sindicato, desde que o sindicato possua cadastro ativo e regular 
ou pedido de registro tramitando no CNES, perante o Registro Sindical, no Ministério do Trabalho.

João Pessoa – PB, 17 de setembro de 2021.
LIBERALINO FERREIRA DE LUCENA

Presidente da Federação
CPF: 067.942.544-68

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, ficam convocados nos termos do Estatuto Social desta 
Entidade e na legislação em vigor, todos os Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados a esta 
Federação, que estiverem em condições de exercer o direito a voz e ao voto, para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária de Prestação de Contas, que ocorrerá de forma VIRTUAL, através da 
plataforma ZOOM e na sede da entidade, situada à Rua Rodrigues de Aquino, 722 – Centro – João 
Pessoa/PB, em primeira convocação às 08:00 horas, do dia 29 de Setembro de 2021, que deverá ter 
presença mínima de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um), dos filiados votantes. Caso não haja 
“QUORUM” em primeira convocação, a Assembléia será realizada em Segunda Convocação, com 
5% dos filiados votantes, no mesmo dia e local, as 08h30min (30 minutos após o horário previsto 
para a primeira convocação), na qual será deliberada a seguinte ordem do dia:

1 - Leitura do Edital de Convocação para realização da Assembléia;
2 - Discussão e Aprovação do Balanço Patrimonial do Exercício de 2020;
3 - Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Balanço Patrimonial do exercício 

de 2020;
4 - Discussão e Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2022;
5 – Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre a Previsão Orçamentária para o Exercício 

de 2022.
João Pessoa-PB, 17 de SETEMBRO de 2021.

LIBERALINO FERREIRA DE LUCENA                      GERLANDIA VIEIRA DE MORAIS
Presidente                                                                   Tesoureira

CIDADE LINDA COLETA DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE CAMÇAMBAS EIRELI,INSCRITO COM 
O CNPJ:42.054.481/0001-68, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM-SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA , A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA COLETA DE RESIDU-
OS NÃO PERIOGOSOS, SITUADO NA AVENIDA MARANHAO, Nº 910, SALA 104,BAIRRO DOS 
ESTADOS,JOÃOPESSOA-PB. 

BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.846.421/0001-
50, torna público que requereu a SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a licença Simplificada para Comercio varejista de artigos de papelaria, situado na Avenida 
Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 96 – Sl 07 – Parque Verde -  Cabedelo-PB

A Drogaria Drogavista LTDA (REDEPHARMA) CNPJ: 00.958.548/0042-17, torna público que reque-
reu na SEMAPA- Secretaria Do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, aLicença de Operação para 
atividade de Drogaria, situado na Av. Oceano Pacifico,96, CEP 58.10-236, Intermares, Cabedelo.

A Drogaria Drogavista LTDA (REDEPHARMA) CNPJ: 00.958.548/0041-36, torna público que 
requereu na SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, aLicença de Operação para atividade de 
Drogaria, situado na Av. Presidente Epitácio Pessoa,409, loja A, CEP 58.030-000, Bairro dos 
Estados, João Pessoa.

FRANCIMAR SOARES LAVOR,CPF: 391.266.764-00, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade InstalaçãoparaConstrução 
de Residência Unifamiliar, situadono Condomínio Villas do Atlântico, no Lote 14, na Quadra B76, 
Amazônia Park– Cabedelo/PB.

A Espaço Fisio e Pilates Clínica de Fisio terapia Ltda) com CNPJ 13.866.093/0001-83 torna público 
que em 28/05/2021) recebeu a Licença Prévia nº 005/2021 da Coordenadoria do Meio Ambiente 
e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para Clínica médica ,conforme 
o processo nº 1835/2021 na Rua Severino Galileu, Lote 18, Bairro Jardim Paulistano, Campina 
Grande-PB. Com validade de 365 dias.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1757/2021 em João Pessoa, 31 de agosto 
de 2021 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-151, trecho: Picuí / 
Nova Floresta. Na (o) – RODOVIA PB-151, TRECHO: PICUÍ / NOVA FLORESTA. Município: - UF: 
PB. Processo: 2021-002463/TEC/LI-7777.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1825/2021 em João Pessoa, 10 de setembro de 2021 
– Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-384/366, trecho: São José 
de Piranhas / Carrapateira. Na (o) – RODOVIA PB-384/366, TRECHO: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 
/ CARRAPATEIRA. Município: - UF: PB. Processo: 2021-005559/TEC/LO-2560.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1828/2021 em João Pessoa, 10 de setembro de 
2021 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-359, trecho: Aparecida 
/ São Francisco / Santa Cruz / Divisa PB/RN. Na (o) – RODOVIA PB-359, TRECHO: APARECIDA / 
SÃO FRANCISCO / SANTA CRUZ / DIVISA PB/RN. Município: - UF: PB. Processo: 2021-001168/
TEC/LO-1862.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1829/2021 em João Pessoa, 10 de setembro de 2021 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia Vicinal, trecho: Entroncamento 
BR-412 / Malhada da Roça Distrito de São João do Cariri. Na (o) – RODOVIA VICINAL, TRECHO: 
ENTRONCAMENTO BR-412 / MALHADA DA ROÇA DISTRITO DE SÃO JOÃO DO CARIRI. Mu-
nicípio: - UF: PB. Processo: 2021-002278/TEC/LO-1992.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1847/2021 em João Pessoa, 14 de setembro de 2021 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-400, trecho: Santa Inês / Divisa 
PB-PE. Na (o) – RODOVIA PB-400, TRECHO: SANTA INÊS / DIVISA PB-PE. Município: - UF: PB. 
Processo: 2021-004051/TEC/LI-7871.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1845/2021 em João Pessoa, 14 de setembro de 2021 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação das Ruas do Polo Turístico Cabo Branco – Distrito 
Industrial do Turismo - DITUR. Na (o) – RUAS DO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO – DISTRITO 
INDUSTRIAL DO TURISMO - DITUR. Município: - UF: PB. Processo: 2021-007550/TEC/LI-8079.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de Restauração da PB-323, trecho: 
Brejo dos Santos / Bom Sucesso- UF: PB. Processo: 2021-007604/TEC/LI-8085

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ 09012493/0001-54, torna público que requereu 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Instalação 
para Reforma e Ampliação do Mercado Público do Renascer III, Rua São Gabriel, S/N – Renascer, 
CEP: 58.310.000 – Cabedelo / PB (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

cia no sistema prisional.  “A 
reincidência só se vence com 
projetos de educação e tra-
balho, e o Governo do Estado 
reconhece essa necessidade 
e, por isso, vem investindo 
nos pilares da educação e tra-
balho no sistema penitenciá-
rio da Paraíba.” O secretário 

também ressalta o valor des-
te programa de acordo com o 
Planejamento Estratégico da 
Seap, por trazer qualificação 
profissional, atividades labo-
rais, educacionais e promo-
ver a reintegração social.

A superintendente da 
Espep, Ivanilda Gentle, de-

fende a importância do pro-
grama para aqueles que não 
têm uma qualificação profis-
sional “esse projeto oferece 
mais uma oportunidade de 
qualificação profissional de 
mão de obra para o merca-
do de trabalho. Isso é muito 
valioso para os reeducandos 

que chegaram no sistema 
penitenciário sem nenhum 
contato com o mercado de 
trabalho.”

Sobre a inauguração da 
Fábrica de Corte e Costura, 
o diretor da Penitenciária 
Geraldo Beltrão, José de Ari-
matea (Ari), explica como o 

Jornal União (6col) 29,8 x 4cm

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em 
face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação 
de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da empresa, situada na Av. Júlia Freire, 1058, Expedicionários - João Pessoa/PB ou entrar em contato 
com a mesma através dos números 4020.9093 (setor de cobrança) e 0800 2809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário (não regularização da situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção 
das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA JOÃO PESSOA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

Contrato:3010J086961 CPF:084931784, Contrato:3010I995748 CPF:086678404, Contrato:3010J103228 CPF:701171684, Contrato:30100841046 CPF:884560804, Contrato:3010I864650 CPF:985356843.

projeto será positivo para os 
reeducandos. “A Fábrica de 
Corte e Costura irá capacitar 
os reeducandos no sentido 
de aprimorar os seus conhe-
cimentos para quando saí-
rem do cárcere estarem ap-
tos a exercer uma profissão, 
garantindo assim a sua sub-
sistência e de sua família”. 
Além disso a participação no 
projeto de ressocialização 
garante a remição de pena 
pelo trabalho, segundo a Lei 
de Execução Penal nº 7.210.

O reeducando D.L. fala 
sobre a sua expectativa 
de crescimento com a sua 
participação neste projeto. 
“Queremos mostrar para a 
sociedade que nós somos 
reabilitantes, estamos com 
a chance nas mãos para sair 
daqui homens transforma-
dos. Já estamos aqui com 
o objetivo de mudança, sa-
bemos que estamos com a 
oportunidade em nossas 
mãos e queremos abraçar.” 
Ele também agradece pelo 
reconhecimento que o Go-
verno do Estado e a Seap 
estão oferecendo através 
desta nova chance de mudar 
de vida.

Fábrica de Corte e Costura Industrial Esperança Viva, inaugurada esta semana na Penitenciária Criminalista Geraldo Beltrão, integra o programa Novo Tempo

Foto: Secom-PB
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Primeiro município a receber de forma coletiva os produtos da Universidade Estadual da Paraíba é Junco do Seridó
Com unidades de experi-

mentos implantadas nos mu-
nicípios de Tenório, Olivedos 
e Junco do Seridó, que inte-
gram o Consórcio São Saruê, 
o Projeto Zika, desenvolvido 
pela Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), entrou 
em nova fase. Os integrantes 
da iniciativa começaram a 
distribuição de repelentes 
naturais produzidos nos 
canteiros das hortas orgâni-
cas do projeto, usados para 
controle das arboviroses. O 
primeiro município a receber 
a distribuição coletiva dos re-
pelentes foi Junco do Seridó.

Inicialmente, a distribui-
ção aconteceu em uma ação 
da Secretaria da Saúde do 
Município junto aos usuários 
do Programa Bolsa Família da 
cidade. O kit é composto por 
um frasco com repelentes, 
além de um manual de ins-
trução dando dicas de como 
o produto pode ser feito de 
forma caseira. Os outros mu-
nicípios ainda estão na fase 
de produção do repelente.

Esta é a quinta fase do 
projeto, que começou com a 
instalação das unidades de-
monstrativas, também cha-
madas de Laboratórios Vivos, 
e ainda o plantio, cultivo de 
mudas de plantas, realização 

de oficinas com a formação 
de professores, técnicos e 
agentes de saúde, e a produ-
ção dos repelentes. Coorde-
nador do projeto, o professor 
Cidoval Morais explicou que 
essa nova etapa consiste na 
parte prática do Projeto Zika, 
que nasceu com a finalidade 
de propor uma metodologia 
alternativa de enfrentamento 
ao mosquito Aedes aegypti.

O professor Cidoval ex-
plicou que, nesses cinco anos, 
o projeto tem procurado es-
tabelecer a integração dos 
setores de educação e saúde 
no controle e prevenção das 
arboviroses. Conforme ele 
explicou, está sendo desen-
volvido em várias etapas e 
com aceitação da comuni-
dade e demais atores en-
volvidos. A primeira fase do 
projeto consistiu em escutar 
a comunidade, seguido da 
construção de um programa 
de formação para ampliar o 
debate valorizando os sabe-
res e conhecimentos, e ainda 
agregando aos saberes téc-
nicos científicos da univer-
sidade.

Após percorrer essas 
etapas, o projeto seguiu para 
a construção de ações con-
cretas de uso dos saberes, 
que consistiu na expansão 

UEPB dá início à distribuição 
de repelentes do Projeto Zika

dos laboratórios através do 
cultivo e distribuição das 
mudas às comunidades para 
a reprodução. Nessa fase, 
aconteceram a implantação 
dos Laboratórios Vivos de 
produção dos repelentes 
nos três dos 12 municípios 
que integram o Consórcio. 
Depois, o projeto chegou à 
quarta etapa com o aprofun-
damento dos experimentos 
e enfrentamento do controle 
do mosquito, avançando ain-

da mais com a distribuição 
dos repelentes.

“Nessa etapa, aconteceu 
o estabelecimento de um 
protocolo de uso integrado 
das unidades. Isso porque 
esses Laboratórios Vivos só 
existem a partir do uso e o 
envolvimento coletivo da 
comunidade que se dispõe 
a utilizá-los como um ins-
trumento pedagógico e de 
transformação. O Laborató-
rio Vivo não é simplesmente 

uma horta, mas um espaço 
de aprendizado e ao mesmo 
tempo de ação prática para o 
enfrentamento de situações 
da realidade crítica que se 
quer mudar”, observou.

Cidoval lembrou que 
os professores, as crianças 
e os agentes de combate às 
endemias envolvidos nessa 
etapa do projeto conhecem a 
realidade da região e, a par-
tir disso, aprenderam sobre 
o desenvolvimento de plan-

tas, estudando sobre o po-
tencial delas para controle 
das doenças, repelir pragas e 
pestes, seguindo as diretrizes 
das práticas agroecológicas. 
Como resultado de todo o es-
tudo e dos processos coleti-
vos de formação nas oficinas, 
foram produzidos repelentes 
à base de citronela, que es-
tão sendo distribuídos nas 
escolas com as famílias ca-
dastradas no Programa Bolsa 
Família.

O kit é composto por um frasco com repelentes, além de um manual de instrução dando dicas de como o produto pode ser feito de forma caseira

Foto: Divulgação

Aesa define audiências do 
Plano de Recursos Hídricos

Medicamento: paraibana com 
doença rara aguarda decisão

O Governo do Estado, por 
meio da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa), finaliza a atualização 
do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos (PERH) e o calendário 
das audiências públicas para 
apresentação do documento 
terá quatro reuniões on-line e 
três presenciais.

A primeira reunião será 
realizada na próxima segun-
da-feira (20), no auditório do 
Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), na cidade de Sousa. O 
encontro, programado para 
começar às 14h, será aberto 
ao público e os participantes 
devem respeitar todos os pro-
tocolos de segurança para con-
trole e prevenção à covid-19.

A segunda audiência pú-

blica será realizada, na quarta-
feira (22), às 14h, no auditório 
do Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), na cidade de Campi-
na Grande. No dia seguinte, a 
atualização do PERH será apre-
sentada no auditório do Centro 
Cultural Oscar de Castro, no 
município de Bananeiras.

Já as audiências públicas 
on-line serão realizadas en-
tre os dias 27 e 30 deste mês, 
sempre das 9h às 12h, contem-
plando diferentes bacias hidro-
gráficas. Para participar, basta 
enviar um  e-mail para elianef-
franca@gmail.com, solicitando 
o link da reunião virtual. No dia 
27, o novo PERH será apresen-
tado para representantes dos 
poderes públicos federal, es-
tadual e municipal que atuam 

na bacia Piancó-Piranhas-Açu. 
No dia 28, para a bacia do Rio 
Paraíba. Dia 29, bacia do Litoral 
Norte, e dia 30, Litoral Sul.

O objetivo do PERH é 
orientar sobre as políticas e o 
gerenciamento dos recursos 
hídricos, buscando soluções 
para problemas de abasteci-
mento em várias cidades pa-
raibanas. Elaborado em 2006, 
o Plano Estadual precisa de 
atualizações, para contemplar 
temas como transposição de 
águas do Rio São Francisco e o 
Canal das Vertentes Litorâneas. 
A atualização do PERH é reali-
zada por meio de um convênio 
entre o Governo do Estado e 
a Secretaria de Recursos Hí-
dricos do Ministério do Meio 
Ambiente.

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5), em 
Recife (PE), deverá julgar no 
próximo mês o recurso sobre 
a entrega ou não de remédio 
de alto custo para criança pa-
raibana com raquitismo hipo-
fosfatêmico, doença genética 
rara, ligada ao cromossomo 
X. Porém, o desembargador 
federal, Roberto Wanderley 
Nogueira, relator do processo, 
já proferiu uma decisão para 
negar efeito suspensivo ao 
recurso, ou seja, assegurar a 
continuidade do fornecimen-
to do medicamento Burosu-
mab até o julgamento.

Conforme a Divisão de 
Comunicação Social do TRF5, 

o processo ainda não entrou 
em pauta e atualmente se en-
contra no gabinete do desem-
bargador federal relator, que 
elaborará um voto e o sub-
meterá à Turma. A previsão 
do próprio gabinete é que em 
outubro o processo entre em 
pauta para julgamento.

A decisão apenas será 
conhecida após o julgamento 
na Turma e a expectativa do 
Tribunal é que ela saia em ou-
tubro, que é quando se prevê 
que o processo seja julgado. 
Os possíveis recursos cabíveis 
dependerão desse resultado.

A família da paciente, 
residente na Paraíba, não 
tem condições financeiras 
de arcar com o tratamento, 
que tem valor anual de quase  
R$ 500 mil. O Ministério Pú-

blico Federal (MPF), por sua 
vez, defende que a União dis-
ponibilize o medicamento Bu-
rosumab para a criança com 
raquitismo hipofosfatêmico.

Conforme a assessoria de 
comunicação do MPF, a ques-
tão chegou à Procuradoria 
Regional da República da 5ª 
Região já como um recurso, 
pois os parentes inicialmen-
te entraram com um pedido 
para o fornecimento do re-
médio na Justiça Federal da 
Paraíba.

Com isso, a Justiça Fede-
ral na Paraíba determinou, 
em caráter de urgência, o for-
necimento do remédio para a 
paciente de forma continuada 
e por tempo indeterminado. 
No entanto, a União discordou 
e recorreu da decisão.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br



Partida acontece às 16 horas e terá transmissão, ao vivo, pela Tabajara; segunda-feira, equipes jogam em JP 

Após preparação de dois 
dias em solo paraibano, a Se-
leção Brasileira de Futebol Fe-
minino finalmente entra em 
campo para o primeiro dos 
dois amistosos preparatórios 
contra as jogadoras da sele-
ção da Argentina. A partida 
acontece às 15h, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, 
e conta com a transmissão ao 
vivo da Rádio Tabajara.

Antes da conclusão da 
preparação, a camisa 10 da se-
leção, Marta, falou sobre o ca-
rinho do povo paraibano neste 
período de excursão pelo Esta-
do. “A gente agradece muito. 
Desde o primeiro momento 
que a gente chegou aqui na Pa-
raíba é só alegria, é só carinho, 
que a gente recebe, mesmo 
não tendo essa facilidade de 
poder abraçar as pessoas por 
conta da covid, do protocolo. 
Mas a gente sente essa energia 
e espera realmente poder con-
tribuir com o futebol feminino 
aqui”, comentou a rainha após 
receber uma camisa do Bota-
fogo do presidente do clube, 
Alexandre Cavalcanti.

A treinadora da seleção, 
a sueca Pia Sundhage, preten-
de mandar a campo um time 
um pouco diferente do que 
se apresentou recentemente 
nos jogos olímpicos de Tóquio, 
quando o Brasil acabou elimi-
nado nos pênaltis na fase de 
quartas de final pelo Canadá, 
que viria se tornar medalha 
de ouro no futebol feminino. 
A zagueira Daiane destacou 
que o trabalho neste momen-
to é de renovação na seleção 
canarinho.

“Acho que essa renovação 
vai trazer um ar novo para a 
gente e novas forças para os 
próximos objetivos que não 
estão longe. A renovação é im-
portante, assim como manter 
a essência, com as meninas 
mais experientes. É interes-
sante elas passarem essa ex-
periência para a gente, porque 
precisamos. Para mim, não 
tem tantas meninas novas, já 
joguei com algumas na sub-
20, então estou bem à von-
tade com elas e feliz de estar 
participando”, completou a 
defensora.

Outra atleta que faz parte 
desse processo de renovação 
é a lateral esquerda Yasmin, 
que retorna à seleção princi-
pal após ter sido convocada 
uma única vez em 2017, mas 
sem ter estreado em campo. 
“Lidei com a expectativa da 
convocação trabalhando, foi 
um período que realmente 
gerava ansiedade, mas eu não 
podia fazer mais senão traba-
lhar. Foi um momento para 
continuar o meu amadureci-
mento, e realmente amadureci 
muito dentro e fora do jogo. 
Esperei pelo meu momento, 
sinto que ele possa ter che-
gado e agora vai depender de 
mim”, detalhou.

Pelo lado da Argentina, o 
treinador HermánPortanova 
também faz um trabalho de 
renovação, dando início ao 
ciclo de preparação para a 
Copa do Mundo de Futebol 
Feminino de 2023, na Austrá-
lia e Nova Zelândia. O objetivo 
do treinador, neste momento, 
é de dar rodagem e experiên-
cia para as atletas chegarem 

fortes na Copa América no 
ano que vem, competição que 
garante vaga na Copa. O time 
argentino é formado por 13 

atletas que jogam no próprio 
futebol do país.

A partida de hoje será 
a terceira vez que Brasil e 

Argentina se enfrentam sob 
o comando de Pia. A estreia 
da sueca com a Canarinho, 
aliás, foi diante das "Herma-

nas" com vitória por 5 a 0, no 
Torneio Uber de São Paulo, 
em 2019. Neste ano, em fe-
vereiro, um novo encontro 

e mais um triunfo, desta vez, 
por 4 a 1 na primeira rodada 
do Torneio She Believes, nos 
Estados Unidos.

Seleção Brasileira Feminina 
encara a Argentina no Amigão
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Eliminatórias 
O técnico Tite fará, no próximo dia 24, a convocação 
da Seleção Brasileira para os jogos de outubro. O 
Brasil realizará três jogos. Página 23 Fo
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Esportes

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

O Treze começa na 
próxima segunda-feira uma 
pré-temporada se prepa-
rando para a Pré-Copa do 
Nordeste 2022. O Galo vai 
disputar uma vaga para a 
próxima etapa com o Flo-
resta do Ceará, no dia 13 ou 
14 de outubro, no Amigão, 
em Campina Grande. Caso 
vença, o clube vai encarar 
o Santa Cruz, no Arruda. O 
técnico Wellington Fajardo 
já está em Campina Grande, 
desde ontem, preparando 
o plano de trabalho, que 
vai colocar em prática, já a 
partir da próxima semana.

 O objetivo do Galo é 
conseguir a classificação 
para a fase de grupo da 
competição regional, que 
terá início no mês de feve-
reiro de 2002 e vai distri-
buir uma premiação alta 
para os participantes. O 

Campinense já está garanti-
do, por ser o atual campeão 
paraibano, e o Treze terá de 
passar por 3 etapas para 
conseguir a classificação.

Mais uma vez, o tor-
cedor do Treze verá outra 
equipe antes de uma com-
petição. Foi assim após a 
Copa Nordeste deste ano 
para o Paraibano, depois 
para o Brasileiro da Série 
D, e agora para a pré-Copa 
do Nordeste.  O clube segue 
dispensando jogadores e 
promete muitas contrata-
ções. Os últimos a deixarem 
o Galo foram o zagueiro Vi-
nícius Gouvêa e o volante 
Jordan Souza. Atualmen-
te, o clube tem apenas 15 
atletas, mas segundo o di-
retor executivo, Fernando 
Gaúcho, novos jogadores 
deverão ser contratados 
nos próximos dias. Alguns 
já foram contatados, faltan-
do apenas a assinatura do 
contrato.

Treze anuncia mais 
dispensas no elenco
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O volante Jordan 
Souza foi mais 
um jogador 
dispensado 
pelo Treze

Foto: Ascom/Treze
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Botafogo treina para jogo
decisivo contra Jacuipense

O jogo de domingo (19) 
contra a Jacuipense é encara-
do como uma verdadeira final 
pelo Botafogo. A partida que 
acontece no Almeidão, às 20h, 
pode encaminhar a classifi-
cação do Belo para segunda 
fase da Série C e manter vivo o 
sonho do acesso à Série B. Na 
Maravilha do Contorno, o jogo 
é encarado como o mais im-
portante da temporada, com 
o presidente do clube, Alexan-
dre Cavalcanti, convocando a 
torcida em uma campanha de 
arrecadação de dinheiro para 
ser usada como premiação 
aos atletas em caso de vitória.

“Torcida botafoguense 
está chegando o momento de-
cisivo para a gente ir em busca 
da classificação. Vi que nossa 
torcida está se mobilizando 
para arrecadar valores para 
nós darmos uma premiação 
aos atletas para esse próximo 
jogo, em caso de vitória, a 
torcida dar essa premiação 
aos atletas. Então eu, como 
presidente, estou convocan-
do vocês. Momento decisivo, 
hora de união, contamos com 
vocês”, declarou Alexandre 
Cavalcanti em vídeo publica-
do nas redes sociais do clube.

A diretoria não fala de va-
lores, porém, entre os torcedo-
res, a meta é arrecadar apro-
ximadamente R$ 20 mil para 
ofertar a título de “bicho” para 
os jogadores e membros da 
comissão técnica em caso de 

triunfo do Belo sobre a Jacui-
pense. Os torcedores que qui-
serem colaborar com a campa-
nha devem fazer a doação via 
PIX, pela chave 83987438902, 
para a conta do funcionário da 
loja oficial do clube, Geovanny 
Iuri Silva de Moraes. 

Nas hostes do alvinegro 
da estrela vermelha, o trei-
nador Gerson Gusmão co-
mandou um treino em dois 
períodos, sendo pela manhã 
no CT Maravilha do Contorno 
e pela tarde no Almeidão, que 
até quarta-feira (15), esteve à 
disposição da Seleção Brasi-
leira Feminina, que realizará 
dois jogos amistosos contra a 
Argentina na Paraíba.

Para Cleyton, recém-che-
gado ao Belo, em sua segun-
da passagem após vestir a 
camisa alvinegra em 2017, 
destacou que o grupo de atle-
tas é muito bom e que está 
preparado para a reta final 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C. “Conhecia alguns jo-
gadores, joguei com Clayton, 
Pablo, Sávio. É mais fácil para 
se adaptar, eles vão falando, 
me ajudando no que podem, 
mas está bem tranquilo, é 
um grupo bom, um grupo 
experiente, que está prepa-
rado para esse campeonato. 
O grupo tem uma idade boa 
para a disputa, então estamos 
no caminho certo”, avaliou o 
meia-atacante.

Aniversário
Dentro da programação 

festiva dos 90 anos, o Bota-

fogo lançou um kit que con-
tém uma camisa retrô oficial, 
réplica da usada pelo time 
de 1938, uma bandeira, três 
máscaras, um livro de cordel 
contando a história do clube e 
uma sacochila, que envolve o 
restante do material. O mate-
rial é vendido ao preço de R$ 
260 para torcedores e de R$ 
230 para sócios do clube,

O item de maior destaque 
entre os ofertados na ação 
promocional do Belo é, sem 
dúvidas, a camisa retrô. Feita 
em algodão, com um modelo 
original, a camisa traz no pei-
to as siglas “BSC 1938”, em re-
ferência ao primeiro nome do 
clube, Botafogo Sport Club, e o 
ano de referência da camisa. O 
ano de 1938, o oitavo desde a 
fundação, ficou marcado pelo 
primeiro dos cinco tricam-
peonatos paraibanos do Bota-
fogo. A camisa retrô também 
contém um patch especial dos 
90 anos, que exalta a paixão 
quase centenária.

Os kits são limitados a 
90 unidades e até ontem (16), 
39 kits já tinham sido garan-
tidos pelos torcedores. Para 
garantir a camisa que res-
gata um pedaço do início da 
história do maior campeão 
paraibano, o torcedor tem 
que acessar o site botafogopb.
com.br/90anos e realizar um 
rápido cadastro. O pagamento 
do material e o resgate do 
kit serão feitos na Loja Belo-
mania, localizada na Avenida 
Almirante Tamandaré, 494, 
na orla de Tambaú.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Esta é uma cena que deve se 
repetir hoje, em Campina Grande: 
as meninas do Brasil comemorando 
a marcação de um gol



Seleção masculina de vôlei decepcionou nos Jogos de Tóquio e agora trabalha para conquistar medalhas na França
Cinco anos intensos fi-

zeram um ciclo olímpico 
diferente. Neste processo, 
seleções de todo o mundo 
tiveram um ano sem ativi-
dades durante a crise da co-
vid-19, em 2020. Com os cam-
peonatos de volta, em 2021, a 
seleção brasileira masculina 
de vôlei acumulou novos tí-
tulos e encerra esse ciclo, de 
2017 a 2021, com um saldo 
extremamente positivo: 13 
campeonatos disputados, 10 
pódios e oito títulos.

O período da seleção 
brasileira masculina é de 
sucesso. Desde 2017, o time 
foi tricampeão do sul-Ame-
ricano (2017, 2019 e 2021), 
campeão da Copa dos Cam-
peões (2017) e da Copa do 
mundo (2019), este último 
de forma invicta após 11 jo-
gos, campeão do memorial 
Wagner e assegurou a vaga 
em Tóquio no Pré-Olímpico 
com três vitórias nos três 
jogos (ambos em 2019). Em 
2021, a seleção ficou com o 
título da Liga das Nações.

Ainda neste ciclo, o brasil 
fez duas finais em importan-
tes compromissos, sendo vice-
campeão da Liga das Nações 
em 2017, primeiro ano com o 
treinador, e também vice-cam-
peão mundial em 2018.

“sem dúvida que estar 
no pódio em 10 dos 13 cam-
peonatos disputados é um 
bom resultado. É algo que 
deixa a todos nós da comis-
são técnica satisfeitos. Claro, 
tivemos uma edição de Jogos 
Olímpicos e não estar no pó-
dio neste campeonato é frus-
trante. Trabalhamos muito 

CBV inicia as avaliações de 
olho nas Olimpíadas de Paris

O 7 de setembro de 1997 mudou para sempre o 
destino daqueles três meninos que jogavam futebol 
todas as tardes, religiosamente, num campo do tipo 
poeirão, no bairro de Cruz das Armas. Eles não che-
gavam a ser ruins de bola, mas não eram os primeiros 
escolhidos sempre que os dois times eram tirados na 
rodada inicial. Lucas, Pedro e mateus decidiram re-
servar a manhã do feriado escolar para treinar funda-
mentos. Após horas de chutes, dribles e domínios de 
bola, debaixo de um sol quente como só João Pessoa 
sabe fazer quando quer, decidiram que aquilo tudo era 
perda de tempo. 

Por mais que treinassem, jamais chegariam ao 
mesmo nível dos peladeiros consagrados. Tinha meni-
no ali no bairro que desequilibrava uma partida mes-
mo que estivesse com o chamboque do dedão arranca-
do, unha encravada ou bicho-de-pé. 

Como não acreditavam no próprio potencial para 
alcançar a excelência nas mais variadas aptidões, re-
solveram se especializar em movimentos e posições 
pouco explorados.

Pedro era de todos o mais desajeitado com a bola 
nos pés. Decidiu naquele Dia da Independência que 
a partir dali não mais iria esperar o sorteio para ver 
quem seria o goleiro. se anteciparia à escolha, tão pre-
conceituosamente vista como mau agouro, oferecen-
do-se para defender a meta do seu time. De imediato, 
teria a vantagem de não esquentar o banco à espera 
da partida, pois em toda rodada, ganhando ou perden-
do, teria sua vez garantida. 

mateus, que já era zagueiro dos mais truculen-
tos, botou na cabeça que seria o melhor executor de 
carrinhos do mundo dos campinhos de pelada. Quase 
um zagueiro italiano do barro de chão batido. sempre 
pela frente ou pelos lados, sempre no tempo certo, na 
bola, e quase sempre derrubando o adversário, po-
rém sem cometer a falta. mateus passou a ser temido, 
pois quem quisesse que pulasse, ou fizesse um drible 
magistral. Era certo como dois e dois são quatro que, 
diante da bola, o carrinho viria. sua mãe não gostou 
nada disso, devido às condições de suas roupas quan-
do ele chegava em casa. E se o dano fosse apenas no 
vestuário, estaria de bom tamanho. mas, não. Diferen-
temente da grama, no poeirão não tem apenas barro. 
Aquelas pedrinhas miudinhas entravam pelo calção e 
pela camisa e arranhavam o menino de tudo quanto 
era jeito. Porém, mais importante do que chegar sem 
arranhões era terminar o dia sem gols sofridos. 

De todos, a missão de Lucas era a mais difícil. So-
nhou que se tornaria um exímio batedor de trivela e 
estava decidido a fazer de tudo para alcançar seu ob-
jetivo. Aquele gol espetacular do lateral-esquerdo da 
seleção brasileira, em cobrança de falta lá do meio da 
rua, não saía da cabeça do menino havia meses. Lu-
cas queria mais que chutes para o gol. Decidira que só 
chutaria de trivela, fosse passe, tiro direto, batida de 
falta ou escanteio. 

Apesar de ser campo de pelada, aquele poeirão 
era grande o suficiente para a prática da trivela, com 
o fator complicante de ser relativamente próximo da 
avenida principal que corta o bairro inteiro. 

mesmo com dedicação quase exclusiva em to-
das as suas oportunidades com a bola, chutar de 
trivela não é tarefa fácil. No entanto, o maior feito 
de Lucas não foi o domínio da técnica, mas a desco-
berta do ritual. 

Todas as vezes em que um jogador assume o 
risco de puxar a bola para o lado oposto ao exigido 
para o domínio que precede o chute natural e resolve 
bater com a parte de fora do pé, algo extraordinário 
acontece. No momento em que os três dedos tocam 
a bola, abre-se um portal dimensional onde os deu-
ses do futebol reverenciam a ousadia humana e re-
solvem brincar junto, participando de um fenômeno 
que mistura magia e entropia, tendo o imponderável 
como resultado.

Lucas descobriu que quem chuta de trivela não é 
apenas jogador de futebol. É bruxo.

Deuses e bruxos 
chutam de trivela

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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para isso e, infelizmente, não 
conseguimos. Não consegui-
mos o resultado, mas eu ga-
ranto que não faltou empenho 
de ninguém, nem por um dia”, 
afirmou o técnico Renan, lem-
brando que a seleção brasi-
leira foi a quarta colocada do 
mundo em Tóquio.

No ciclo completo, reu-
nindo todos os campeonatos 
onde o brasil esteve na dispu-
ta, foram oito títulos conquis-
tados. Depois da seleção bra-
sileira, a França aparece com 
dois (Liga das Nações 2017 e 
Jogos Olímpicos 2021), a Rús-
sia teve dois títulos (Liga das 
Nações em 2018 e 2019) e a 
Polônia teve uma medalha de 
ouro (mundial 2018).

“Fizemos um ciclo olím-
pico satisfatório e queremos 
mais. Temos um período 

mais curto a partir de agora 
até Paris-2024 e importan-
tes compromissos até lá. Já 
no próximo ano temos um 
mundial pela frente e vamos 
buscar esse título, não tenha 
dúvidas. Já iniciamos um novo 
processo no sul-Americano 
deste ano, com peças novas, 
garotos jovens, bastante inte-
ressantes, e vamos trabalhar 
muito para manter o país no 
topo do mundo. Não podemos 
esquecer, também, toda a in-
fraestrutura e condições de 
treinamento que nossa Confe-
deração sempre nos ofereceu, 
estando o Centro de saqua-
rema entre os melhores do 
mundo”, concluiu Renan.

A Cbv (Confederação 
brasileira de vôlei) já iniciou 
o planejamento para o novo 
ciclo olímpico, que será só 

de três anos, com uma lon-
ga reunião realizada na últi-
ma segunda-feira (13), onde 
também estiveram presen-
tes, além de Renan e outros 
membros da comissão téc-
nica, o vice-presidente, Ra-
dames Lattari, e a diretora 
executiva, Adriana behar.

O brasil lidera o ranking 
internacional do voleibol 
masculino desde a chama-
da “era bernardinho” e se 
manteve em primeiro nes-
tes cinco anos sob o coman-
do de Renan. Atualmente, a 
seleção brasileira tem 399 
pontos, enquanto a segundo 
colocada, Polônia, tem 384. 
A Rússia aparece em tercei-
ro, com 360, e a França, atual 
campeã olímpica, está na 
quarta posição do ranking, 
com 341 pontos.

Foto: William Lucas /CBV

Apesar do insucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o vôlei brasileiro tem conquistado títulos importantes nos últimos anos

Fórmula 1

Aston Martin confirma permanência 
do piloto Sebastian Vettel em 2022

Após semanas de in-
definição e mistério, que 
levaram até a alguns rumo-
res de uma possível mu-
dança na dupla, a Aston 
Martin confirmou nesta 
quinta-feira o que muitos 
já davam como certo: o 
alemão sebastian vettel, 
tetracampeão mundial de 
Fórmula 1, e o canadense 
Lance stroll seguem cor-
rendo pela equipe inglesa 
na categoria em 2022.

As especulações sobre 
a mudança vieram após 
atrasos na confirma-

ção do acordo de sebastian 
vettel, mas a equipe vinha 
reafirmando que a demora 
se dava simplesmente pelo 
fato de existirem discus-
sões extensas sobre cláusu-
las referentes à duração do 
novo contrato.

Lance Stroll, filho do 
dono da equipe, o empresá-
rio Lawrence stroll, seguirá 
com a equipe pelo quarto 
ano seguido, tendo chegado 
quando ela ainda se chamava 
Racing Point, enquanto que 
sebastian vettel vai para a 

segunda temporada.
Em 2021, o 

alemão já so-

Agência Estado mou 35 pontos com a Aston 
martin e atualmente ocupa 
a 12ª colocação no mundial 
de Pilotos. seu melhor re-
sultado no ano foi quando 
subiu ao pódio no GP do 
Azerbaijão, no segundo lu-
gar. Junto de Lance stroll, 
leva o time ao sétimo lugar 
no mundial de Construto-
res, com 59 pontos.

“Estou muito ansioso 
para correr com a nova gera-
ção de carros da Fórmula 1. A 
aparência é muito diferente 
e as novas regras técnicas 
devem nos dar carros que 
podem correr muito mais 
próximos uns dos outros que 
os atuais. mais corridas di-
vertidas será ótimo para os 
pilotos, além dos fãs. As mu-
danças são tão grandes que 
todas as equipes vão começar 
de um novo ponto de partida, 
então será enorme oportu-
nidade para a Aston martin. 
Acredito na força da nossa 
equipe ascendente e es-
tou à espera de 2022”, 
afirmou Sebastian Vettel.

Lance stroll deixou 
claro que, para ele, a 

Aston martin não entregou 
tudo que poderia neste ano, 
mas acredita no progresso.

“A próxima temporada 
será minha sexta na Fórmula 
1 e estarei junto a meu com-
panheiro de equipe sebas-
tian. Começamos juntos nesta 
campanha da Aston martin e 
estou muito ansioso para con-
tinuar a jornada com ele no 
ano que vem. Ainda não alcan-
çamos aquilo que miramos 
neste ano, mas isso apenas 
amplificou nossa vontade pelo 
sucesso na temporada que 
vem. Agora, com o prestígio 
e suporte da Aston martin e 
os patrocinadores-parceiros 
que trazem marcas que uma 
marca tão prestigiosa atraiu, 
estamos bem posicionados 
para melhorar o desempenho 
em 2022”, opinou.

“A primeira temporada 
da história da Aston martin 
começou de maneira de-
cepcionante por conta de 
uma mudança nas regras 
que impôs desvantagem 
aos dois times que usavam 
carros de ‘rake’ mais baixo”, 
concluiu.

O piloto alemão, Sebastian Vettel, está satisfeito e não ver 
motivos para deixar a equipe da Williams na próxima temporada
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Desta vez, Tite poderá incluir na lista de convocados os jogadores que atuam no futebol da Inglaterra

Líder das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 
2022, que será no Catar, com 
oito vitórias em oito jogos 
disputados, a seleção bra-
sileira voltará a se reunir 
em outubro para mais três 
rodadas. Os adversários se-
rão Venezuela (dia 7), Co-
lômbia (10) e Uruguai (14), 
em Caracas, barranquilla e 
Manaus, respectivamente. O 
técnico Tite divulgará a lista 
de convocados para os con-
frontos no próximo dia 24, 
uma sexta-feira, às 11 horas.

A expectativa, antes, 
era de que a divulgação fos-
se realizada nesta sexta-fei-
ra - data limite para envio 
da lista para a Fifa. Desta 
forma, Tite definirá os no-
mes ainda nesta semana, 
respeitando o prazo para a 
confirmação dos convoca-
dos. Porém, a confirmação 
dos atletas para imprensa e 
torcedores só ocorrerá uma 
semana depois.

Após um acordo costura-
do com o governo britânico e 
pela Associação de Futebol da 
Inglaterra (FA, na sigla em in-
glês) e pela Fifa, Tite voltará a 
contar com os jogadores que 
atuam no campeonato inglês. 
Portanto, nomes como os de 
Alisson, Fabinho e Roberto 
Firmino (Liverpool), Eder-
son e Gabriel Jesus (Man-
chester City), Thiago silva 
(Chelsea), Fred (Manchester 
United) e Raphinha (Leeds 
United) poderão reaparecer 
na convocação.

Jogando duas partidas 
como visitante e novamen-
te com um cenário de três 
jogos em 11 dias, a seleção 
brasileira terá uma progra-
mação diferenciada para 
o período. A apresentação 
da comissão técnica e dos 
atletas terá início no dia 4 
de outubro, uma segunda-
feira, em bogotá. Na capital 
colombiana, Tite fará os 
três primeiros treinos da 
equipe. A viagem para a Ve-
nezuela será na véspera do 
confronto.

brasil e Venezuela se en-
frentam no dia 7, uma quin-
ta-feira, com horário ainda 
indefinido. Após o jogo, a de-
legação retornará ao hotel. 
No dia seguinte haverá trei-
no e a volta da equipe para a 
Colômbia, mais precisamen-
te a barranquilla, sede do 
jogo contra os colombianos 
no dia 10, um domingo, tam-
bém sem horário definido.

A seleção chegará a Ma-
naus na madrugada de se-
gunda-feira, dia 11. serão 
três treinos na capital ama-
zonense até o clássico contra 
o Uruguai na quinta, dia 14, 
às 21h30 (de brasília), na 
Arena Amazônia.

Agência Estado 

Nova convocação da Seleção 
Brasileira acontecerá dia 24

A Seleção Brasileira 
agora poderá convocar 

os jogadores que 
atuam na Inglaterra, 
o que não aconteceu 

nos jogos contra Chile, 
Argentina e Peru

Foto: Agência Brasil

Bélgica lidera ranking da Fifa 
e Brasil continua em segundo

Partidas pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022, que será 
no Catar, neste mês de setembro 
mexeu bastante no ranking da Fifa, 
que teve sua atualização divulgada 
nesta quinta-feira. Atual campeã 
mundial, a França saiu do Top 3, 
dando lugar para a Inglaterra. A 
Bélgica segue em primeiro lugar, 
assim como o Brasil, que manteve 
o segundo lugar.

A diferença que separa os dois 
primeiros colocados da lista caiu de-
pois da Data Fifa deste mês. Na últi-
ma edição do ranking, os brasileiros 
estavam 24,6 pontos atrás dos bel-
gas. Agora, essa desvantagem caiu 
para 20,6. Isso aconteceu mesmo 
com a Bélgica vencendo todos os 
seus compromissos - contra Estônia, 
República Checa e Belarus, pelas 
Eliminatórias Europeias. O Brasil só 

teve dois resultados contabilizados 
(triunfos sobre Chile e Peru) porque 
o clássico contra a Argentina foi 
interrompido por determinação da 
Anvisa e seu futuro ainda depende 
de uma decisão da Fifa.

A principal novidade do ran-
king está no terceiro lugar. A 
Inglaterra aproveitou os tropeços 
da França (empates com Bós-
nia-Herzegovina e Ucrânia) para 
tomar o lugar dos atuais campeões 
no pódio. Os ingleses têm agora 
1.755,44 pontos, 56,29 menos 
que o Brasil.

Além disso, Portugal ultra-
passou a Espanha e subiu para a 
sétima posição. Outra mudança 
foi que os Estados Unidos deixa-
ram o Top 10 e caíram para a 13a 
colocação. A nova 10a colocada é 
a Dinamarca, sensação da última 
Eurocopa e dona da melhor cam-
panha das Eliminatórias Europeias 

para a Copa do Mundo de 2022.
Foram pontuados no ranking 

de setembro 152 jogos de Elimi-
natórias por todo o planeta, além 
de 25 amistosos. A próxima versão 
será divulgada em 21 de outubro.

O ranking existe desde 1992 e 
é usado, entre outras coisas, para 
definir os cabeças de chave dos 
grupos da Copa do Mundo. Ele 
passou por sua última transforma-
ção drástica em 2018, depois do 
Mundial na Rússia, quando passou 
a usar um sistema de pontuação 
semelhante ao adotado nas clas-
sificações de xadrez.

Agência Estado

Brasil lidera as eliminatórias da América do Sul, mas é a segunda do Ranking da Fifa
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CoNFira o raNkiNg 
da FiFa: 

1o - Bélgica - 1.832,33
2o - Brasil - 1.811,73
3o - Inglaterra - 1.755,44
4o - França - 1.754,31
5o - Itália - 1.735,73
6o - Argentina - 1.725,31
7o - Portugal - 1.674,90
8o - Espanha - 1.673,68
9o - México - 1.666,19
10o - Dinamarca - 1.658,49

Foi derrubada a limi-
nar que garantia a presen-
ça de público em jogos do 
Flamengo no Campeonato 
brasileiro. Na madrugada 
desta quinta-feira, o vice
-presidente do superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(sTJD) e relator do caso, 
Felipe bevilacqua, concedeu 
um efeito suspensivo sobre 
a medida, com julgamento 
no pleno do tribunal mar-
cado para o próximo dia 23.

A liminar, concedida no 
início de agosto, causou um 
racha entre o Flamengo e 
os demais clubes do brasi-
leirão ao longo das últimas 
duas semanas, quando os 
cariocas obtiveram autori-
zação da Prefeitura do Rio 
de Janeiro para ter a pre-

sença parcial de público em 
três jogos no Estádio do Ma-
racanã, que foram classifica-
dos como eventos-teste.

O primeiro deles acon-
teceu nesta quarta-feira: 
a vitória do Flamengo por 
2 a 0 sobre o Grêmio, pela 
rodada de volta das quartas 
de final da Copa do Brasil, 
que levou a equipe coman-
dada pelo técnico Renato 
Gaúcho às semifinais contra 
o Athletico-PR.

Com o entendimento 
geral de que a liberação de 
público deveria acontecer 
de forma simultânea a todas 
as equipes da elite nacional, 
os clubes e CbF tentaram 
derrubar a decisão favo-
rável ao rival rubro-negro 
de diversas formas. De um 
grupo de 17 agremiações - 
não assinaram o Flamengo, 

o Atlético-MG e o Cuiabá -, 
partiram dois recursos pe-
dindo a revisão da decisão 
ao STJD. Em ofício enca-
minhando à CbF, os clubes 
ameaçaram paralisar a ro-
dada do brasileirão neste 
final de semana, o que não 
deve mais ocorrer.

Com a decisão de bevi-
lacqua, os efeitos da liminar 
estão suspensos até o próxi-
mo dia 28, quando os clubes 
voltam a se reunir em Con-
selho Técnico da CbF.

"Diante do caráter de 
urgência ante a possível vio-
lação à legislação federal 
posta e consubstanciado 
nas inúmeras petições e ma-
nifestações dos autos, bem 
como tratando-se de maté-
ria com escopo relevante e 
que traduz, em análise per-
functória, probabilidade de 

dano de difícil ou incerta re-
paração com a iminente não 
realização da rodada deste 
próximo final de semana, 
concedo parcialmente o 
efeito suspensivo ativo vin-
dicado, para o fim de afastar 

parcialmente os efeitos da 
medida liminar concedida 
nestes autos até a reunião 
do conselho técnico, este a 
ser realizada no próximo 
dia 28 de setembro", disse 
trecho da decisão.

Flamengo não jogará mais com torcida
Agência Estado
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Torcedores do Flamengo não poderão mais ir ao Maracanã no Brasileirão

A Seleção Brasileira será 
convocada para três jogos das 

Eliminatórias da Copa do Mundo, 
nos dias 7, 10 e 14 de outubro



Memorial

Carlos Lamarca é apontado pelos que integram a extrema-direita como um militar desertor; já a esquerda o considera um herói

Um dos ícones da luta contra 
a ditadura morria há 50 anos
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Há 50 anos morria um dos prin-
cipais nomes da luta armada brasilei-
ra contra a ditadura militar instalada 
no país em 1964. Capitão do Exército, 
Carlos Lamarca é apontado pelos que 
integram a extrema-direita do Brasil 
como um militar desertor e que abraçou 
o comunismo. Já a esquerda o considera 
um herói e personagem importante no 
enfrentamento a um governo arbitrário.

Nascido no Rio de Janeiro, em 
23 de outubro de 1937, Lamarca foi 
morto aos 33 anos no município de 
Pintada, interior do estado da Bahia, 
em 17 de setembro de 1971. O militar 
guerrilheiro foi um dos líderes da luta 
armada contra a ditadura militar a 
partir de 1969, quando abandonou 
os quartéis, tornando-se um dos co-
mandantes da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR), organização 
da guerrilha armada de extrema-es-
querda que combatia o regime.

Elevado à condição de ícone revo-
lucionário do socialismo e da esquerda 
brasileira, foi condenado pelo Superior 
Tribunal Militar (STJ) como traidor e 
desertor, considerado seu principal 
inimigo. Caçado pelas forças de segu-
rança por todo o país, ele comandou 
diversos assaltos a bancos, montou um 
foco guerrilheiro na região do Vale do 
Ribeira, sul do estado de São Paulo e 
liderou o grupo que sequestrou o em-
baixador suíço Giovanni Bucher, no Rio 
de Janeiro, em 1970, em troca da liber-
tação de 70 presos políticos.

Foi perseguido por mais de dois 
anos pelos militares da ditadura ainda 
hoje defendida pelo atual presidente da 
República, Jair Bolsonaro (sem partido), 
Carlos Lamarca foi localizado e morto 
no interior da Bahia naquele 17 de se-
tembro de 1971, pouco mais de um mês 
antes de completar 34 anos de idade.

Em 2007, trinta e seis anos após 

sua morte, a Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça, sob supervisão 
do ministro da Justiça Tarso Genro, 
no governo do então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), dedicou sua 
sessão inaugural para promovê-lo a 
coronel do Exército e a reconhecer a 
condição de perseguidos políticos de 
sua viúva e filhos.

Em 2015, porém, os atos da comis-
são que determinaram o pagamento de 
indenização, uma pensão equivalente 
ao posto de general de brigada para 
a viúva Maria Lamarca e a promoção 
ao posto de coronel, foram anulados 
em decisão de primeira instância, pela 
Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Do morro a oficial
Filho de pai sapateiro e mãe dona 

de casa, Carlos Lamarca viveu até os 
17 anos no Morro de São Carlos, no 
Estácio, no Rio de Janeiro, um entre 
sete irmãos. Fez o curso primário na 
Escola Canadá e o ginasial no Instituto 
Arcoverde. Aos 16 anos, participou 
de manifestações de rua durante a 
campanha nacionalista ‘O petróleo é 
nosso’ e tinha como livro de cabeceira 
‘Guerra e Paz’, de Leon Tolstoi.

Em 1955, ingressa no Colégio Mili-
tar de Porto Alegre (CMPA) e dois anos 
depois ingressa na Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman), em Resende 
(RJ), onde forma-se como aspirante a 
oficial em 1960. Seu primeiro posto 
é no 4º Regimento de Infantaria, em 
Quitaúna, Osasco, São Paulo.

Magro, com 1,70 metro, olhos es-
curos, desde cedo destacou-se como 
exímio atirador, sendo o melhor de seu 
regimento, representando o II Exército 
num torneio de tiro em Recife (PE). No 
mesmo ano, ele tem seu primeiro filho, 
César, de seu casamento no ano anterior 
com Maria Pavan, sua irmã de criação.

Em 1962, integrou o Batalhão 
Suez, nas Forças de Paz da ONU na 

região de Gaza, Palestina, onde serviu 
na 7ª Companhia sob as ordens do 
major Álcio Costa e Silva, filho do futu-
ro presidente da República e de onde 
retornou dezoito meses mais tarde 
com as primeiras ideias socialistas, 
graças à pobreza que testemunhou 
no local e ao começo da leitura de 
clássicos marxistas.

Numa carta a amigos, afirmou que 
se fosse preciso entrar em combate, 
entraria ao lado dos árabes, impres-
sionado com a realidade desse povo na 
região, que considerava cruel.

De volta ao Brasil em 1963, estava 
servindo na 6ª Companhia de Polícia 
do Exército, em Porto Alegre, quando 
ocorreu o golpe militar de 1964. Em de-
zembro do mesmo ano, ainda servindo 
no sul, deu fuga a um capitão brizolista 
que estava sob sua guarda.

Retornando a Quitaúna em 1965, 
transferido a pedido de Porto Alegre, 
foi promovido ao posto de capitão em 
1967. Lá, ele reencontra Darcy Rodri-
gues, um antigo companheiro, sargento 
do exército preso em 1964, mas que 
havia sido reintegrado à força. Darcy era 
o homem que fazia o trabalho de con-
vencimento político no quartel e com 
ele Lamarca começou a tomar contato 
com as obras de Lenin e Mao Zedong.

Até então, Lamarca não tinha 
qualquer militância registrada em 
partidos de esquerda organizados. A 
partir daquele ano, iniciou contatos 
com facções que defendiam a luta ar-
mada para derrubar o governo militar 
e implantar um regime socialista no 
país. Disposto a desertar e juntar-se à 
guerrilha, Lamarca começou a organi-
zar uma célula comunista dentro do 4º 
Regimento, que incluía o sargento, um 
cabo e um soldado.

Em setembro de 1968, ele con-
seguiu encontrar-se com o líder da 
ALN, Carlos Marighella, que o ajudou 
a colocar sua mulher e seus filhos 

Aforismo
“A separação da alma e do corpo 
nunca é brusca, o desligamento é 
feito pelos benfeitores espirituais, 

verdadeiros engenheiros 
especialistas nesse trabalho (...) 
a facilidade do desprendimento 

está diretamente relacionada com 
o estado moral da alma.”

(Marcos Lima)

1968 — Mascarenhas de Morais, militar brasileiro
1971 — Carlos Lamarca, militar e guerrilheiro brasileiro
1992 — Herivelto Martins, 
compositor, cantor, músico e ator brasileiro
2010 — Roberto de Pessoa, militar (PB)
2011 — José Alves Sobrinho (José Clementino de Souto), 
poeta, cordelista, repentista e pesquisador da cultura 
popular (PB)
2015 — Carlos Manga, montador, roteirista, diretor de 
cinema e televisão brasileiro

Mortes na História

Obituário

Hélio Costa Júnior
15/9/2021 – Aos 28 anos, em João Pessoa 
(PB), assassinado a tiros. Ele dirigia uma 
motocicleta quando foi surpreendido por 
dois homens a pé e um deles atirou várias 
vezes. A motivação e autores do crime 
estão sendo investigados pela polícia.

Foto: Notícia Paraíba

Dmitry Beshentsev 
(Dima Vert)
10/9/2021 – Aos 34 anos, em Mos-
cou, na Rússia, após cair de um prédio 
abandonado enquanto gravava um 
vídeo. Era um youtuber explorador 
urbano russo com mais de 83 mil 
inscritos no YouTube. Ele caiu após subir em uma es-
cada de incêndio no imóvel de 1971. Era especializado 
em filmar edifícios abandonados para o próprio canal, 
‘Beam of the Inquisition’.

Foto: IstoÉ Gente
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José Marcelino dos Santos Filho (Diego)
14/9/2021 – Em João Pessoa (PB), assas-
sinado a tiros. Alagoano que era apontado 
pela polícia como um dos responsáveis 
por fraudes em diversos concursos públi-
cos em ao menos 15 estados. Os autores 
do crime ainda são desconhecidos, assim 
como a motivação do homicídio.

Foto: Divulgação

CONTATOS 

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.

fora do Brasil – foram viver em Cuba 
– como salvaguarda da família para o 
que pretendia fazer. No mesmo ano, 
ironicamente, enquanto amadurecia 
suas ideias de socialismo e deserção, 
Lamarca atuava como instrutor de tiro 
para caixas de banco do Bradesco, por 
indicação do Exército, treinando fun-
cionárias do estabelecimento bancário 
para enfrentar os assaltos que então 
eram constantemente praticados pelas 
organizações de esquerda.

Clandestinidade
Logo após a instituição do AI-

5, Lamarca mantinha contatos com 
Onofre Pinto, ex-sargento que com ele 
comandaria a VPR e responsável por 
diversas operações de guerrilha urbana 
realizadas em 1968, com a intenção de 
criarem um futuro foco de guerrilha 
rural estabelecida no estado do Pará.

O plano imediato era que Lamar-
ca e seus companheiros de farda de-
sertariam em 26 de janeiro, levando 
do 4º Regimento cerca de 560 fuzis, 
muita munição e dois obuses. A VPR 
então criaria um clima de guerra civil 
no país, bombardeando o Palácio dos 
Bandeirantes, a Academia de Polícia e 
o QG do II Exército, tomando também 

a torre de comunicação do Campo de 
Marte. O plano entretanto, foi frustra-
do pelo acaso.

Três dias antes da data marcada, 
o caminhão pintado com as cores do 
exército, que seria usado para a reti-
rada das armas, foi descoberto numa 
chácara em Itapecerica da Serra, perto 
de São Paulo, enquanto sua pintura 
era terminada, porque um menino 
das redondezas que se acercou do 
local foi maltratado pelos pintores 
e reclamou com o pai que chamou a 
polícia. Três integrantes da VPR, ex-
militares, foram presos, se passando 
por contrabandistas.

O fato, segundo dados da Wiki-
pédia – Enciclopédia Livre, acabou 
com o fator surpresa esperado e obri-
gou a ação a ser antecipada. Em 24 
de janeiro de 1969, acompanhado 
do sargento Darcy, do cabo José Ma-
riani e do soldado Roberto Zanirato, 
Lamarca fugiu do 4º Regimento de 
Infantaria de Quitaúna numa Kombi, 
levando consigo 63 fuzis FAL, três 
metralhadoras leves e alguma mu-
nição, bem menos que o pretendido. 
Lamarca deixava as Forças Armadas 
e entrava na clandestinidade, na qual 
viveria até sua morte.

Tiago Cazaniga
14/9/2021 – Aos 38 anos, em Campo 
Largo (PR), de covid-19. Fotógrafo de Join-
ville (SC). Era bastante conhecido no meio 
artístico da sua região.

Foto: Redes Sociais

Iedo Silva
15/9/2021 – Aos 74 anos, em Porto Alegre 
(RS), em decorrência da covid-19. Cantor, 
compositor e intérprete tradicionalista 
gaúcho. Nascido em Cachoeira do Sul (RS), 
começou a carreira nos anos de 1960. Na 
década seguinte, formou o grupo Os Tau-
ras, e deixou o conjunto em 1980 para fundar Os Farrapos. A 
partir dos anos de 1990, iniciou a carreira solo.

Foto: Divulgação

Da Redação

Capitão Carlos Lamarca, no destaque à direita e dando instrução para funcionárias do Bradesco 

Fotos: Wikipédia

Irene Brietzke
14/9/2021 – Aos 76 anos, em Porto Alegre 
(RS), em consequência de um câncer. 
Atriz e diretora. No cinema, atuou em 
filmes como ‘Houve Uma Vez Dois Verões’ 
(2002), ‘O Homem que Copiava’ (2003), 
‘Saneamento Básico: O Filme’ (2007) e 
‘Beira-Mar’ (2015). Na televisão, participou da série ‘Doce de 
Mãe’, da TV Globo. Sua área de destaque foi o teatro, entre as 
décadas de 1970 e 2000. Dirigiu a peça ‘Trem-Bala’, da escri-
tora Martha Medeiros. Entre os prêmios, recebeu o Prêmio 
Açorianos de Melhor Atriz em 1992. Também foi diretora do 
grupo Teatro Vivo, que realizou montagens de peças brasilei-
ras contemporâneas e de Bertold Brecht.

Foto: Adriana Marchiori

Rodrigo Castanheira
13/9/2021 – Aos 45 anos, no Rio de Janei-
ro (RJ), de câncer. Árbitro da Federação de 
Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) 
e professor de Educação Física. Ficou 
conhecido por “não enxergar” o gol de 
Douglas do Vasco da Gama em um clássico 
com o Flamengo, em 2014. Na partida em que o Vasco foi 
prejudicado, o meia Douglas cobrou uma falta, a bola bateu 
no travessão e ultrapassou a linha do gol. Mas o árbitro não 
deu o gol e o Flamengo, mais uma vez, foi favorecido, vencen-
do a partida por 2 a 1.

Foto: Reprodução

Cesare de Florio La Rocca
15/9/2021 – Aos 83 anos, em Salvador 
(BA), de causa não revelada. Italiano foi o 
fundador do projeto Axé, que atende crian-
ças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social através da arte-educação 
na Bahia. Morava na capital baiana há mais 
de três décadas. Chegou ao Brasil no final dos anos de 1960. 
Montou a sede do projeto Axé no Pelourinho, no Centro 
Histórico de Salvador. Através da ONG criada por ele, mais de 
30 mil crianças e jovens carentes da Bahia tiveram acesso a 
ações educativas e culturais, como aulas de capoeira, dan-
ça, música e moda. Foi representante do Fundo das Nações 
Unidas para Infância (Unicef) no Brasil e também ajudou na 
elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que garante cidadania e direitos para esse público.

Foto: Redes Sociais



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00069/2019, em 13.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção do 

açude público caititu, atendendo ao Contrato de Repasse Nº 1048186-51/2017. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 16 de Setembro de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 05 ao Contrato nº 59/2019 – Processo: 015/2019, Tomada de 
Preços nº 001/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Objeto: Alterar a quantidade dos serviços contra-
tados, no valor de R$ 145.672,81 (Cento e quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais 
e oitenta e um centavos).

Alagoa Grande(PB), 16 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 06 ao Contrato nº 51/2019 – Processo: 023/2019, Tomada de Preços 
nº 005/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SOBRAL CONSTRU-
TORA LTDA - ME. Objeto: prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do Contrato, a 
partir do dia 30/09/2021.

Alagoa Grande(PB), 16 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO ALÍPIO BEZERRA DE MELO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@
gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 16 de Setembro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00035/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE CARNES, FRANGOS, PEIXES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - R$ 411.910,00; 
JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO - R$ 80.000,00.

Alagoa Nova - PB, 15 de Setembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES, FRANGOS, PEIXES E DERIVADOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00035/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO 
PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00177/2021 - 16.09.21 - JOSE CLAUDIO 
AQUINO HERMINIO - R$ 80.000,00; CT Nº 00178/2021 - 16.09.21 - CAROATA ALIMENTOS 
COMERCIO VAREJISTA EIRELI - R$ 411.910,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
CONTRATO Nº 00049/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E GÁS DE COZINHA 
GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Alagoa Nova e: CT Nº 00049/2021 - Ideal Comercio de Gas Ltda - Apostila 01 - acréscimo médio 
de 11,3%. ASSINATURA: 16.09.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021
CONTRATO Nº 00170/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00037/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00170/2021 - Meire 
Karla de Azevedo Araujo Dutra Dantas - Apostila 01 - Alteração da rubrica orçamentária para 
incluir 12 361 2002 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES. 
ASSINATURA: 16.09.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 15:00 horas do dia 04 de Outubro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSÉ SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE 
DENTRO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. 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) 991242633. E-mail: adjco-
missao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 16 de Setembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de utensílios domésticos, enfeites e enxovais destinados a 

Secretaria de Ação Social deste município, exercício 2021. A Pregoeira convoca o comparecimento 
dos participantes: DAYANE BARBOSA COSTA 06793102400, CNPJ: 41.024.201/0001-06;  NE-
VALTO DE SOUSA PEREIRA, CNPJ: 21.187.875/0001-14; SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 
08935959421, CNPJ: 32.925.168/0001-02; para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 
23 de setembro de 2021 às 14:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela 
Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99145-6044.

Araçagi - PB, 16 de setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) EM ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL – PB; HOMOLOGO o corresponden-
te procedimento licitatório em favor de: ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 
9.000,00; RICARDO GUERRA INFORMATICA – EPP - R$ 42.000,00.

Areial - PB, 16 de Setembro de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 2021, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa(s) para prestação 
dos serviços de exames médicos especializados destinados aos usuários do Sistema Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Decreto Municipal nº 120/10; 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) 33681020. 
E-mail: cplareial2020@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 17 de Setembro de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) 
EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL – PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Areial: 02040.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / 
02030.04.122.2004.2007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS / NATUREZA DA 
DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA / FONTE: 001. 
VIGÊNCIA: até 16/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 
00108/2021 - 16.09.21 - ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 9.000,00; CT Nº 
00109/2021 - 16.09.21 - RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: A presente licitação tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de luminárias de LED, de uso 
externo, para serem instaladas na rede de iluminação pública do Município de Assunção/PB, tudo 
conforme Anexo I e peças que compõe o Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 72.894,40.

Assunção - PB, 14 de Setembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: Formação de Registro 
de Preço para contratação de Pessoa Jurídica para especializada no Fornecimento parcelado de 
Produtos de Limpeza, Utensílios e Higiene de uso contínuo, para atender as necessidades das 
diversas Secretarias e repartições do Município de Assunção–PB, Conforme Termo de Referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 5.270,60; J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCATÁVEIS LTDA - R$ 51.207,85; SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI - R$ 950,00.

Assunção - PB, 15 de Setembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, COM 
RECURSOS PROPRIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2020. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 13001/2020 - Torres Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-
28 - 3º Aditivo - acréscimo de R$ 117.668,29. ASSINATURA: 16.09.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0007/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços 
para eventual Aquisição de impressoras. Data de abertura: 30/09/2021 às 09:00hr (horário local), 
site www.portaldecompraspublicas.com. Outras informações horários de expediente das 08h00min 
às 12h00min, pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas. Fone (83) 3358-1005.

Barra de São Miguel – PB 16 de setembro de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00047/2021, para o dia 23 

de Setembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Setor de Licitações e 
Contratos, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com.

Belém - PB, 16 de Setembro de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA 
REGINA LTDA - R$ 480.000,00.

Belém - PB, 16 de Setembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de equipamentos de laboratório de analise clinica para atender às demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 30 de Setembro de 
2021. Início da fase de lances: 09:35 horas do dia 30 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 Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bom Sucesso - PB, 16 de Setembro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que realizará, às 10h00min do dia 22 de Setembro de 2021, 
a sessão de CONTINUIDADE do Processo Licitatório na modalidade acima indicada, cujo objeto 
é a Contratação de Diárias de Caçamba. Os autos do processo e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no setor de licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora 
do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375.

Boqueirão, 16 de Setembro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2021, para o dia 23 

de Setembro de 2021 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Governador 
Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35581050. E-mail: 
cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 16 de Setembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através da CO-

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas do dia 05 de 
outubro de 2021, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Emprei-
tada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO 
ELÉTRICA DE 13.8KV, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 300KVA, A SER INSTALADA NA ÁREA DO 
HOSPITAL PEDRO I NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital 
está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e atra-
vés dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) 
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 16 de setembro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2021, que objetiva: Aquisição de Termoplastico 
por extrusão para atender as demandas da STTP; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 1.232.500,00.

Campina Grande - PB, 16 de Setembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e 
serviços de implantação de LOMBADA FÍSICA EM CONCRETO BETUMINOSO usinado a quente – 
CBUQ e passagem elevada em concreto simples no Munícipio de Campina Grande PB. LICITANTE 
HABILITADO: J P Construções e Serviços. LICITANTE INABILITADO: ECOL Engenharia e Constru-
ções LTDA nos itens 6.1, 8.2.1 e 8.2.7. 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 23/09/2021, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cazuza 
Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 3341-1278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 

Campina Grande - PB, 15 de setembro de 2021
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021

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 menor preço, para: 
Aquisição de acessórios para os fardamentos da STTP. Abertura da sessão pública: 14:00 horas 
do dia 01 de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 14:10 horas do dia 01 de Outubro 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, 14 de Setembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para locação de software dos sistemas administrativos, para atender as demandas da 
STTP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PUBLIC SOFTWARE 
INFORMATICA LTDA – ME - R$ 66.300,00.

Campina Grande - PB, 16 de Setembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO 

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00050/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de insumos e material médico hospitalar 
para atender as demandas dos órgãos e programas da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde 
do Município de Conceição/PB. Situação: HOMOLOGADO em 13/09/2021. Homologado para: 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº. 31.187.918/0001-
15 - vencedor dos itens nº 07, 08, 09, 10 e 11 - totalizando em R$ 78.890,00 (sessenta e oito mil 
oitocentos e noventa reais); APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E MEDICAMEN – CNPJ Nº. 02.911.193/0001-68 - vencedor dos itens nº 06 e 12 - totalizando 
em R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais); LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO – ALS 
DISTIBUIDORA - CNPJ Nº. 26.697.721/0001-96 - vencedor dos itens nº 13 e 19 - totalizando em 
R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais); ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 09.478.023/0001-80 - vencedor dos itens nº 01, 02, 
03, 04, 05, 14, 15, 16 e 17 - totalizando em R$ 25.035,20 (vinte e cinco mil trinta e cinco reais e 
vinte centavos); VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI – MEDICAL CENTER – CNPJ Nº. 
10.485.989/0001-24 - vencedor do item nº 18 - totalizando em R$ 1.715,85 (hum mil setecentos e 
quinze reais e oitenta e cinco centavos).

Conceição – PB, 13 de setembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 892732/2019/
MAPA/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: JOTAV 
CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA - Valor: R$ 511.208,30. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 16 de setembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NESTE 
MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 17/09/2021 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 04/10/2021 às 09:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 16 de setembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA 
POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 17/09/2021 no site http://licitacao.
cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 04/10/2021 às 14:01h (horário de Brasília) no site http://
licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 16 de setembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS 
PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega 
das Propostas: a partir das 09:00h de 17/09/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura 
das Propostas: 05/10/2021 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. 
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.
com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 16 de setembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
PARA MÁQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 09:00h de 17/09/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 
05/10/2021 às 14:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e 
Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.
cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 16 de setembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
TECIDOS E OUTROS PRODUTOS PARA SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 17/09/2021 no site http://licitacao.
cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 06/10/2021 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://
licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 16 de setembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA 
PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 17/09/2021 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 06/10/2021 às 14:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 16 de setembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo para 
a Rede Municipal de Ensino do Município de Dona Inês/PB, conforme Convênio 379/2018 –SEE/
PMDI. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de Escola com 5 
(cinco) salas, na Rua Ana da Conceição Melo, nesta cidade. 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 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais médi-
cos diversos, para atender as necessidades diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas demais 
entidades vinculadas. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de Outubro 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA 
NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 15 de Setembro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - 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: Registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de Softwares Educacionais com tablets e Notebooks com foco no Ensino Híbrido e 
Ramificação para atendimento do Ensino Fundamental. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 30 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 30 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 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 14h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 14 de Setembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO - R$ 162.528,00

Gado Bravo - PB, 30 de Agosto de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2022 – Manter as Atividades 
do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 06401/2021 - 30.08.21 - NIVAN BEZERRA DA 
COSTA NETO - R$ 162.528,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de setembro de 2021 
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FISICA OU JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSÉ MANOEL DA SILVA - CPF: 225.900.484-91 - R$ 11.500,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO 

AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
GADO BRAVO: 02.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - 01 031 2001 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal 
de Gado Bravo e: CT Nº 00101/2021 - 12.08.21 – JOSÉ MANOEL DA SILVA - CPF: 225.900.484-
91 - R$ 11.500,00.

Gado Bravo - PB, 12 de Agosto de 2021.
LUAN YTALO BARBOSA ARAUJO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2018, em 02.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de vigilância nos prédios públicos do município. 
OBJETO DO ADITIVO: Do Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de 
CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS NOS SEGUINTES BAIRROS: ERNANI 
SÁTIRO, ERNESTO GEISEL, EXPEDICIONÁRIOS, GRAMAME, JAGUARIBE, JOÃO AGRIPINO, 
JOÃO PAULO II, JOSÉ AMÉRICO, MANAÍRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUÇUMAGRO, OITI-
ZEIRO, PEDRO GONDIM, ROGER, TORRE, VARADOURO E VALENTINA NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA – PB – LOTE II.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 003/2021
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA 
e DEFESA, querendo, sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publica-
ção, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei 
Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 32.602-0 ERIKA MARQUES DE ALMEIDA LIMA SMS

02 11.633-5 GISÉLIA RODRIGUES DE ARAÚJO SMS

03 91.146-1 JADE MONETHA CHAGAS DIAS SMS

João Pessoa, 13 de setembro de 2021.
Maria do Rosário Soares da Costa

Presidente COPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº 05.649/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.035/2021
CHAVE CGM: 745Y-U2EO-SWY2-UMCV
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGEN-

TES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, 
DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HE-
MOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Rayza Crispim Andrade torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
referenciado deflagrou-se FRACASSADO pelo valor. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de 
apoio no HORÁRIO das 08h às 12h e das 13h às 17h, pelo Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail 
cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 16 de setembro de 2021. 
Rayza Crispim Andrade

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para execução 
de Obra de engenharia referente a Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 
no município de Jericó/PB, através do Contrato de Repasse nº 1021281–50/Ministério da Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; 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, 15 de Setembro de 2021
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do 
dia 30 de Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGIÇOS E HOSPITALARES. 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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.
juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 16 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Outubro 
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: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS 
PERSONALIZADAS. 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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as al-
terações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 
Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Juazeirinho - PB, 16 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de produtos de pa-
nificação. 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 
005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 16 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Se-
tembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS 
DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA 
PERSONALIZADA. 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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 16 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

DE COMPRA Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 14:00 horas do dia 11 de Outubro de 
2021, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco 
do Seridó - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. 

Junco do Seridó - PB, 16 de Setembro de 2021
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00032/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00032/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ANDREZA ARAUJO SOUZA - R$ 570.203,00; ANTONIO 
A AMARAL JUNIOR ME - R$ 377.723,00; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA 
- R$ 30.057,50; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 1.870,00.

Lagoa Seca - PB, 08 de Setembro de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GE-
NEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00032/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 13/09/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00294/2021 - 14.09.21 - TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 1.870,00; CT Nº 00295/2021 - 14.09.21 - ANDREZA ARAUJO 
SOUZA - R$ 570.203,00; CT Nº 00296/2021 - 14.09.21 - ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 
377.723,00; CT Nº 00297/2022 - 14.09.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA - R$ 30.057,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

POR OUTROS MOTIVOS Nº DP005/2021
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar a Dispensa de Licitação Por Outros Motivos Nº DP005/2021 (Processo admi-
nistrativo nº 054/2021), que objetiva a Contratação direta da pessoa jurídica NNMED Distribuição, 
Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, CNPJ: 15.218.561/0001-39, para prestar o 
fornecimento de 1.000 (Um Mil) teste Convid-19 IGG/IMG (Caixa 1x20) e fornecimento de 600 
(Seiscentos) unidades de SWAB teste SARS-Convid-19 (Caixa 1x20), para serem utilizados pelas 
as equipes de saúde e pela população livramentense, durante o enfretamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 
2019, e até o presente momento, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes 
da Exposição de Motivos nº DP005/2021, a qual sugere a contratação direta da pessoa jurídica: 
NNMED - Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 15.218.561/0001-
39, Rua Major Belmiro, Nº 200, Bairro: São Jose, Cidade: Campina Grande-PB, com o valor total 
de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 06 de julho de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 125/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP005/2021.

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: NNMED - Distribuição, Importação e 
Exportação de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, Rua Major Belmiro, Nº 200, Bairro: 
São Jose, Cidade: Campina Grande-PB. Valor total contratado: R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil 
reais). Objeto: Prestar o fornecimento de 1.000 (Um Mil) teste Convid-19 IGG/IMG (Caixa 1x20) e 
fornecimento de 600 (Seiscentos) unidades de SWAB teste SARS-Convid-19 (Caixa 1x20), para 
serem utilizados pelas as equipes de saúde e pela população livramentense, durante o enfreta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus 
responsável pelo surto de 2019, e até o presente momento, conforme termo de referência. Início do 
fornecimento: Imediato. Vigência do contrato: Até 31/12/2021. Fonte de recurso: 211.000 - Recursos 
Diversos da Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Livramento/PB. Fonte 
de recurso: 214.000 - Recursos transferido pelo Governo Federal para o combate ao Convid/19). 
Dotação: 02.050 - Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), 02050.10.301.1008.2114 
(Manutenção das Atividades da Secretaria), Ficha: 225, 02050.10.301.1008.2115 - Manutenção das 
Ações do COVID, Ficha: 232, 33.90.30.00 (Material de Consumo), conforme QDD/2021, ficando 
automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o 
exercício seguinte. Partes Contratantes: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e o Sr. 
Neilton Neves dos Santos (Pela contratada). 

Livramento/PB, 07 de julho de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais de uso odontológico, destinados aos usuários da rede municipal 
de saúde, pelo período de 12 (doze) meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 5.890,41; C R VIEIRA PRODUTOS 
HOSPITALARES - R$ 102.975,00; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - R$ 
9.829,91; DENTAL HIGIX PROD. MÉD. HOSPITALARES - R$ 830,00; FARMAGUEDES COMÉRCIO 
DE PROD. FARMAC, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 2.095,75; MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 7.436,27; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 2.205,95; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 97.475,18. Ficam as 
empresas convocadas no prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, todas as empresas 
devem apresentar as certidões de regularidade fiscal devidamente vigentes no ato de assinatura 
do contrato, juntamente com cópia do RG do representante legal e/ou procuração, se for o caso.

Logradouro - PB, 01 de setembro de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2021
O Prefeito Municipal de Matinhas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e considerando a necessidade de melhor 
adequar as funções admirativas com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública. 
Determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
004/2021, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR.

ADMINISTRATIVOS. Para fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se.
Matinhas, 16 de setembro de 2021. 

Benedito Braz da Silva
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 00004/2021, com o objeto: implantação de pavimentação em 
ruas do município de Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 1.018.105-98/2014/MC. Data 
de reunião para o dia 05/10/2021, às 08:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.

Piancó-PB, 16 de Setembro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 00005/2021, com o objeto: implantação de pavimentação em 
ruas do município de Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 1.018.448.54/2014/MC. Data 
de reunião para o dia 05/10/2021, às 09:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.

Piancó-PB, 16 de Setembro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00045/2021, em favor da empresa EDUARDO SILVA FERNANDES – 
ME; CNPJ nº 29.429.440/0001-40, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em 
execução dos serviços de montagem de uma subestação área de 112,5kVA e instalação de uma sala 
para o funcionamento de um tomógrafo Aquilion Lightming 16NAC, na cidade de Piancó/PB. Com 
o valor global estimado de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), em consequência 
fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, em 16 de setembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00045/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: EDUARDO SILVA FERNANDES – ME; CNPJ nº 29.429.440/0001-40.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de montagem de 

uma subestação área de 112,5kVA e instalação de uma sala para o funcionamento de um tomógrafo 
Aquilion Lightming 16NAC, na cidade de Piancó/PB.

Valor Global Estimado: R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais).
Piancó-PB, em 16 de setembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITA-

ÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: CONSTRUTORA DAKI EIRELI-ME, CADASTRADA NO CNPJ Nº 

20.002.412/0001-78
DECISÃO: APLICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DA PENALIDADE DE SUS-

PENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO OBJETO 
DE CONTRATO N° 000168/2019, NOS TERMOS DO ART. 78, I, II,III DA LEI 86661 PELO 
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS CONCEDIDOS E RETARDAMENTO DO ANDAMENTO 
DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO.

PIANCÓ-PB, 03 DE SETEMBRO DE 2021.
JOAO SERAFIM LEMOS

SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELA SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM 

LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95.
CONTRATADO: ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDÊNCIO-ME, inscrita no CNPJ sob o 

n. 17.055.353/0001-91.
DECISÃO: RECONSIDERAR a punição de SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; MANTENDO, porém, a 
decisão pela RESCISÃO CONTRATUAL do contrato nº 000160/2018, pelo ATRASO dos serviços 
referentes ao objeto de contrato n° 000160/2018, nos termos do art. 78, V da Lei 8.666/93 pelo 
descumprimento das obrigações assumidas no referido contrato que tem como objeto a continu-
ação da execução dos serviços da construção de uma creche pró-infância tipo 01, por meio do 
CONVÊNIO nº. PAC2 7387/2013/FNDE. Encaminhe-se para a apreciação do Gabinete do Prefeito 
a fim de ratificação, ou não, dessa decisão.

Piancó-PB, 16 de setembro de 2021.
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 27 de 

Setembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00032/2021, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para Locação, Fornecimento e 
Instalação de Equipamentos de Sistema de Câmeras de Segurança, em Vias Públicas no Município 
de Pilõezinhos. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - 
PB. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 16 de Setembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: Licitantes declarados 
vencedores e respectivos valores totais das contratações: - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA, 
CNPJ: 40.295.063/0001-37, Item(s): 5 - 15, Valor: R$ 9.522,00, - AZUS COPY CENTER COMER-
CIO E SERVIOS LTDA, CNPJ: 04.685.950/0001-58, Item(s): 16, Valor: R$ 1.400,00, - CONTEUDO 
MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 26.950.940/0001-35, Item(s): 4 - 17 - 19, Valor: 
R$ 8.810,00, - EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO, CNPJ: 35.974.730/0001-78, Item(s): 1, 
Valor: R$ 60.000,00, - GM COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 40.001.712/0001-40, Item(s): 2, 
Valor: R$ 199.900,00, - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 
8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 18, Valor: R$ 14.240,00, - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 
36.544.770/0001-42, Item(s): 9, Valor: R$ 3.300,00, - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS, 
CNPJ: 21.062.777/0001-50, Item(s): 6 - 7, Valor: R$ 26.870,00, - MAECIO SUERDO DE MEDEIROS, 
CNPJ: 27.252.696/0001-08, Item(s): 3, Valor: R$ 28.000,00.

Santa Luzia - PB, 10 de setembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00032/2021, que objetiva: Contratação de empresa para aquisição parcelada de equipamentos 
e materiais de informática, destinados à Prefeitura Municipal e as diversas Secretarias do Muni-
cípio de Santa Luzia–PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA, CNPJ: 
40.295.063/0001-37, Item(s): 5 - 15, Valor: R$ 9.522,00, - AZUS COPY CENTER COMERCIO 
E SERVIOS LTDA, CNPJ: 04.685.950/0001-58, Item(s): 16, Valor: R$ 1.400,00, - CONTEUDO 
MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 26.950.940/0001-35, Item(s): 4 - 17 - 19, Valor: 
R$ 8.810,00, - EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO, CNPJ: 35.974.730/0001-78, Item(s): 1, 
Valor: R$ 60.000,00, - GM COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 40.001.712/0001-40, Item(s): 2, 
Valor: R$ 199.900,00, - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 
8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 18, Valor: R$ 14.240,00, - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 
36.544.770/0001-42, Item(s): 9, Valor: R$ 3.300,00, - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA 
DANTAS, CNPJ: 21.062.777/0001-50, Item(s): 6 - 7, Valor: R$ 26.870,00, - MAECIO SUERDO DE 
MEDEIROS, CNPJ: 27.252.696/0001-08, Item(s): 3, Valor: R$ 28.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 13 de setembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Convocamos as empresas: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA, CNPJ: 40.295.063/0001-37, 

- AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA,CNPJ: 04.685.950/0001-58, - CONTEU-
DO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 26.950.940/0001-35, - EMMANUEL INACIO 
DE LIMA ARAUJO, CNPJ: 35.974.730/0001-78, - GM COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 
40.001.712/0001-40, - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, - LICITAR 
COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 36.544.770/0001-42, - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS, CNPJ: 21.062.777/0001-50, - MAECIO SUERDO DE MEDEIROS, CNPJ: 
27.252.696/0001-08, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 
58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa para aquisição 
parcelada de equipamentos e materiais de informática, destinados à Prefeitura Municipal e as 
diversas Secretarias do Município de Santa Luzia–PB, de acordo com as especificações contidas 
no PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021 e seus anexos.

Santa Luzia - PB, 16 de setembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 30 de Setembro 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO 
CONTÁBIL E ROTINAS TRIBUTÁRIAS, VISANDO ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@
gmail. com. Edital: https://licitacoes.santa rita.pb.gov.br catego ria /e ditais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 16 de Setembro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de gás GLP–P13 [recarga] – botijão de 13Kg – para consumo 
interno das Secretarias deste município e para distribuição gratuita à população comprovadamente 
carente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos do 
Município de Sertãozinho: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.10
03.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04
.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1
211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.30.00.0
0.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.
90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018
.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.06.12
.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.112
3 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1125 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00
.00.00.1001 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.10.08.244.2012.2.042.3.3.9
0.32.00.00.00.00.1001 02.10.08.244.2012.2.042.3.3.90.32.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.
2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.
244.2012.2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
. VIGÊNCIA: até 14/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: 
CT Nº 00085/2021 - 14.09.21 - TK DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 31.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes 
Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio Camuci no Municipio de São José do 
Sabugí/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. FUNDAMENTO LEGAL: To-
mada de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Contrato de Repasse n.º 1073768–20/2020073349–34/
Governo Federal/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/08.000 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTU-
RA/15.451.3019.1024 – CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO–FIO/
RECURSOS ORDINÁRIO.. VIGÊNCIA: até 31/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São José do Sabugi e: CT Nº 00073/2021 - 09.09.21 - AMETISTA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - R$ 202.515,48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO PONTES DA SILVA – 
EPP - R$ 83.9100,00. Convocamos a empresa vencedora para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 14 de Setembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO PONTES DA SILVA – 
EPP - R$ 83.9100,00. Convocamos a empresa vencedora para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 14 de Setembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição de Pães, 
Bolos, Torradas e Bolachas para atender as crianças e adolescentes usuários do Programa SCFV 
(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E Aquisição de Pães, Bolos, Torradas e Bolachas para atender aos 
usuários dos Programas da Secretaria de Desenvolvimento Humano, SAMU e para as Secretarias 
da Administração Municipal – Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA 05041440492 - R$ 85.470,00. Convocamos a 
empresa vencedora para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 16 de Setembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  039/2021

Recorrente:  ALGAR MULTDIMÍDIA S/A
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no uso de 

suas atribuições legais, que conheceu e, no mérito, rejeitou  a impugnação interposta pela empresa 
ALGAR MULTDIMÍDIA S/A, CNPJ nº 04.622.116/0001-13. Mantido o edital e data do certame. Fica 
a licitante recorrente e demais licitantes intimados  da decisão.

João Pessoa, 25/agosto/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  039/2021

Recorrente:  VIRTOS INFORMÁTICA LTDA
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no uso de 

suas atribuições legais, que conheceu e, no mérito, rejeitou  a impugnação interposta pela empresa 
VIRTOS INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 03.348.929/0001-02. Mantido o edital e data do certame. 
Fica a licitante recorrente e demais licitantes intimados  da decisão.

João Pessoa, 25/agosto/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  039/2021

Recorrente:  META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no uso de 

suas atribuições legais, que conheceu e, no mérito, rejeitou  a impugnação interposta pela empresa 
META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.903.019/0001-20. Mantido o edital e data do 
certame. Fica a licitante recorrente e demais licitantes intimados  da decisão.

João Pessoa, 25/agosto/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 053/2021

REGISTRO Nº 21-01784-4
OBJETO: CONCLUSÃO DA ESTABILIZAÇÃO (PROTEÇÃO) DE TALUDES PARA AS OBRAS 

DO EIXO DAS NAÇÕES 2º ETAPA - CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 08 de outubro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 16 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de setembro de 2021         26
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