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Utilizando plataforma de mapeamento, ação conjunta entre Sudema, Polícia Ambiental e outros órgãos identificou seis pontos de desmatamentos no estado. Página 8

Operação encontra 7,2 hectares desmatados na PB
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CPI da Covid Renan Calheiros (foto) e Jorginho Mello trocam ofensas e 
quase brigam durante depoimento de Danilo Trento, diretor da Precisa. Página 15
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Sonho adiado elevação no preço do material de construção faz o 
paraibano deixar casa pela metade ou até mesmo desistir da obra. Página 17

Conselho interdita UBS que 
tinha médico sem registro
Unidade no bairro de Paratibe, em João Pessoa, estaria 
atendendo em condições insalubres, segundo o CRM.  Página 4

Colunas
O meu amigo Carlos Romero me lembrava 

o primeiro dia da primavera, sorrindo: ‘Escrevo 
eu ou você?’. Assim dizia ele, que não se deve 

deixar a primavera sem crônica.  Página 2
Damião Ramos Cavalcanti
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Disco seminal do Musiclube 
chega às plataformas digitais
‘Lapidar’, do cantor e compositor Naldinho Freire, ganha 
remasterização 26 anos depois de lançado. Página 9

Fiscalização Ministério Público constatou falhas e 
cobrou melhoria na vacinação em seis cidades. Página 25
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Lei proíbe Carroceiros protestam contra o fim do 
uso de veículos de tração animal na capital. Página 6

Políticas

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

440.631

21.307.960

230.351.063

9.287

593.018 

4.723.172
Fonte - PB: SeS-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

4.019.841

229.207.473

6.034.637.954
O estigma, infelizmente, prevalece nos discursos 

de que ter depressão é sinônimo de fraqueza, falha 
de caráter, falta de Deus. O discurso de quem ainda 

não aprendeu a ser humano.  Página 10
Leo Barbosa

Jogos poderão ter até mil 
torcedores na arquibancada
Critério para ter acesso às partidas incluem carteira de 
vacinação com duas doses e teste negativo para covid. Página 4

Desabamento de mina de 
caulim provoca duas mortes
Área de extração fica na zona rural do município de 
Salgadinho e já havia sido fiscalizada pelo MPT.  Página 7

Câmara aprova programa de 
compensação tributária em JP
Iniciativa procura compensar dívidas de tributos municipais 
com prestação de serviço na área de saúde.  Página 13

PB chega à marca 
de quatro milhões 
de doses aplicadas
Oito meses depois do início da imunização contra covid-19, mais de 66% da população 
tomou a primeira dose e 32% estão com o esquema vacinal completo. Página 3
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O aquecimento global exige dos governos de todos os 
países uma atenção especial no que diz respeito aos impactos 
relacionados ao efeito estufa, tendo em vista que tempestades 
tropicais, inundações, secas e ondas de calor, por exemplo, 
atingem as populações indistintamente, porém com maior 
impacto naqueles segmentos de maior vulnerabilidade social.

Governos de todos os níveis precisam estar atento às 
análises ambientais mais atualizadas feitas por organismos 
internacionais credenciados, de maneira a se antecipar, dentro 
do possível, às consequências do aumento da temperatura 
média do planeta. A tendência é de que os extremos climáticos 
se tornem mais frequentes, com graves transtornos para as 
comunidades.

A Paraíba não é um ponto fora da curva nesta que 
é considerada a maior crise ambiental da história da 
humanidade. Veja-se, por exemplo, o caso do Brejo paraibano, 
cuja população está enfrentando um colapso hídrico 
provocado pela escassez de chuvas. A situação é tão grave que 
já foi decretado estado de calamidade pública na cidade de 
Bananeiras.

O governador João Azevêdo, por sinal, já havia antecipado, 
no início deste mês, um conjunto de medidas destinadas a 
minorar os problemas advindos da crise hídrica na região do 
Brejo, como, por exemplo, construção de adutora, distribuição 
de caixas d’água, perfuração de poços e instalação de bombas. 
As ações serão realizadas a curto, médio e longo prazos.  

Esse é o comportamento que se espera do gestor público, 
em um tempo de instabilidade ambiental. Cumprir o programa 
de governo – de preferência, indo além do que foi traçado -, 
no entanto, manter-se em estado de alerta permanente para o 
reparo imediato dos desacertos provocados por intempéries 
naturais que não têm dia nem hora para acontecer.

A prevenção é um remédio poderoso e o poder público e 
a sociedade civil organizada precisam se manter em regime 
de colaboração, no que se refere à problemática ambiental, 
para que a população, quando surpreendida por calamidades 
ecossistêmicas, como aconteceu no Brejo paraibano, receba o 
apoio necessário no menor espaço de tempo possível. 

Crise hídrica Primavera, sem algumas flores
O inverno vinha lavando a natureza, 

mesmo faltando água aqui e acolá, ele deu 
de beber a muitos jardins, fazendo com 
que brotassem folhas e flores, também 
nas ladeiras das montanhas, nas margens 
dos rios e lagos, florindo e encantando de 
beleza as planícies de maravilhosas cores 
sobre o verde. Ele, Akira Kurosawa, é mes-
tre em fazer filme com essas maravilhosas 
cores, sempre enfeitados com as cerejeiras 
do seu Sonhos. O meu amigo Carlos Ro-
mero me lembrava o primeiro dia da pri-
mavera, sorrindo: “Escrevo eu ou você?”. 
Assim dizia ele, que não se deve deixar a 
primavera sem crônica. E eu completava: É 
a única estação feminina, cercada pelo in-
verno, pelo outono e pelo 
verão; seria a deusa das 
estações, que mexe com 
a água, com a terra e com 
o ar, proporcionando-nos 
uma brisa de temperatura 
mediana, suave, amena 
para não se derrubarem 
as pétalas das flores, a que 
se refere o poeta Verlaine: 
“Pois na primavera o ar 
é puro, tão puro como as 
rosas nascentes, que ex-
pressamente amor entreabre, têm hálitos 
quase inocentes”. 

Torna lindo o espaço e confunde-se 
com o tempo, quem já não ouviu pergun-
tar-se ao aniversariante: “Está fazendo 
quantas primaveras?” Obviamente, todos 
nós desfrutamos das quatro estações, 
mas cada um tem suas preferências: uns 
querem a chuva para suas lavouras; ou-
tros preferem o sol das praias e das leves 
roupas; mas, o desejo consensual recai na 
Primavera, diferenciada em suas vestes, 
entre o hemisfério norte e sul, com os fe-
nômenos, respectivamente, da “primavera 
boreal” e da “primavera austral”. Experi-
mentei os anos de estada em Roma e Paris, 
para, de lá, diferenciar os vislumbres dessa 
amada estação, na conduta de várias cul-
turas. Todas elas louvando e meditando, 

na primavera, com As Quatro Estações, 
inspirada pelo italiano padre Antonio 
Vivaldi, e “A Sagração da Primavera”, pelo 
surpreendente russo Igor Stravinsky. 
Vários famosos pintores, a exemplo de 
Van Gogh e Sandro Boticelli, retrataram 
cores vernais. 

Vi, antes de ontem, no meu ecológico 
condomínio, dois casais de “canário da 
terra”, fisgando sementes no gramado do 
meu jardim; anunciavam-me essa gosto-
sa estação, de quando aumentarão suas 
presenças no desenrolar dos vindouros 
meses. Flores e folhas novas na minha 
mangueira rosari bem florida e com nova 
folhagem. A primavera das flores é com-

plementada pelos pássa-
ros. Recentemente, com o 
retorno às salas de aula, 
iniciado pelo Governo do 
Estado, as professoras en-
sinaram, aos pupilos, que a 
primavera começa no nos-
so hemisfério, no dia 22 de 
setembro.

Hoje, dois dias após 
seu nascimento, ela já está 
de olhos abertos, iniciando 
também um novo período 

de congraçamento social para esquecer-
mos a primavera sem algumas flores, os 
isolamentos, o túnel escuro da pandemia 
misturando sextas, sábados, domingos, 
segundas, e talvez dias santos. Programe-
mos, nessa curta estação, o nosso carpe 
diem, a primavera não é para ser vista da 
janela, mas dentro da expansiva natureza 
primaveril, até ela entregar-se aos braços 
quentes do verão. Além do calor do verão, 
o que haverá de bom serão os jardins 
que sobraram da primavera, dessa festa 
gratuita. Não percamo-la, mesmo sempre 
desejando promissoras primaveras. Esse 
deleite sazonal é de tão tamanha força que 
o grande poeta alemão Schiller se referiu 
a ela, por analogia, como uma coisa única 
na nossa existência: “A primavera da vida 
floresce uma vez e nunca mais”. 

A invenção da alegria
O seu porte elegante me encantava 

desde criança. Olhos claros, pele morena, 
andar ligeiro e um jeito engraçado que 
revelava seu lado trigueiro e agreste. Sem-
pre elegante em sua simplicidade tinha 
sempre um reluzente e destacado par de 
brincos de ouro e pedras adornando as 
orelhas. Vestidos com estampas desta-
cadas e cores atrativas a tornava visível 
em todos os ambientes. Seu jeito alegre a 
tornava e a torna bem vinda em todos os 
espaços.

A sua alegria, inclusive, sempre con-
tagiou a todos que com ela convive. E, 
mesmo com as tristezas e dissabores de 
uma vida simples e com sa-
crifícios, sempre manteve 
a alegria como uma de suas 
mais marcantes impressões 
de caráter. A alegria a conta-
giou mesmo quando a vida e 
suas tramas e ardis teceram 
enredos dolorosos e sur-
preendentes. Ela enfrentou 
com galhardia e sem jamais 
perder a confiança na vida e 
na alegria a morte de todos 
os filhos. Alguns roubados 
da vida ainda na mais tenra 
idade. Outros, com alguns 
anos de vida e o remanescen-
te desta trágica trajetória, lhe foi roubado 
já no início da adolescência. 

Mas ela manteve a esperança na vida 
e na alegria de viver. Uma disposição que 
lhe fazia presença assídua nos forrós que 
animavam as ribeiras de Impueiras e Cipó 
quando se convertia na mais entusiasma-
da dançarina, rodopiando suave e serelepe 
pelos pavilhões enfeitados de bandeirolas 
e iluminados pelos lampiões de querosene. 
No compasso de forrós, xaxados e baiões 
de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro ela 
viajava para um mundo onírico e despido 
de qualquer sofrimento ou privação. Ali, a 

alegria era a medida de todas as coisas e o 
sonho da possibilidade concreta de viver.

Sua alegria também se expressa na 
sua forma de viver. A sua casa, mesmo 
quando ainda era uma modesta tapera 
de taipa com apenas dois vãos, sempre foi 
alegre, com paredes rusticamente enfeita-
das e muitos quadros de santos e retratos 
de parentes e amigos nas paredes. Hoje, 
numa modesta, mas confortável casa de 
alvenaria, as paredes externas, sobretudo, 
as que têm maior visibilidade, estão sem-
pre enfeitadas com cores vivas e detalhes 
de rosas e outros motivos pintados de 
maneira tosca, mas sincera. No seu inte-

rior, aumentou a coleção de 
quadros de santos e retratos, 
pintados e fotografados, que 
dividem paredes em todos 
os sentidos.

Além da casa, sua forma 
de se vestir também é uma 
exortação a alegria. As es-
tampas atrativas e coloridas 
compõem figurinos rodados 
e espaçosos de vestidos sal-
titantes. Também lhe é pecu-
liar a coleção de sombrinhas 
e guarda-sóis que, numa 
articulada combinação com 
as roupas, estão sempre en-

feitando as ladeiras de Impueiras na sua 
fulgurante passagem diária na direção das 
bodegas e das casas de amigos e parentes. 
Ao lado de seu Galego, como carinhosa-
mente designa o companheiro Abelardo, 
ou Beladio, como todos o tratam, ela vai 
convertendo em alegria a rudeza de uma 
vida simples. Mostrando que, para viver 
bem basta saber como sorrir para a vida 
ou, como dizia o filósofo Charles Chaplin, 
sorrir, quando a dor te torturar e quando 
nada mais restar do teu sonho encantador. 
Para você, Joana de Beladio, meu mais 
sincero sorriso.

 A primavera não é 
para ser vista da janela, 
mas dentro da expansiva 
natureza primaveril, até 

ela entregar-se aos braços 
quentes do verão.   

Mostrando que, 
para viver bem basta 
saber como sorrir para 
a vida ou, como dizia o 
filósofo Charles Chaplin, 
sorrir, quando a dor te 
torturar e quando nada 

mais restar do teu 
sonho encantador.   

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

Mariana Moreira
XXXXXXXXXXXX.com.br | Colaborador

Lembrança da caça as baleias

Fotolegenda
Foto: Marcos Russo
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Estado registrou 203 novos casos de contaminação, sendo que 43 pacientes desenvolveram casos moderados ou graves

Mais de quatro milhões 
de paraibanos já receberam, 
pelo menos, uma dose das 
vacinas contra a covid-19. 
De acordo com informações 
do Sistema de Informação do 
Ministério da Saúde foram 
aplicadas 4.019.841 doses 
de vacinas contra a covid-19 
desde o início da imunização, 
em 19 de janeiro. Os núme-
ros levam em consideração a 
soma de pessoas imunizadas 
em todas as etapas da vaci-
nação. Sendo que 2.686.661 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose e 1.329.223 
completaram os esquemas 
vacinais, onde 1.266.508 pes-
soas tomaram as duas doses e 
62.715 utilizaram imunizante 
de dose única. 

Também foram regis-
trados os índices de doses 
de reforço já aplicadas. Para 
as pessoas com alto grau 
de imunossupressão foram 
aplicadas 160. Já para a po-
pulação a partir de 70 anos, 
foram contabilizadas 3.797 
doses. Até o momento, a Pa-
raíba já distribuiu um total 
de 4.639.900 doses de vacina 
aos municípios. 

Vale ressaltar que a es-
timativa de meta mínima 
para a imunização da popu-
lação é de 90% acima de 18 
anos com esquema vacinal 
completo, com duas doses 
ou dose única. Isto porque, a 
cobertura vacinal é medida 
apenas com o encerramento 
do ciclo vacinal. Neste mo-
mento, o Estado tem 66,17% 
da população vacinada com 
uma dose e 32,74% da popu-
lação com o esquema vacinal 
encerrado.

Ontem, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) re-
gistrou novos 203 casos de 
contaminação pela covid-19, 
sendo 43 pacientes que de-
senvolveram casos mode-
rados ou graves. Também 

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

Mais de quatro milhões de doses 
contra a covid já foram aplicadas

A postagem de Romero Rodri-
gues, de fato, sugeriu a ideia 
de que ele poderá disputar ou-
tro cargo eletivo, que não o de 
governador. Há quem aponte 
que as divergências dentro do 
grupo da oposição estariam 
desestimulando o ex-prefei-
to a concorrer ao Executivo. 
Porém, o ex-prefeito continua 
dizendo que seu foco não mu-
dou. Só o futuro dirá.    

Novos plaNos? (2) 
Romero Rodrigues estaria pro-
penso a desistir de sua pré-
candidatura a governador, 
em 2022? Essa dúvida se evi-
denciou após o ex-prefeito de 
Campina Grande postar em 
sua conta no Instagram uma 
foto sua no Congresso, onde se 
vê ao fundo o letreiro ‘Senado 
Federal’. Na legenda, escreveu 
sobre algo que ambiciona: “Um 
sonho de todo legislador!”  

O secretário Geraldo Medeiros afir-
ma que a maioria da população - ele 
estima em mais de 95% - deseja to-
mar a vacina, porque acredita que os 
imunizantes são eficazes e seguros. 
De fato - e felizmente -, apenas uma 
minoria antivacina - “por ignorância 
mesmo”, diz o secretário - continua 
espalhando doses de desinformação 
e achismos. Algo sem noção.    

algo sem Noção 

secretário sobre declaração aNtivaciNa sem base 
cieNtífica: “pode levar pessoas iNoceNtes à morte” 

Novos plaNos? (1)

As declarações de Eliza Virgínia (PP) nas redes sociais - e que foram repetidas pela vereadora 
de João Pessoa na sessão da Câmara Municipal - continuam rendendo críticas de todos 

os lados. Ela recomendou - como a coluna registrou na edição de ontem - que os pais 
não permitissem que seus filhos adolescentes fossem vacinados, alegando que existe a 
possibilidade de ocorrer uma reação adversa - mesmo sem apresentar nenhuma prova 
científica sobre isso. Até o Ministério da Saúde recuou da decisão de suspender a vaci-
nação de adolescentes sem comorbidades, após constatar que a morte de uma jovem 
de 16 anos, em São Bernardo do Campo (SP), não tinha nenhuma relação com o imuni-
zante. Em coletiva de imprensa, o secretário-executivo do ministério, Rodrigo Cruz, afir-
mou, textualmente, que “Os benefícios da vacinação são maiores que os eventuais riscos 
de eventos adversos”. Nem assim a vereadora foi dissuadida a não continuar espalhando 

desinformação sobre a vacina. Manteve sua versão equivocada, para dizer o mí-
nimo. Em entrevista, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros (foto) 

criticou a postura, afirmando que qualquer declaração “que não tenha por 
base a evidência científica, pode levar pessoas inocentes à morte”.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente da Câmara Municipal de João Pes-
soa, Dinho Dowsley (Avante) veio a público es-
clarecer que a posição antivacina de Eliza Virgí-
nia, vice-presidente, é pessoal, não representa a 
opinião da Mesa Diretora. “A posição do presi-
dente Dinho é outra: tem que avançar, tem que 
vacinar. O vírus ainda está por aí. A Câmara fez 
até campanha incentivando a vacinação”.

opiNião aNtivaciNa Não  
Nos represeNta, diz diNho  

fusão em coNveNção  

haverá desidratação 

Será no dia 5 de outubro, confirma o depu-
tado Efraim Filho (DEM), a convenção con-
junta com o PSL para oficializar a fusão entre 
as duas legendas. “Cada diretório nacional 
terá que aprovar essa fusão”, explicou. Será 
escolhido um novo nome. “Não poderia fi-
car o nome de um ou de outro. Daria a ideia 
de incorporação, o que não o caso”, disse. 

As bancadas do DEM e do PSL, somadas, têm 81 de-
putados. Porém, esse número, após a fusão, será re-
duzido. Haverá desidratação em ambas as legendas, 
com efeito maior no PSL, por ter mais apoiadores do 
presidente Bolsonaro. Nessa lista, obviamente, estão 
Eduardo Bolsonaro e as fidelíssimas Bia Kicis e Carla 
Zambelli. Ainda assim, será um superpartido.   
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Mais de 1,3 milhão de pessoas já estão 100% imunizadas na Paraíba e 2,6 milhões tomaram a primeira dose

foram confirmados três fale-
cimentos em decorrência do 
agravamento da doença, des-
tes apenas um não ocorreu 
entre a quarta-feira e ontem.

Com a atualização, o Es-
tado acumula 440.631 casos 
confirmados da doença, que 
estão distribuídos por todos 
os 223 municípios. Do núme-
ro total, 332.540 pacientes 
são considerados recupera-
dos e 9.287 pessoas foram a 
óbito. Cerca de 1.183.437 tes-
tes para diagnóstico da doen-
ça já foram realizados. 

Entre os falecimentos, 
todos ocorridos em hospitais 
públicos estão duas mulhe-
res e um homem, com faixa 
etária de 74 a 89 anos. To-
dos possuíam comorbidades, 
sendo a diabetes a mais fre-
quente. As vítimas residiam 
em Campina Grande, com 
dois casos, e em João Pessoa.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar confirmou 
a internação de oito pacientes 
entre quarta-feira e ontem, 
chegando ao total de 163 
pessoas hospitalizadas nas 
unidades de referência para o 
tratamento da covid-19. Com 
isso, a ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 16%, e 18% nos leitos de 
enfermaria para adultos. 

Entre as Macrorregiões 
de Saúde, a Região Metro-
politana de João Pessoa tem 
uma taxa de 12% em leitos 
de UTI ocupados, já nas en-
fermarias o número chega a 
18%. Em Campina Grande, 
estão ocupados 18% dos lei-
tos de UTI e 24% em leitos de 
enfermaria. O Sertão tem a 
maior ocupação em UTI com 
33% dos leitos ocupados e 
a menor entre enfermarias, 

com 14%.
Cinco municípios con-

centram 119 novos casos, 
correspondendo a 58,62% 
dos casos registrados. São 
eles: João Pessoa, com 46 no-
vos casos; Campina Grande, 
com 42 novos casos; Queima-
das, com 14 novos casos; São 
Bento, com 10 novos casos; 
e Bayeux, que encerra a lista 
com sete confirmações.

A maior concentração 
de casos, entre as 223 cida-
des, acontece nas cidades 
com mais de 5 mil confirma-
ções: João Pessoa (105.986), 
Campina Grande (45.077), 
Patos (14.028), Guarabira 
(10.084), Cajazeiras (9.940), 
Cabedelo (9.741), Santa Rita 
(9.521), Bayeux (8.368), Sou-
sa (7.381), Pombal (5.915), 
São Bento (5.885), Esperan-
ça (5.528) e Mamanguape 
(5.002).

O secretário executi-
vo de Representação Ins-
titucional, Adauto Fer-
nandes, esteve reunido, 
na Câmara de Comércio 
do Japão, em São Paulo, 
com o assessor adminis-
trativo, Seidi Kusakano, 
na última  quarta-feira.

Na ocasião, dialoga-
ram sobre as potencia-
lidades da Paraíba no 
setor industrial. “Um en-
contro bastante produ-
tivo onde juntos iremos 
aumentar a geração de 
emprego, oportunidades 
essas que chegam justa-
mente para suprir a de-
manda da fábrica Jeep”, 
disse Adauto.

Até 2024, a expec-
tativa é que empresas 
japonesas irão investir 
cerca de R$ 7,5 bilhões 
em indústrias do setor 

automotivo e metalome-
cânico.

“A Paraíba possui ex-
cepcionais índices de ir-
radiação solar chegando 
ao dobro dos existentes 
no próprio Japão e Ale-
manha, países esses que 
figuram entre os quatro 
maiores produtores de 
energia solar fotovoltai-
ca do mundo”, acrescen-
tou.

Ainda na reunião, 
conversaram sobre o 
polo industrial de Caapo-
rã, situado às margens 
da PB-44, a apenas três 
quilômetros da BR-101, 
um local que abriga-
rá empresas de grande 
porte com estimativa de 
900 empregos diretos e 
quase três mil indiretos, 
dando competitividade à 
Paraíba.

Secretário busca atrair 
investimentos japoneses

Seidi Kusakano, da Câmara de Comércio do Japão, e Adauto Fernandes

Foto: Divulgação
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Retorno foi confirmado após reunião entre Ministério Público, Secretaria de Estado da Saúde, FPF e representantes dos clubes

Sem contar com a pre-
sença de público desde o 
dia 15 de março de 2020, 
as cidades de João Pessoa e 
Campina Grande vão poder 
receber público nos jogos de 
clubes. Ontem, o retorno foi 
confirmado pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
após reunião realizada com 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), representantes 
de Botafogo-PB e Campinen-
se, que estão disputando o 
Campeonato Brasileiro, em 
divisões distintas, Federação 
Paraibana de Futebol (FPF), 
Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros e Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa.

Disputando a Série C e 
Série D, Botafogo-PB e Cam-
pinense, respectivamente, 
vão poder abrir a comercia-
lização de até mil ingressos 
para torcedores nas partidas 
sediadas no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa, e Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande. Ambos geridos pelo 
Governo do Estado.

A liberação vem após a 

realização das partidas amis-
tosas da Seleção Brasileira 
de Futebol Feminino contra 
a Argentina, em jogos reali-
zados com 400 convidados, 
em Campina Grande, e 700 
convidados, em João Pessoa.

Segundo Valberto Lira, 
procurador do Ministério 
Público e presidente da Co-
missão de Prevenção e Com-
bate à Violência nos Estádios 
da Paraíba, responsável por 
mediar a reunião, informou 
que serão exigidos a apre-
sentação da carteira de va-
cinação com duas doses ou 
com uma dose, além da apre-
sentação do teste negativo 
para covid-19. Além disso, 
medidas de segurança como 
distanciamento social e uso 
de máscaras durante todo o 
evento serão obrigatórios.

Vale ressaltar, porém, 
que a medida não passa a 
valer de forma imediata. Isto 
porque, o Botafogo-PB preci-
sará conseguir avançar para 
a segunda fase da Série C do 
Campeonato Brasileiro. Nes-
te sábado, às 17h, o Belo en-
trará em campo para partida 
válida pela última rodada da 
primeira fase da competição, 

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

MP libera a presença de torcida 
para jogos do Bota-PB e Raposa

encontrando o Santa Cruz, 
na Arena Pernambuco, em 
Recife. Para mandar jogos 
com torcedores, a equipe de 
João Pessoa precisará avan-
çar de fase. 

Já na Rainha da Borbo-
rema, o Campinense poderia 
ter torcedores raposeiros 
já nas arquibancadas neste 
sábado, na primeira partida 
válida pelas oitavas de final 
da Série D do Brasileirão, 
contra o Guarany de Sobral-
CE. No entanto, por se tratar 

de fase decisiva com dois jo-
gos, a equipe cearense tam-
bém precisaria ter garantia 
de torcida no último jogo, 
em Sobral-CE. O que não há 
previsão para ocorrer. A de-
limitação é da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
que visa garantir a isonomia 
entre os clubes.

“Ficou acertado que po-
derá haver até mil torcedo-
res nos estádios em Campina 
Grande, nos jogos do Campi-
nense, se progredir na Série 

D, e também em João Pessoa 
se o Botafogo-PB conseguir 
ir adiante na Série C. Para o 
Botafogo-PB, essa [classifi-
cação] é a única pendência, 
mas para o Campinense tem 
outra pendência, que a CBF 
determina que só poderá ha-
ver público no jogo se houver 
público no jogo de volta, a 
reciprocidade. E o Guarany 
de Sobral já enviou ofício afir-
mando que não terá público 
no seu jogo”, ressaltou o pro-
motor.

A expectativa de repre-
sentantes dos clubes e dos 
torcedores é para que o re-
torno seja efetivado na dis-
puta do quadrangular final da 
Série C, para os alvinegros, e 
as quartas de final da Série D 
para a Raposa.

A decisão conjunta só 
ocorreu em decorrência do 
avanço da vacinação em todo 
o Estado, possibilitando a re-
dução do índice de ocupação 
de leitos hospitalares e de 
novas contaminações.

As cidades de João Pessoa e Campina Grande estão sem contar com a presença de público nos estádios de futebol desde o dia 15 de março de 2020

Foto: Ana Flávia

Legalização da maconha medicinal

Indústria farmacêutica, igrejas e mercado 
ilegal de substâncias geram entraves 

Já comprovado cientifica-
mente, a maconha medicinal já 
passou a ser utilizada em vários 
países para o controle de doen-
ças crônicas. A partir da cres-
cente do seu uso, no entanto, a 
discussão sobre a legalização 
da planta segue encontrando 
choque de opiniões que podem 
interferir, de maneira direta, na 
qualidade de vida de milhares 
de pessoas que têm nos remé-
dios com canabidiol, a possibi-
lidade de viver bem. Segundo 
Sidarta Ribeiro, neurocientista 
e professor do Instituto do Cé-
rebro, em entrevista ao Giro 
Nordeste, existem vetores po-
derosos que contribuem para 
a demonização da maconha.

“São vários vetores pode-
rosos: tem o primeiro que é o 
das indústrias farmacêuticas 
que não querem que seja apro-
vado um remédio que é uma 
planta, porque aí as pessoas 

vão poder plantar em casa e o 
mercado perde consumidores”, 
afirmou o pesquisador.

Outro fator é a desinfor-
mação propagada pelas igrejas. 
De acordo com o neurocien-
tista, as igrejas demonizam de 
forma generalizada. Além dos 
interesses do mercado ilegal 
de drogas.

“Outro interesse muito 
forte é o das igrejas em seguir 
demonizando a maconha. E 
elas têm facilidade em fazer 
isso porque todo o descalabro 
que acontece nas comunidades 
periféricas do país inteiro de 
violência, de gente negra ma-
tando gente negra, de todos os 
lados nessa história das guerra 
às drogas, isso tudo é debitado 
na conta da maconha ou nas 
contas das drogas de manei-
ra genérica. A mesma pessoa 
que está lá enchendo a cara de 
cachaça e fumando um monte 
de tabaco acha normal matar 
uma pessoa jovem porque ela 
estava fumando maconha. E, 

claro, todo mundo que ganha 
dinheiro no mercado ilegal de 
substâncias, tem o interesse 
na manutenção da ilegalidade 
da maconha”, lembrou.

A opinião pública, no en-
tanto, vem sofrendo modifi-
cações a respeito da aceitação 
do uso de canabinóides para 
tratamentos médicos. De acor-
do com Sidarta Ribeiro, com o 
aumento do uso da medicação 
para doenças crônicas, os fa-
miliares tornaram-se um forte 
vetor para levar informação 
para toda a sociedade em busca 
da legalização e aceitação da 
maconha enquanto remédio 
eficaz que garante a melhoria 
da qualidade de vida de pa-
cientes antes sem perspectivas.

“Temos hoje um vetor 
aliado, que é formado por pa-
cientes, familiares de pacien-
tes… e quando você está doente 
ou uma pessoa que você ama 
está doente, e precisa de re-
médio, as pessoas ficam muito 
corajosas, esclarecidas, perdem 

o preconceito porque tudo que 
elas querem é o tratamento. 
Então isso é muito forte e tem 
mudado a opinião pública. A 
maconha era um assunto com-
pletamente demonizado e 
agora não é, temos um debate 
aberto”, afirmou.

Outros vetores destaca-
dos pelo neurocientista são os 
avanços científicos que confir-
mam a eficácia do uso medici-
nal da maconha para diferentes 
patologias e ainda o mercado, 
já que as empresas buscam a 
regulamentação para a pro-
dução dos fármacos no Brasil, 
aumentando o interesse pelas 
medicações.

“É uma bomba de desin-
formação que foi formada ao 
longo de décadas. A lança para 
desarmar essa bomba é dizer 
para as pessoas que é um remé-
dio, que usado corretamente, 
pode mudar a vida das pessoas. 
É ressaltar que a pessoa não 
tem que esperar precisar usar 
para ser a favor”, finalizou.

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

A Unidade Básica de Saú-
de (UBS) Integrada Rosa de Fá-
tima, no bairro de Paratibe, em 
João Pessoa, foi interditada on-
tem pelo Conselho Regional de 
Medicina do Estado da Paraíba 
(CRM-PB), após constatação 
de algumas irregularidades.

Segundo o CRM-PB, além 
de faltar equipamentos básicos 
para consultas e a estrutura 
física apresentar ambientes 
insalubres, a UBS Integrada 
Rosa de Fátima, que conta com 
quatro equipes de saúde da 
família, estaria sem médico 
em uma delas, e, em outra, o 
atendimento estaria sendo fei-
to de forma irregular por um 
profissional que não possui 
registro no CRM-PB.

A fiscalização constatou 
a falta de equipamentos como 
termômetro clínico, estetoscó-
pio, oftalmoscópio, otoscópio, 
lanterna com pilhas, balança 
antropométrica, dentre outros. 
Além disso, foi detectada a falta 
de materiais básicos de higiene 
como sabonete líquido, toalhas 
de papel, lixeiras e lençóis para 

macas. Com relação à estrutura 
física da UBS, o CRM-PB veri-
ficou que há banheiros sem 
condições de uso, sem porta e 
com vaso sanitário e pias sem 
funcionar.

O diretor de fiscalização 
do CRM-PB, Bruno Leandro 
de Souza, afirma que o local 
não tinha condições de per-
manecer em funcionamento. 
“Infelizmente, a UBS apresenta 
problemas estruturais sérios, 
faltam médicos e equipamen-
tos. São inconformidades que 
precisam ser resolvidas o mais 
breve possível. Tivemos que 
promover a interdição ética 
para garantir a segurança dos 
pacientes e dos profissionais”, 
explicou. Em nota, a Secretaria 
Municipal de Saúde anunciou 
que aguarda a chegada do re-
latório das inconformidades 
relatadas para que a curto pra-
zo possa intervir, adotando as 
medidas cabíveis para a ime-
diata desinterdição. 

De acordo com o CRM-PB, 
os médicos da unidade estão 
impedidos de prestarem seus 
serviços até que as inconfor-
midades apontadas sejam re-
solvidas.

CRM-PB interdita UBS 
no bairro de Paratibe
Ítalo Arruda
Especial para A União

Após idas e vindas, a re-
forma administrativa avan-
çou na Câmara, com possi-
bilidade de parceria privada 
para execução de serviços 
públicos, aposentadoria in-
tegral para policiais e com a 
previsão de contratos tem-
porários com até 10 anos de 
duração. O texto-base do re-
latório do deputado Arthur 
Maia (DEM-BA) foi aprovado 

por 28 votos contra 18 na 
comissão especial ontem.

Até o fechamento desta 
edição, ainda estavam sendo 
votados 21 destaques - pedi-
dos de alteração ao texto prin-
cipal. Após essa fase, a PEC vai 
ao plenário da Câmara, onde 
precisa do apoio de no míni-
mo 308 deputados em dois 
turnos para chegar ao Sena-
do. A proposta de emenda à 
Constituição (PEC) enviada 
ao Congresso pelo governo 
no ano passado prevê uma 

reformulação no RH do Es-
tado, com novas regras para 
contratar, promover e demitir 
funcionários públicos.

O texto aprovado traz 
a possibilidade de corte de 
jornadas e salários de servi-
dores em até 25%, mas con-
diciona a medida à situação 
específica: “Cenário de crise 
fiscal, como alternativa em re-
lação à adoção de outra mais 
drástica, o desligamento de 
servidores efetivos”, diz o re-
latório de Maia.

A proposta foi criticada 
pela oposição que tentou bar-
rar a votação desde quarta-
feira quando a sessão se esten-
deu para perto da meia-noite 
e terminou sendo suspensa. 
Essa obstrução contrariou o 
relator que acabou retoman-
do pontos das versões ante-
riores, como o artigo 37-A, 
que permite parcerias entre 
governos e iniciativa priva-
da para execução de serviços 
públicos

O dispositivo define que 

União, estados e municípios 
podem, “na forma da lei, fir-
mar instrumentos de coope-
ração com órgãos e entidades, 
públicos e privados, para a 
execução de serviços públicos, 
inclusive com compartilha-
mento de estrutura física e a 
utilização de recursos huma-
nos de particulares, com ou 
sem contrapartida financeira”.

As versões apresentadas 
pelo relator também foram 
motivos para críticas da es-
querda. “Foi uma confusão 

danada, encerramos a reu-
nião (de quarta-feira) e cá 
estamos novamente. Agora, 
há meia hora mais ou menos, 
um novo relatório. Um novo 
relatório que muda subs-
tancialmente o texto que até 
agora vínhamos apreciando. 
E não é possível, para fortale-
cimento da democracia, para 
transparência do que acon-
tece nesta Comissão”, disse a 
líder do PSOL, Talíria Petrone 
(RJ), criticando a retomada 
do artigo 37-A

Comissão Especial aprova reforma administrativa
Camila Turtelli
Agência Estado
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Inicialmente, voltaram os alunos da Educação Infantil e 
da 1a a 5a série, mantendo 70% das atividades remotas
Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br 

Rede Estadual 
retoma aulas 
presenciais
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Apoio às escolas para a retomada
O governador João Azevêdo 

assinou decreto que cria o Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola 
Emergencial (PDDE Emergencial/
PB), publicado no Diário Oficial 
desa terça-feira (21). O objetivo 
é transferir recursos financeiros 
para as escolas, para possibilitar 
as adequações necessárias, segun-
do protocolo de segurança, para 
retorno às atividades presenciais.

As turmas são organizadas res-
peitando os protocolos sanitários 
e o distanciamento social, com 
capacidade máxima de 50% dos 
estudantes em cada sala de aula, 
um grupo acompanhando presen-
cialmente e outro com atividades 
remotas. Serão dois dias de aulas 
presenciais, com três horas diárias 

e três dias de aulas remotas.
As escolas estão preparadas 

e seguem os protocolos de se-
gurança para a prevenção da 
covid-19. Na entrada, há também 
aferição de temperatura dos es-
tudantes, além da higienização 
com álcool em gel. 

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Educação (SEE), du-
rante o retorno serão realizados 
inquéritos sorológicos pelo Projeto 
de Pesquisa “Continuar cuidando 
– Observatório da Covid-19”, uma 
ação da SEE em parceria com a 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e Secretaria de Estado da 
Educação da Ciência e Tecnologia 
para a realização de teste de co-
vid-19 dentro das escolas. 

A Rede Estadual de Ensino 
iniciou, ontem, o processo de 
retorno às aulas presenciais 
após a suspensão das ativida-
des devido à pandemia da co-
vid-19, que segue o Plano Edu-
cação para Todos em Tempos 
de Pandemia (PET-PB). A volta 
acontece de forma híbrida e 
progressiva, com 70% das au-
las remotas e 30% presenciais. 
Porém, nem todos os alunos 
retornaram. Primeiro, são os 
da Educação Infantil e do 1º 
ao 5º ano dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Em 15 
dias, será a vez dos estudantes 
dos Anos Finais e, após mais 
15 dias, retorna o Ensino Mé-
dio e a Educação de Jovens e 
Adultos. Só nesta primeira fase 
139 das 668 escolas da Rede 
retornam ao presencial. 

O secretário de Educação 
da Paraíba, Cláudio Furtado, 
afirmou que a expectativa com 
o retorno é muito boa. “O Esta-
do tem muito pouco educação 
infantil. É mais ligado à edu-
cação indígena, mas foi uma 
volta tranquila, com uma par-

ticipação boa da comunidade, 
os pais levando os estudantes. 
Nós visitamos algumas esco-
las e está transcorrendo muito 
bem em todo o Estado esse 
retorno”, declarou.

Em todas as escolas que 
voltaram às aulas presenciais, 
os alunos higienizam as mãos 
logo na entrada e todos uti-

lizam máscara, vivenciando 
esse novo cenário em sala de 
aula. “E dentro da sala, me-
sas com espaçamento de um 
metro e meio, respeitando o 
recomendado pela Saúde”, ob-
servou o secretário, reforçan-
do que todos os servidores, 
professores, pessoal de apoio 
e da merenda também foram 
preparados para esse retorno.

Na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Epitá-
cio Pessoa, no bairro de Tam-
biá, a diretora Ana Carla de 
Santana, informou que cerca 
de 160 alunos retornaram, já 
que o total foi dividido em dois 
grupos. Ela disse que estão 
sendo mantidos todos os cui-
dados dentro da escola. Mui-
tos alunos, inclusive, levaram 
seu próprio álcool. “Estamos 
seguindo os protocolos. Isso 
foi algo trabalhado com eles 
desde o início da pandemia e 
agora chegou o momento de 
colocarem em prática na esco-
la. E a emoção tomando conta 
de todos”, comentou.

A professora Marta Cos-
ta, que leciona para os alunos 
do 5º ano, afirmou que a sen-
sação é de recomeço. “Passa-
mos muito tempo com aulas 
remotas e percebemos que a 
presencial é muito mais satis-
fatória. Eles estavam ansiosos 
para começar e finalmen-
te esse dia chegou. A gente 
sabe que ainda com certas li-
mitações, porque tudo é uma 
questão de adaptação, mas o 
primeiro dia está sendo muito 
gratificante”, comentou. 

A volta
No total, 139 escolas da 

Rede Estadual retornaram às 
atividades presenciais

Sensação para professores e alunos é de recomeço; volta às aulas segue uma série de medidas de prevenção à covid-19

Estudantes encontraram as escolas preparadas para recebê-los após meses de atividades remotas devido à pandemia

Foto: Evandro Pereira

UFPB

Consepe se reúne hoje para debater 
bonificação regional na nota do Enem
Carol Cassoli
Especial para A União

O Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) volta, 
hoje, com o debate sobre a pro-
posta de bonificação regional 
na nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Em re-
união extraordinária on-line, 
agendada para as 9h, o Con-

sepe analisará a sugestão de 
bônus de 10% no resultado 
do Enem para pessoas que 
tenham cursado o Ensino Mé-
dio na Paraíba e que morem 
no Estado.

Iniciado no dia 9 deste 
mês, o debate sobre o ingresso 
na UFPB por meio de bonifica-
ção passou por audiência pú-
blica, na última segunda-feira 
(20). Na ocasião, a sociedade 
teve a oportunidade de opinar 

sobre o assunto e o encontro 
foi transmitido pelo canal da 
TV UFPB, no YouTube.

De acordo com a universi-
dade, a proposta leva em con-
sideração que outras universi-
dades federais já adotaram a 
medida. Além disso, a ideia é 
que a implementação do bônus 
possibilite a igualdade entre es-
tudantes formados na Paraíba 
e alunos de outros estados que 
busquem aprovação na insti-

tuição por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSu).  

Para a reunião de hoje, a 
Secretaria dos Órgãos Delibe-
rativos da Administração Su-
perior da UFPB disponibiliza-
rá o link da chamada para que 
a população possa acompa-
nhar, ao vivo, o delineamento 
da decisão. A UFPB informou 
que o link para o debate  só 
será divulgado pouco antes do 
início do encontro.

O Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), que re-
centemente anunciou seu re-
torno a Campina Grande, está 
oferecendo cursos livres on-li-
ne gratuitos nas mais diversas 
áreas de atuação. As especia-
lizações são ideais para quem 
quer estar antenado com as no-
vidades do mercado, adquirir 
novas expertises, desenvolver 
capacitações complementares 
e atualizar o currículo com no-
vos conhecimentos.

Com carga horária entre 
30 e 80 horas, todos os cursos 
estão disponíveis gratuitamen-
te e disponibilizarão certifica-

do de conclusão. O interessado 
tem à disposição opções em 
Animação Digital, Design Thin-
king, Liderança, Empreende-
dorismo, Gestão por Processos, 
Gestão de Pessoas e Negócios, 
Jogos para Dispositivos Móveis, 
Gestão avançada de Marketing, 
Planejamento Visual e Gráfico, 
Nutrição Ideal para o Exercício, 
e muitos outros. Após realizar a 
matrícula em qualquer um dos 
cursos, o aluno terá até 30 dias 
para finalizá-lo. 

Os cursos serão realiza-
dos por meio da plataforma 
digital do Unipê Campina 
Grande.

Em CG, Unipê oferece 
cursos on-line gratuitos 
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Manifestação aconteceu em frente ao Centro Administrativo Municipal e congestionou um trecho da BR-230

Carroceiros protestam contra fim 
de veículos com tração animal

Semob-JP e 
Detran-PB 
formalizam 
parceria

Foi assinado, na ma-
nhã desta quinta-feira (23) 
o convênio de delegação de 
competências entre a Supe-
rintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP) e o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
da Paraíba (Detran-PB). Com 
as presenças do vice-prefeito 
de João Pessoa, Léo Bezerra, e 
do secretário de Gestão Gover-
namental e Articulação Políti-
ca, Diego Tavares, os superin-
tendentesda Semob-JP, George 
Morais, e do Detran-PB, Isaías 
Gualberto, assinaram o convê-
nio. A partir de agora, os agen-
tes da Semob-JP, BPTran e De-
tran-PB, poderão fiscalizar e 
autuar as infrações cometidas 
nas vias de João Pessoa, sejam 
de competência municipal ou 
estadual, não havendo mais 
distinção.

O vice-prefeito agrade-
ceu aos agentes de trânsito 
do município pelo trabalho 
desempenhado na mobilida-
de da cidade. “Obrigado pela 
dedicação e pelo trabalho de 
vocês, agentes de trânsito, 
que são fundamentais para a 
população poder ir e vir com 
mais segurança”, destacou.

O superintendente da 
Semob-JP, George Morais, 
parabenizou os agentes e 
destacou a importância do 
convênio. “Esse convênio de 
competências era uma meta 
da nossa gestão e que agora 
é uma realidade, o que certa-
mente vai dar mais legitimi-
dade e força ao trabalho do 
agente de trânsito para o bem 
da população”, falou.  

Por fim, o superinten-
dente do Detran-PB, Isaías 
Gualberto, disse que “é uma 
satisfação assinar o convê-
nio de compartilhamento de 
competências, porque esta-
mos vivendo uma “guerra” 
no trânsito. É importante 
unirmos forças e melhorar a 
segurança viária das pessoas.   

Ciclismo 
encerra 
Semana 
do Trânsito

O 1º Passeio Ciclístico da 
Semana Nacional de Trânsito 
(SNT) vai marcar, neste sába-
do (25), a partir da 7h, o en-
cerramento da programação 
alusiva à Semana Nacional de 
Trânsito 2021, na Paraíba. As 
ações tiveram início na última 
sexta-feira (17), após abertura 
por transmissão on-line direto 
do Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo.

Promovido pelo Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (Detran-PB), em parceria 
com a Uninassau, e apoio  dos 
órgãos envolvidos com o sis-
tema de trânsito no estado, o 
passeio contará com mais de 
200 ciclistas, que vão  cum-
prir um percurso com saída do 
Centro de Convenções de João 
Pessoa, em Jacarapé, entrando 
pela Praia do Seixas e voltando 
para o local de partida.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Dezenas de carroceiros, que 
utilizam jumentos e cavalos para 
puxar suas carroças, nas ruas 
de João Pessoa, como veículo de 
transporte, fizeram, na manhã 
de ontem, um protesto na rua 
Diógenes Chianca, às margens 
da BR-230, em frente ao Centro 
Administrativo Municipal. A ma-
nifestação foi contra o fim do uso 
de veículos com tração animal na 
capital. Durante o movimento, 
que se iniciou por volta das 7h, 
o trânsito no local ficou bastante 
congestionado, sendo necessária 
a intervenção de agentes da Su-
perintendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob) para 
monitorar a situação, no intuito 
de fazer o trânsito fluir. Ao final 
do protesto, uma comissão da 
Associação dos Carroceiros foi 
recebida pelo vice-prefeito, Leo 
Bezerra, em seu gabinete.

O presidente da Associa-
ção dos Carroceiros de João 
Pessoa, Paulo César Cavalcanti, 
afirmou que “esse é o meio de 
sobrevivência de cerca de 260 
pais de família, na capital, e que 
o protesto foi realizado para 
mostrar ao prefeito da capital e 
a sociedade paraibana, que não 
podemos deixar de trabalhar”.  
De acordo com Paulo César, é 
com o trabalho de carroceiro 
que é possível levar o alimento 
para suas famílias.

Para o diretor da Associa-
ção dos Carroceiros da cidade, 
Charles Cardoso, “a lei impede 
que o carroceiro transite pelas 
ruas de João Pessoa, mas não nos 
dá algo em troca. Eles querem 
encerrar essas atividades, mas 
precisam entender que do outro 
lado têm pais de família que vão 
passar fome. Para que essa lei 
seja cumprida de forma pacífica, 
a categoria reivindica vagas de 
emprego na própria prefeitura 
para que os carroceiros possam 
comprar motos para adaptar em 
suas carroças”, desabafou ele, 
afirmando que os carroceiros 
da cidade não poderão ficar sem 
se alimentar ou deixar de pagar 
suas contas mensais.

 
          MPPB

O Ministério Público da 
Paraíba ajuizou, no último dia 
3, uma ação civil pública re-
querendo que, no prazo de 90 
dias, seja tomada uma série de 
providências a fim de garantir 
o fim do uso de animais para 
serviços de tração em carroças, 
nas ruas de João Pessoa. A ACP 
pede a reparação integral dos 
danos ambientais e a garantia 
dos direitos dos bichos e da cole-
tividade, com repercussão, inclu-
sive, no trânsito da cidade. Estão 
sendo processados a Prefeitura 
e o Batalhão de Policiamento 
Ambiental de João Pessoa.

A ação foi ajuizada pelo 
promotor de Justiça da capi-
tal, que atua na defesa do meio 
ambiente, José Farias de Sou-
za Filho. Foi constatado pelo 
MPPB, que o tratamento cruel 
aos animais existe e persiste em 
vários bairros da cidade. Inclu-
sive com o agravante da prática 
do trabalho infantil. Nesse tem-
po, houve várias tentativas no 
sentido de resolver o problema 
dos maus-tratos verificados na 
capital, sem, contudo, terem êxi-
to. No próprio processo, constam 
imagens de várias situações re-
centes nas quais os bichos são 
submetidos a sofrimentos. Em 

uma delas, feita em fevereiro de 
2020, no bairro de Manaíra, um 
jumento visivelmente ferido por 
chicotadas e com uma das patas 
quebradas puxava uma carroça 
sob o sol do meio-dia.

O Ministério Público, por 
meio da ação civil pública, plei-
teia o cumprimento da Consti-
tuição Federal e do Código de 
Defesa e Bem-Estar Animal da 
Paraíba que estabelece normas 
para a proteção, defesa e preser-
vação dos animais vertebrados 
e invertebrados. A ação deter-
mina que é dever do Estado e 
de toda a sociedade garantir a 
vida digna, o bem-estar e o com-
bate aos abusos e maus tratos 
de animais. 

O promotor de Justiça, José 
Farias, não apenas pretende que 
sejam cessados os maus-tratos 
aos animais, mas também cita 
na ação que há alternativas para 
garantir as atividades de famí-
lias que hoje exploram animais 
para garantir a sobrevivência 
em atividades como catação 
de materiais recicláveis. Uma 
delas seria a substituição dos 
bichos por um modelo de bici-
cleta adaptado. O MPPB também 
requereu na Justiça, em caso de 
descumprimento, o pagamento 
– por cada ato não praticado e 
em desacordo com as obriga-
ções delimitadas - de multa 
diária no valor de R$ 10 mil. 
 

Comissão se reúne com vice-prefeito
No final do protesto, representantes 

da Associação Beneficente de Carro-
ceiros da capital foram recebidos pelo 
vice-prefeito Leo Bezerra e pelos secre-
tários Diego Tavares (Articulação Política) 
e Welison Silveira (Meio Ambiente).Na 
ocasião, o vice-prefeito destacou que o 
objetivo da gestão é manter este diálo-
go, tanto em relação ao cumprimento 
da Lei, quanto em relação às necessi-
dades dos carroceiros.

“Nos solidarizamos com todas as 
famílias desses trabalhadores e propu-
semos a realização de um cadastro dos 
Carroceiros, bem como uma carta de 
sugestões com suas reivindicações. Nos-
sa intenção é agir conforme a Lei, mas 
sobretudo mostrar nosso compromisso 
com ambas as partes. A conciliação traz 
benefício para todos nós, por isso estamos 
aqui propondo soluções e alternativas. 
Vamos marcar uma nova reunião com o 
Ministério Público e apresentar um crono-
grama de ações”, ressaltou Leo Bezerra.

O secretário Diego Tavares reiterou 
sobre a necessidade de capacitar e dar 
apoio a categoria, além de encontrar 
alternativas que incentivem o trabalho da 
população de carroceiros. “Nós temos a 
intenção de promover cursos de capaci-
tação para os carroceiros, além de tentar 
formalizar uma parceria com o Governo 
do Estado para habilitar condutores que 

queiram deixar de fazer uso dos veículos 
de tração animal para uso de veículos 
motorizados”, pontuou.

O secretário Welison Silveira sugeriu 
a criação de ecopontos, onde serão re-
gularizados o recolhimento e descarte de 
resíduos. “Nossa intenção é seguir a Lei 
dialogando com a categoria. Fomos noti-
ficados pelo Ministério Público sobre os 90 
dias que os carroceiros têm de limite para 
transitar, mas esperamos, com o cadastro 
em mãos, conseguir uma reunião com 
o MP e os carroceiros, onde poderemos 
apresentar alternativas”, afirmou.

O presidente da Associação, Paulo 
César, frisou sobre a busca de apoio da 
Prefeitura no intuito de dar-lhes mais 
tempo para trabalhar antes de terem as 
atividades impedidas por força da Lei. 
“Somos trabalhadores. Estamos em busca 
do apoio da Prefeitura e conseguimos 
uma resposta da parte do vice-prefeito 
de que não estamos sozinhos no que 
depender da instituição”, completou.

A lei Nº 13.170/2016 proíbe o 
trânsito de veículos de tração animal, 
a condução de animais com carga e o 
trânsito montado nas vias públicas as-
faltadas e calçadas de João Pessoa. Pela 
lei também fica vedada a permanência 
desses animais, soltos ou atados por 
cordas, ou por outros meios, em vias ou 
em logradouros públicos.

Foto: Evandro Pereira

O Ministério Público ajuizou uma ação civil requerendo o fim do uso de animais para serviços de tração em carroças, nas ruas de João Pessoa

Para que a lei seja cumprida de forma pacífica, a categoria reivindica veículos motorizados para adaptar em suas carroças e continuar com as atividades
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Área de extração localizada na zona rural de Salgadinho já havia sido fiscalizada pelo Ministério Público do Trabalho

O desabamento de uma 
mina de caulim, localizada 
no distrito de São José da 
Batalha, na zona rural do 
município de Salgadinho, 
no Sertão da Paraíba, pro-
vocou as mortes de dois 
trabalhadores. O caso acon-
teceu na manhã dessa quin-
ta-feira (23) e, segundo o 

coronel Saulo Laurentino, 
comandante do 4º Batalhão 
do Corpo de Bombeiros de 
Patos, equipes de busca e 
salvamento estiveram no 
local, no entanto, encon-
traram o corpo de uma das 
vítimas soterrada, enquan-
to que o outro operário foi 
socorrido, mas faleceu an-
tes de chegar na unidade de 
saúde do município.

O desabamento da bar-

reira na mina aconteceu por 
volta das 10h30 e, além das 
duas pessoas mortas, mais 
dois trabalhadores sofre-
ram ferimentos leves, rece-
beram atendimento médico 
e passam bem. 

O coronel Saulo infor-
mou que as causas do de-
sabamento ainda são des-
conhecidas e, como houve 
mortes a perícia ficará a 
cargo do Instituto de Polí-

cia Cientifica e dos setores 
de engenharia da Prefeitu-
ra Municipal de Salgadinho 
e da empresa responsável 
pela mina. Ele informou 
ainda que não houve neces-
sidade da presença de equi-
pes do Corpo de Bombeiros 
de Campina Grande.

O major Danilo Galvão, 
que comandou a equipe do 
Corpo de Bombeiros disse 
que logo após a retirada do 

segundo corpo, que estava 
numa área de díficul acesso 
e com risco de novo desaba-
mento houve a necessidade 
de isolamento da área. A 
Polícia Civil esteve no local 
para os primeiros levan-
tamentos para instaurar o 
procedimento policial.

Segundo informações, 
a mina já foi alvo de fiscali-
zação do Ministério Público 
do Trabalho após receber 

denúncias da presença de 
pessoas trabalhando na ex-
tração de minério em con-
dições de trabalho escravo e 
sem equipamento de prote-
ção individual (EPI). Tanto 
o MPT como a Polícia Civil 
deverão instaurar inquéri-
tos para apurar as causas 
do desabamento. Equipes 
da Polícia Militar, Samu, 
além do Corpo de Bombei-
ros estiveram no local.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Barreira em mina de caulim 
desaba e mata dois operários

Preso no Sertão 
acusado de roubo

A Polícia Civil prendeu 
nessa quinta-feira (23) um 
homem de 37 anos que 
havia sido investigado por 
crimes de roubo na região 
de Cajazeiras. Segundo o 
delegado Ilamilto Simplício, 
o homem já havia praticado 
vários roubos no estado de 
São Paulo e estava agindo 
na região de Cajazeiras. De 
posse de mandado de prisão 
os policiais foram até a ci-
dade de São João do Rio do 
Peixe onde ocorreu a prisão. 
Ele foi recolhido, após deter-
minação judicial, no presídio 
regional local.

Morador de rua é 
baleado na capital

Um morador de rua foi 
baleado na noite dessa 
quinta-feira (23) enquanto 
aguardava sopa distribuída 
em projeto social, no Centro 
de João Pessoa. A vítima de 
47 anos disse para a polícia 
que estava na fila quando 
dois homens chegaram em 
uma moto e um deles atirou 
várias vezes.  Identificado por 
Antônio Carlos da Silva, a 
vítima revelou que disse à 
polícia que o crime foi pra-
ticado por traficantes da lo-
calidade por acharem que 
ele seria um informante da 
polícia. Enquanto uma guar-
nição diligenciava à procura 
dos criminosos outra equipe 
realizou o socorro da vítima.

CurtasTráfico e assassinato

Suspeito de mortes é localizado com droga
Um homem suspeito 

de matar duas pessoas no 
Mercado Central de João 
Pessoa foi preso nessa 
quarta-feira (22) em um 
imóvel abandonado na 
Avenida Marechal Almeida 
Barreto, centro da capital. 
Com ele os policiais mili-
tares que participaram da 
operação apreenderam três 
balanças de precisão, plás-
tico filme, dinheiro e várias 
porções de cocaína, ma-
conha e crack, totalizando 
mais de meio quilo.

Segundo a polícia, Ru-

tenes Ferreira do Nasci-
mento de 34 anos é suspei-
to de ser o autor do duplo 
assassinato quando um mo-
rador de rua teria sido mor-
to a tiros e um dos disparos 
atingiu e também matou 
uma mulher que fazia feira 
junto com o marido.

O duplo homicídio 
aconteceu na tarde do dia 
14 de agosto deste ano. O 
homem era o alvo do crimi-
noso e a mulher, de acordo 
com levantamento da Dele-
gacia de Homicídios da Ca-
pital estava apenas fazendo 

feira. Ambos morreram no 
local. O suspeito foi condu-
zido para a Central de Po-
lícia Civil, em João Pessoa.

De acordo com um 
policial que participou da 
operação, Rutenes é sus-
peito, também de traficar 
drogas no Mercado Cen-
tral de João Pessoa. Na sua 
ficha criminal constam 
antecedentes por furto e 
tráfico de drogas e estaria 
atuando há duas semanas 
no entorno do Mercado 
Central na comercialização 
de entorpecentes. Suspeito de duplo homicídio foi flagrado negociando droga no mercado central
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Um grupo de pelo me-
nos quatro pessoas está 
sendo procurado suspeito 
de ter assaltado um cami-
nhão com equipamentos 
eletrônicos e outros ob-
jetos pertencentes a uma 
distribuidora. O veículo foi 
localizado pela Polícia Ro-
doviária Federal, com parte 
da mercadoria.

O motorista do ca-
minhão informou que foi 
abordado pelo grupo. Os 
assaltantes levaram televi-
sores, bicicletas e caixas de 
uísque. O assalto ocorreu 
nessa quarta-feira (22), na 
BR-101, próximo a divisa 

da Paraíba com Pernambu-
co. A vítima fazia o trans-
porte das mercadorias de 
João Pessoa a Recife. Após o 
crime, o condutor do veícu-
lo foi liberado pelos crimi-
nosos, que fugiram.

A equipe da Polícia 
Rodoviária Federal que 
atendeu a ocorrência en-
caminhou o motorista e o 
caminhão para a Central 
de Polícia Civil, na capi-
tal paraibana. As buscas 
continuam na tentativa de 
localizar os assaltantes, 
principalmente na região 
da divisa da Paraíba com 
Pernambuco.

PRF encontra caminhão roubado com carga

Parte da carga ainda estava no caminhão da distribuidora que havia sido roubado na rodovia BR-101
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Um dos corpos ficou em 
um local de difícil acesso, 
sendo resgatado pela equipe 
do Corpo de Bombeiros
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Ação “Mata Atlântica em Pé” flagrou 7,29 hectares desmatados em áreas de João Pessoa, Alagoa Nova, Massaranduba e Areia
Deflagrada, na última 

segunda-feira (20), a Opera-
ção “Mata Atlântica em Pé”, 
teve como objetivo fiscalizar 
pontos de desmatamento no 
Estado. A ação identificou seis 
pontos de desamatamento 
na Paraíba e foi fruto de um 
trabalho conjunto entre a Su-
perintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente (Su-
dema), Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), Batalhão da 
Polícia Ambiental, Secretaria 
de Infraestrutura, Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente 
(Seirhma) e Ibama.

A operação ocorreu tam-
bém em outros 16 estados 
brasileiros e, na Paraíba, fo-
ram fiscalizados seis pontos 
predeterminados, identifi-
cados através da plataforma 
MapBiomas, distribuídos 
em quatro municípios parai-
banos: João Pessoa, Alagoa 
Nova, Massaranduba e Areia. 
No total, foi identificada uma 
área de 7,29 hectares de des-
matamento.

Em todos os pontos vis-
toriados houve a constatação 
de supressão de vegetação 
nativa. Para Fabiana Lobo, 
coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional às Promo-
torias do Meio Ambiente do 
Ministério Público da Paraíba, 
a operação foi bem-sucedida 
em seu propósito. 

“O objetivo da operação 
era esse, identificar o dano 

e, a partir daí, responsabi-
lizar administrativa, civil e 
penalmente os responsáveis 
pelo desmatamento da Mata 
Atlântica de forma irregular”, 
explicou.

Durante a operação foram 
apreendidos um galão de 20 
litros de veneno e cinco pulve-
rizadores, que eram utilizados 
para impedir a regeneração 
da vegetação remanescente. 
Também foram emitidos cinco 
autos de infração, nos termos 
dos artigos 51 e 64 do Decreto 
Federal nº 6.514/08, e uma 
notificação para apresentação 
e comprovação de licença.

O superintendente da 
Sudema, Marcelo Cavalcan-
ti, lamentou os pontos de 
desmatamento irregular no 
Estado. “Infelizmente, re-
gistramos esses pontos de 
desmatamento, o que é la-
mentável. Estaremos sempre 
atentos, junto com o Minis-
tério Público e os demais ór-
gãos de fiscalização e contro-
le, para evitar cada vez mais 
esse tipo de ação”, disse.

A ação foi finalizada na 
quarta-feira (22) em João 
Pessoa, sendo constatado 
um total de 2,5 hectares de 
área desmatada só na capi-
tal. Desde 2018, a operação é 
deflagrada sempre no mês de 
setembro a partir de uma for-
ça-tarefa nacional no combate 
ao desmatamento e a crimes 
ambientais.

Operação identifica seis pontos 
de desmatamento na Paraíba

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Pombal

Voos

Cruz do Espírito Santo

JOãO PESSOa

A revitalização 
do Centro Histórico 
de João Pessoa já 
começa a dar os 
primeiros passos. 
É que a Prefeitura 
Municipal e as Tintas 
Iquine fecharam 
uma parceria para 
fazer a revitalização 
iniciando com a 
parte da pintura 
nos casarios antigos 
instalados na Praça 
Antenor Navarro.

Cariri
Foto: Teresa Duarte

Entre dezembro deste ano e fevereiro de 2022, durante todo o Verão, que é alta estação turís-
tica, o Aeroporto Castro Pinto vai receber dois voos charter semanais da companhia Azul Linhas 
Aéreas, vindos diretamente de Minas Gerais. Os passageiros são turistas das cidades de Uberlândia 
e da capital, Belo Horizonte. Com o objetivo de implementar a divulgação dos voos, a Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur) e a ABIH-PB (Associação dos Hotéis, secção Paraíba) realizam até 
o próximo dia 30 (quinta-feira),  várias blitze de visitas nas agências de viagens franqueadas e 
lojas da operadora de turismo Azul Viagens. A perspectiva, segundo a presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, é que sejam visitadas entre os dias 20 a 30 de setembro, cerca de 60 agências de viagens 
credenciadas em Uberlândia e Belo Horizonte e região. Nessas abordagens os técnicos da PBTur 
e da ABIH-PB irão distribuir kits promocionais (sacolas e camisetas de algodão colorido, doces 
(nego bom), além de folhetearia do destino e dos hotéis).

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Pombal, completou esse ano 300 anos de exis-
tência e se destaca como uma das edificações religiosas mais antigas do estado da Paraíba.  A 
Igreja do Rosário é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep) e mantém seu interior todo original, com retábulos em madeira dourada e 
policromada nos estilos barroco e rococó. No início do mês de outubro próximo, será realizada 
a tradicional festa do Rosário, onde são resgatados alguns elementos da cultura nordestina 
como os Reisados, os Negros dos Pontões e os Congos. Festa do Rosário é uma das efemérides 
religiosas mais importantes da Paraíba, atraindo milhares de fiéis a Pombal.

Na 20º edição do concurso “Vinhos e 
Destilados do Brasil” – única premiação 
do país dedicada exclusivamente a produ-
tos deste setor – o Engenho São Paulo foi 
contemplado com cinco medalhas. Com 
degustações às cegas e um júri composto 
de jornalistas, sommeliers e compradores 
de bebidas em nível mundial, a Cachaça São 
Paulo Cristal levou o duplo ouro, a Cachaça 
Cigana Carvalho com medalha de ouro e 
a Cachaça Caipira e a Cachaça  São Paulo 
Original foram premiadas com medalhas 
de prata. O Engenho São Paulo é o maior 
produtor de cachaça de alambique do Brasil 
e conta com mais de 100 anos de tradição.

Municípios da região do Cariri começam se movimentar e investir no turismo como 
alternativa econômica, contando com o apoio do Sebrae Paraíba. O objetivo é explorar 
os atrativos turísticos dos municípios, gerando novas oportunidades de negócios para 
toda cadeia produtiva. O Sebrae está trabalhando com dois projetos, sendo um no Ca-
riri Ocidental, o Rota Cariri Cultural, que conta com a participação de Monteiro, Prata, 
Congo, São João do Tigre, Camalaú, São Sebastião do Umbuzeiro, Caraúbas, Coxixola e 
Sumé. Enquanto que Serra Branca e Sumé vão fazer parte do projeto, a partir do pró-
ximo ano. Já no Cariri Oriental, os municípios de Queimadas, Cabaceiras, Boqueirão, 
Boa Vista, Barra de Santana, Pocinhos, Gurjão e São João do Cariri estão inseridos no 
projeto Roteiros Integrados, com cidades do Cariri e Agreste:  São dois projetos, com 
um só objetivo, promover as potencialidades de cada município e vender cada destino 
turisticamente, gerando renda. Os projetos estão sendo desenvolvidos no Lajedo de Pai 
Mateus, em Cabaceiras; Laje das Moças, em Monteiro e o Lajedo do Marinho que fica 
no município de Boqueirão.

Foto: Teresa Duarte

Fotos: Clovis Porciuncula/Seirhma

Áreas desmatadas foram 
identificadas pelas equipes dos 
órgãos envolvidos na operação 
através da plataforma MapBiomas

Foto: Teresa Duarte
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‘Rota das Letras’
Debate literário com as escritoras Ana Lia e Clarissa Moura (foto) 
é uma das atividades de hoje na programação do projeto da 
Funjope no Pavilhão do Chá, em João Pessoa. Página 12
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Lançado em 1995, o dis-
co Lapidar, do cantor e com-
positor paraibano Naldinho 
Freire, saiu com o selo do Mu-
siclube da Paraíba e foi um 
dos primeiros do movimento 
de artistas a ganhar um regis-
tro fonográfico. Depois de um 
processo de remasterização, o 
resgate das 10 faixas do disco 
chega hoje às plataformas 
digitais de música pelo selo 
Caravela Records com distri-
buição da Warner Music Bra-
sil. Uma transmissão ao vivo 
realizada às 19h, no canal do 
músico no YouTube, marca o 
relançamento do álbum. 

Com show homônimo, o 
trabalho musical lançado no 
formato vinil levou Naldinho 
a se apresentar por várias 
capitais do Brasil e países 
da Europa. Após um ano de 
Lapidar lançado no Brasil, 
Naldinho articulou o seu lan-
çamento na Alemanha. Fo-
ram três meses de turnê por 
cidades alemãs e um show 
de apresentação do disco em 
Bruxelas, Bélgica. 

O ciclo do trabalho que 
volta hoje ao acesso do pú-
blico se encerrou no ano de 
1997, com um show em Ma-
ceió, Alagoas. “Com o Lapi-
dar nas plataformas digitais, 
o público em geral terá aces-
so a minha produção musi-
cal inicial, canções produzi-
das na minha adolescência e 
juventude. Esse disco me fez 
atravessar as fronteiras do 
meu bairro Cruz das Armas 
e da cidade em que nasci, 
João Pessoa”, comenta Nal-
dinho Freire.

A gravação de Naldinho 
é vista até hoje como uma 
ousadia, chegando ao mer-
cado juntamente com o disco 
de Milton Dornellas e Pádua 
Belmont, em uma época pro-
fícua para o Musiclube da 
Paraíba. O disco possui sete 
composições próprias do 
artista do bairro de Cruz das 
Armas, mas também cele-
bra uma produção que conta 
com diversas parcerias com 
o agrupamento de outros 
músicos. “É um álbum de um 
artista individual, mas ao 
mesmo tempo coletivo, feito 
a muitas mãos. Até porque 
esse era um lema do Musi-
clube: a coletividade”, desta-
ca o músico que se considera 
um cantautor.

O trabalho une amigos 
contemporâneos como Mil-
ton Dornellas, Adeildo Vieira, 
Totonho, o grupo Octovocal, 
do maestro Luiz Carlos Otá-
vio, e Pedro Osmar, respon-

sável também pela criação 
da arte do LP. Vários músicos 
paraibanos participam do ál-
bum, dentre eles, Paulo Ró, 
no violão e percussão, Sergio 
Gallo, Archidy Picado Filho, a 
cantora Neidinha Xavier e Déa 
Limeira. “A marca Musiclube é 
isso, é a importância que esse 
movimento teve para mim, 
enquanto jovem, no bairro de 
Cruz das Armas. A música da 
Paraíba passa por Pedro Os-
mar. Nós demos a maior sorte 
que ele, enquanto músico da 
banda de Zé Ramalho, ter lar-
gado tudo e voltado para João 
Pessoa para ficar em Jagua-
ribe fazendo um trabalho de 

guerrilha cultural. A gente foi 
muito privilegiado com essa 
decisão dele. Ele e Paulo Ró 
tinham uma atenção grande 
por mim”, lembra Freire.

O Musiclube da Paraí-
ba foi um dos principais 
projetos encabeçados pelo 
Jaguaribe Carne, em 1981. 
O movimento formou um 
grupo de trabalho com mú-
sica, poesia e outras formas 
de manifestações artísticas 
que realizou um circuito de 
ocupação dos espaços cultu-
rais alternativos em bairros, 
bares, teatros, escolas, uni-
versidades, praças e outros 
locais receptivos à arte. A 

produção cultural do Musi-
clube da Paraíba baseava-
se originalmente em uma 
proposta de autenticidade 
criadora, numa tentativa de 
se galgar espaços para uma 
arte tida como marginal por 
não corresponder aos in-
teresses dominantes. Seus 
integrantes lutavam por me-
lhores condições técnicas e 
estruturais para realizar os 
seus eventos, mas não dis-
cutiam apenas sobre estética 
musical. O contexto social da 
época e colocar a cultura na 
pauta política era central nas 
discussões, numa perspecti-
va crítica e de resistência. 

Lapidar tem como inspi-
ração exatamente a vivência 
cultural de Naldinho Freire 
com os movimentos sociais 
e estudantis e os anseios do 
jovem artista à época da cons-
trução das canções. O inter-
câmbio cultural norteou a 
trajetória de divulgação do 
vinil. Entre as composições 
presentes no álbum está ‘Me-
ninos’, inspirada na Chaci-
na da Candelária, e escrita 
por Milton Dornellas, Pedro 
Osmar, Adeildo Vieira e To-
tonho, quando este morava 
no Rio de Janeiro realizando 
trabalhos sociais com meni-
nos em situação de rua. Cons-

ta ainda no álbum as faixas 
‘Vida Cruel’, composta pelo 
paraibano Paulo Nascimento, 
‘Tambor’ e ‘Profana’, parceria 
de Naldinho Freire, Beto Gon-
çalves e Tom Gener.

Para a divulgação des-
se relançamento, Naldinho 
Freire prepara uma série 
de apresentações de duas 
semanas que se iniciam por 
Maceió, onde o músico está 
radicado, e devem chegar 
em João Pessoa no mês de 
novembro, a depender das 
condições sanitárias pro-
vocadas pela covid-19. “A 
nossa proposta é, depois da 
live, realizar um circuito de 
apresentações começando 
no Teatro de Arena de Ma-
ceió com o concerto das can-
ções de Lapidar”, anuncia 
ele, que, no final do mês de 
outubro, segue para divulgar 
o show em Belém, no Pará, 
no dia 22, em Casa do Paulo. 
“Depois disso, a proposta é ir 
para João Pessoa, mas ainda 
estamos articulando. Estou 
pensando em fazer algo em 
Cruz das Armas e juntar todo 
mundo que está presente no 
disco”, adianta o músico.

Além de Lapidar, o can-
tor e compositor lançou em 
sua carreira três CDs, um DVD 
e várias participações em co-
letâneas musicais. Naldinho 
Freire traz em sua trajetória a 
atuação na educação musical 
e na gestão cultural. Entre 
os anos de 1997 e 2007 ele 
realizou projetos de sensi-
bilização musical em várias 
escolas de Alagoas e em 2011 
assumiu a representação da 
Fundação Nacional de Arte 
(Funarte/MinC), para as Re-
giões Norte e Nordeste do 
Brasil, permanecendo até de-
zembro de 2016.

No período de 2008 a 
2019 realizou turnês pelo 
Brasil, na África, pelas Ilhas 
de Cabo Verde, na França, 
em Portugal, na Holanda e na 
Argentina. No mês de maio 
de 2019, lançou o álbum Sem 
chumbo nos pés, do qual par-
ticipa Ana de Hollanda, Chico 
César, o cabo verdiano Mario 
Lucio, o cantor paraense Pin-
duca, entre outros.

Disco pioneiro do 
‘Musiclube da PB’ 
ganha resgate
Após 26 anos, o álbum ‘Lapidar’, do cantor e compositor paraibano Naldinho 
Freire, chega hoje às plataformas digitais em uma versão remasterizada

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 

músico no YouTube

‘Lapidar’ foi um passo importante na conquista de espaços
Um dos grandes articula-

dores do Musiclube da Paraíba 
foi o cantor e compositor Adeil-
do Vieira. Tendo o bairro de 
Jaguaribe como epicentro do 
movimento artístico, Adeildo 
era vizinho de uma casa bas-
tante humilde onde moravam 
os irmãos Pedro Osmar e Paulo 
Ró. Morador do bairro vizinho 
de Cruz das Armas, o primeiro 
álbum de Naldinho Freire foi 
visto como uma demonstração 
de ousadia criativa.

“Naldinho foi um dos pio-
neiros nesse processo, que 

foi muito importante para a 
prática do Musiclube”, garan-
te Adeildo, que viria a gravar 
seu primeiro álbum, Diário de 
Bordo, já na era do CD, apenas 
cinco anos depois de Lapidar 
chegar ao público.

“Esse disco foi um mar-
co na carreira de Naldinho, 
no momento quando estava 
criando o arcabouço estéti-
co, ele lança esse disco que 
foi uma alavanca para sua 
carreira. Os artistas mais ou-
sados, ainda na era do LP, na 
década de 1990, lançaram 
seus discos”, defende o autor 
de ‘Amorério’. Para Adeildo, 
Lapidar foi um passo impor-
tante na conquista de espaços 
para a realização de registros 
musicais na época. “Os espa-
ços conquistados não eram 
apenas os espaços para apre-
sentações ao vivo em teatro e 
logradouros públicos, onde a 
gente tocava, mas era o espa-
ço do registro”, destaca. 

A carreira musical de Nal-
dinho foi marcada desde o iní-
cio pelo ativismo cultural, fato 
que o levou inclusive a assumir 
a representação da Funarte, 
para as Regiões Norte e Nor-
deste do Brasil. “Ele se firma 
como cantor, se mostra para o 
cenário paraibano, nordestino, 
brasileiro como compositor 
militante e pesquisador de 
obras e estéticas. Depois desse 
disco, Naldinho se torna um 
grande militante da Cultura, e 
continua até hoje. Naldinho é 
hoje um artista de nome inter-
nacional e é um articulador”, 
comenta Adeildo Vieira. 

“Lapidar tem essa impor-
tância de ter inaugurado a era 
de um compositor militante 
que mergulha nessa pros-
pecção permanente de novos 
espaços, e ele não vai só. Para 
onde ele vai, ele leva seus 
amigos e celebra a vida e a 
arte com seus amigos”, finaliza 
Adeildo Vieira.

Capa do vinil, do selo do movimento Musiclube da Paraíba, um 
dos principais projetos encabeçados pelo grupo Jaguaribe Carne
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Divulgação

Com um show homônimo, o trabalho musical lançado no formato vinil levou Naldinho a se apresentar por várias capitais do Brasil e países da Europa na época

 Esse disco foi um marco 
na carreira de Naldinho, no 

momento quando estava 
criando o arcabouço estético, 
ele lança esse disco que foi 

uma alavanca para sua 
carreira 



Cultura
Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato10  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de setembro de 2021

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

A linguagem à flor da pele
Vital Corrêa de Araújo, bem ao es-

tilo do poema de Castro Alves, enviou-
me uma carrada de livros, livros à man-
cheia, de poesia e de ensaio, não só de 
sua autoria como também de um outro 
autor, Sebastien Joachim, que faz uma 
acurada exegese da lírica do próprio 
Vital, a quem conheci desde a época do 
Poetas da Rua do Imperador, movimen-
to ao qual se incorporava, entre outros, 
o também poeta Iran Gama.

Faz tempo que não encontro Vital, 
a vez mais recente foi em Porto de Ga-
linhas, Pernambuco, por ocasião de um 
evento literário do qual participamos 
como debatedores. Mas, o que dizer 
da poesia desse autor pernambucano? 
Que é intempestiva, inesperada, que 
não se deixa tutelar pela relação de 
causa e efeito tão ao gosto dos que se 
permitem gerir tão somente pelas cam-
balhotas do virtuosismo formal, pelo 
investimento maciço na forma por não 
terem nada o que dizer. Vital tem o que 
dizer e o diz sem descurar do construto 
dos poemas, ao tempo em que libera o 
eu lírico para dar cambalhotas dentro 
do alógico, como diria o professor e en-
saísta César Giusti. 

O poema em que Vital presta um 
tributo ao excelente sonetista Waldemar 
Lopes, também pernambucano, corrobo-
ra o que disse acima: “Há um licor de pa-

lavras / cheio de lumes e seivas / repleto 
de olhos de estrelas / num cálice azul 
dormindo / capitoso e iluminado / poe-
ma waldemarino / que incita oceanos rá-
pidos / alumia almas e escuros / desse-
denta céus e pedras / e lança nos rostos 
breves / coivaras, longos desvelos...”

Creio que as palavras de Sebastien 
Joachim, professor e crítico canadense 
radicado no Recife, condensa o procedi-
mento poético de Vital: “Na fábrica me-
tafórica de Vital Corrêa de Araújo, não 
causa espanto ver-se lado a lado palavras 
designando objetos reputados neutros 
ou banais. Se separadas, isoladas, não 
significam algo semanticamente novo, 
mas juntas, sintagmaticamente relacio-
nadas, se convertem em expressões do 
infinito, do incompreensível, do trans-
cendental, portanto do sublime”.

Claro que o “sublime” referido por 
Joachim não é o “sublime” do qual alguns 
poetas se valem equivocadamente: o de-
sabrochar da flor, o sorriso das crianças, 
o entrelaçar das mãos dos jovens ena-
morados... No caso de Vital, o sublime 

é fruto do labor, do trabalho pertinaz e 
persistente dentro da linguagem, uma 
vez que não existe poema bem reali-
zado fora dela. Claro, existe poesia nos 
olhos da namorada ou do namorado, no 
gesto de solidariedade, de bravura etc., 
mas entre a emoção que se instala à flor 
da pele e a flor do poema que germina e 
rebenta como obra de arte propriamen-
te dita, perpassada pela poesia, vai uma 
distância muito grande. Distância que 
somente será vencida através da lingua-
gem, instrumento de que se vale todo 
poeta que se preze, a exemplo de Vital 
Corrêa de Araújo. 

nnnnnnnnnn

Registro os livros que recebi de Vi-
tal: A Poesia salva a alma (poemas), Poe-
ma a Waldemar Lopes, Ora pro nobis Sca-
nia vabis (poemas), Prosa futuro arcaico 
(ensaios), Inesperadas nêsperas – A prosa 
do verso (ensaios). 

Outros livros que recebi sobre a obra 
de Vital Corrêa de Araújo: O Destino poéti-
co de Vital Corrêa de Araújo, de Sébastien 
Joachim, Editora Bagaço, Recife, 2008; 
Teoria da poesia absoluta, de Admmauro 
Gommes, Ed. do Autor, Recife, 2017; e Vate 
vital – aspectos da obra poética de Vital 
Corrêa de Araujo, nova edição ampliada, 
Editora Criaarte, 2020.

 Vital tem o que dizer e o diz sem 
descurar do construto dos poemas, ao 

tempo em que libera o eu lírico para dar 
cambalhotas dentro do alógico 
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A Festa de Setembro
José Romildo de Sousa

A tradicional Festa de Setembro de-
dicada a Excelsa Padroeira N. S. da Guia, 
acontece há muitos e muitos anos na cida-
de de Patos, Estado da Paraíba. Entretanto 
nem sempre ocorreu no mês de setembro, 
uma vez que existem registros de festas 
“da Guia”, realizadas nos meses de outu-
bro, novembro e dezembro.

Ressalta-se que até o início do século 
20 acontecia apenas o novenário às 18h, 
em seguida os fiéis se deslocavam para a 
frente da Igreja Matriz, atual igreja da Con-
ceição, onde assistiam no patamar a um 
show pirotécnico e em seguida retorna-
vam para os seus domicílios. Segundo de-
poimento do Major Sebastião Fernandes, 
somente em 1913 foi realizada em Patos “a 
primeira Festa da Padroeira com passeio”.

A Festa de Setembro faz parte do 
calendário cultural e religioso da cidade e 
do Estado, configura-se como o principal 
evento anual da localidade e apresenta 
uma programação que se desenvolve 
durante 10 dias, de 14 a 24 de setembro, 
composta de uma parte religiosa, que se 
inicia antes de setembro, com a visitação 
da imagem de Nossa Senhora da Guia 
em residências de patoenses na capital 
paraibana e em diferentes instituições e 
domicílios da cidade de Patos.

A abertura é marcada pela realização 
de uma carreata em homenagem à Pa-
droeira e a São Cristóvão, percorrendo as 
paróquias e culminando na Igreja Catedral, 
seguida do hasteamento da bandeira, que 
tremula na torre da Matriz enquanto per-
dura a festa. Durante nove noites, os fiéis 
participam do novenário a partir das 19h. 
No encerramento é realizada a procissão 
com a imagem de N. S. da Guia, seguida da 
missa e descerramento da bandeira.

A parte social da festa, retrata a ale-
gria do nosso povo, ao longo da história, 
com cenários diversificados, que ressalta 
as manifestações culturais, oportunizando 
o encontro de diferentes gerações.

Com o advento da Filarmônica Munici-
pal 26 de Julho em 1931, a festa tomou um 
grande impulso no que se refere a sua pro-
gramação social, realizando a alvorada, to-
cando o hino de N. S. da Guia, participando 
do hasteamento da bandeira, do novenário, 
e do coreto armado ao lado do pavilhão da 
festa. Outras atrações foram sendo agrega-
das, tais como: as retretas, os parques de 
diversões, a “bagaceira” e as barracas que 
preenchiam os espaços de ruas e avenidas 
da cidade que não paravam de crescer. 

O pavilhão era armado em plena 
avenida Sólon de Lucena, bem em frente a 
igreja Matriz de N. S. da Guia, servindo de 

ponto de encontro para toda a sociedade 
patoense, bem como da população dos 
municípios circunvizinhos, que ali se re-
uniam para conversar e se confraternizar 
naquele ambiente alegre, motivado pelos 
leilões e arremates de galinhas, música ao 
vivo, entre outras atrações.

Num tempo não muito distante, o pavi-
lhão era divido em duas partes, distribuídas 
para agremiações, representadas de um 
lado pelo pavilhão encarnado, das campo-
nesas, das mexicanas; e do outro lado pela 
cor azul, das baianas, ou holandesas, cujas 
garçonetes se caracterizavam de acordo 
com a sua agremiação, o ponto culminante 
era a coroação da Rainha da Festa.

Merece destaque o registro dos res-
ponsáveis pelo pavilhão. Havia a noite dos 
profissionais liberais, dos industriários, co-
merciantes, que não mediam esforços para 
garantir o sucesso da festa.

A retreta foi idealizada pelos jovens 
da época, caracterizava-se pela participa-
ção dos rapazes que ficavam perfilados ao 
longo da avenida, em fila dupla, abrindo 
espaço para que as moças desfilassem 
entre eles, com todo o encantamento e 
beleza, resultando em paqueras, podendo 
evoluir para o namoro, resultando muitas 
vezes em casamentos consolidados.

Com a evolução dos tempos e a inser-
ção de barracas nas avenidas Sólon de Lu-
cena e Epitácio Pessoa, as retretas deixa-
ram de fazer parte do cenário da Festa de 
Setembro, ficando na lembrança de todos 
que viveram nesse tempo.

Também merece destaque a famo-
sa “bagaceira”, que em contraste com o 

pavilhão oficial da Festa de Setembro, 
abrigava as pessoas com menor poder 
aquisitivo, que também optavam por par-
ticipar das diversões.

Durante muitas décadas, ocupou di-
ferentes espaços entre ruas e avenidas no 
centro da cidade, tais como, a avenida Bos-
suet Wanderley, rua João da Mata, rua Rui 
Barbosa, ao lado do Patos Tênis Clube e, nos 
últimos anos, em frente ao Sacolão. 

Consistia em barracas, com estru-
tura de papelão e cobertas com palha 
de coco. Seu cardápio era composto de 
cachaça, acompanhada de caju, tripa as-
sada, peixe frito e preá. Entre as barracas 
mais visitadas o Bar Cova da Onça, tinha 
como proprietário o comerciante conhe-
cido como Jardineiro.

Os parques de diversão alegraram as 
Festas de Setembro por muitas décadas. 
Dois deles, ganharam notoriedade, por 
propiciar uma diversidade de brinquedos e 
animação para todas as gerações. O parque 
Lima e o Parque Maia, com seus carrosséis 
e a roda gigante. As canoas e a onda ma-
rinha eram uns dos equipamentos mais 
procurados pelos jovens e o “Juju” de seu 
Sebastião Duda alegrava a meninada.

Os jornais da Festa de Setembro, 
caracterizam-se como um meio de comu-
nicação eficaz para registrar os aconteci-
mentos sociais existentes em cada noite, 
acompanhados de sátiras e fofocas. 

A antiga avenida Sólon de Lucena abri-
gou historicamente o pavilhão da Festa de 
Setembro na cidade de Patos. A chegada do 
século 21 revela o desenvolvimento social 
e econômico de cidade, com destaque para 
a construção do Largo Dom Gerardo, que a 
partir da sua inauguração passou a ser um 
espaço privilegiado para acolher a progra-
mação sociocultural alusiva a festa de se-
tembro. Em substituição ao pavilhão, foi es-
truturado um palco para as apresentações 
culturais e barracas foram distribuídas ao 
longo do largo, oferecendo aos participan-
tes uma vasta gastronomia para serem 
deliciadas pelos mesmos. A programação 
da festa contempla em uma de suas noites 
um jantar de confraternização, para todos 
os paroquianos, muito prestigiado por toda 
sociedade e seus visitantes que nessa épo-
ca renovam a sua fé, e reencontram seus 
familiares e amigos.

No ano passado e neste 2021, a pro-
gramação da Festa de Setembro sofreu 
alterações em decorrência das medidas 
sanitárias adotadas para conter o avanço 
da covid-19. Os meios de comunicação 
disponíveis se responsabilizaram pela 
transmissão do novenário, que contou 
com um público expressivo, fiel e devoto 
a Nossa Senhora da Guia.

Foto: Funes/Divulgação

Evento é dedicado à Padroeira N. S. da Guia

Precisamos falar 
sobre depressão

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com

Leo

Porque escutar é preciso / Viver não é preciso... / 
Viver é impreciso e contingente.

(Christian Dunker)

Precisamos falar sobre depressão. Não mais cabe 
adiar essa discussão, fingir que nada ocorre, como 
se, dessa forma, o problema fosse solucionado. Não 
é uma mera tristeza, rasa e ligeiramente passageira. 
Não é frescura. Não é falta do que fazer. Ela é mental, 
física e espiritual. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), são cerca de 350 milhões de pessoas 
afetadas pela enfermidade em todo o mundo. Creio 
que sejam bem mais. Desconheço como esses dados 
são colhidos, mas, se for por meio da quantidade de 
indivíduos que procuram ajuda psicológica e psiquiá-
trica, então, de fato, o número é bem maior, pois a 
ignorância e o preconceito contribuem para que os 
acometidos pelo “mal do século 21” não encontrem o 
tratamento adequado. 

Quantos sintomaticamente deprimidos não se 
escondem por meio de subterfúgios que vão desde o 
alcoolismo até uma vida sexual compulsiva, passan-
do pelo refúgio de um fanatismo religioso, excesso de 
trabalho e transtornos alimentares? O estigma infe-
lizmente prevalece nos discursos de que ter depres-
são é sinônimo de fraqueza, falha de caráter, falta de 
Deus. O discurso de quem ainda não aprendeu a ser 
humano. Esse é o aspecto mais cruel para quem sofre 
de um vazio existencial, ainda que para quem esteja 
ao redor seja algo injustificável. 

Em um mundo tão doente, parece até que muitos 
se identificarão com o Simão Bacamarte, protagonis-
ta de O Alienista, do Machado de Assis. Quem não se 
sentir descompensado psicologicamente em meio a 
tantos discursos reativos, a tantas cobranças por su-
cesso e ideais de sociabilidade e beleza, se interne na 
Casa Verde. 

Quem sofre com depressão se sente constrangido 
com a sua condição e, não raro, não tem consciência 
de que esse mal a acomete. Essa vergonha propicia 
um silenciamento que pode levar ao suicídio. Depois 
do pior, alguém dirá que “como assim? Fulano pare-
cia ser tão feliz, não tinha motivo para retirar sua 
própria vida”. Pois é. Já não bastasse o sentimento de 
culpa que abate quem sofre, é comum ouvir compara-
ções, deslegitimar a dor do outro e responsabilizá-lo 
por seu estado. 

Atribuo à incomunicabilidade o status de maior 
mazela associada à depressão. O doente e a sua fala 
devem sempre ser levados a sério. Ninguém tem di-
reito de voz na dor do outro, mas todos merecem ser 
ouvidos. Nesse sentido, a psicologia, as sessões de te-
rapia, práticas de meditação e um acompanhamento 
psiquiátrico – se necessário – deveriam ser dissemi-
nados como aliados para conciliar crises existenciais 
no sentido mais lato. 

É fato que a pandemia do coronavírus foi um ga-
tilho para que se eclodissem casos de ansiedade, de 
depressão e do “impronunciável” substantivo que re-
mete ao autofim. Muitos de nós fomos obrigados ao 
isolamento e este foi a oportunidade de várias pessoas 
encontrarem a si mesmas. Certamente, desconfortá-
vel, por mais agradável que essa pessoa possa parecer. 
Retirar a armadura que nos revestiu durante tanto 
tempo é um doloroso exercício. Talvez porque essa 
vestimenta fosse muito maior que o nosso corpo. Isso 
é resultado de lutas travadas, lutos adiados e passados 
presentificados. É o cansaço em virtude da alegria for-
çada, da felicidade imediata. 

A sociedade da performance, da hiperproduti-
vidade, da hipermedicalização e, portanto, da hiper-
megalomania (com duplo prefixo, sim) nos retira de 
nós mesmos, nos fazem seguir projetos de vida com 
o quais frequentemente não nos identificamos. Quem 
já esteve na depressão talvez possa dar voz a quem a 
silencia como forma de (sobre)viver. 

Espero que, em meio a esses acidentes que a vida 
nos traz, possa o(a) deprimido(a) um dia dizer que 
não estava passando por uma depressão, mas subin-
do uma montanha, rumo a uma vida mais consciente 
de si, com mais respeito pela pessoa que se tornou e 
que virá a ser. Só assim o sentido poderá ser retirado 
da melancolia. Que não apenas o Setembro seja ama-
relo. Todos os meses, a vida inteira precisamos estar 
atentos. Afinal, viver é um constante processo de res-
significação e assim lhe damos mais cor.

Colunista colaborador
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Lei Aldir Blanc

Está aberto o Cadastro Cultural que 
beneficiará os profissionais da cultura 
com renda emergencial. O benefício será 
dividido em cinco parcelas, cada uma no 
valor de R$ 600, retroativo ao mês de 
agosto. Nesta segunda fase da Lei Aldir 
Blanc, a renda emergencial vai beneficiar 
os 434 selecionados na primeira fase, 
mais 135 novos cadastrados, totalizando 
569 pessoas. Ao todo, será alocado para o 
benefício R$ 1,7 milhão.

O Cadastro Cultural foi aberto nes-
ta semana e receberá inscrições até o 
dia 13 de outubro, em plataforma ele-
trônica que pode ser acessada por meio 
do portal do Governo do Estado (www.
paraiba.pb.gov.br) e da página da Secul-
t-PB (paraiba.pb.gov.br/diretas/secre-
taria-da-cultura). Lá, banner específico 
encaminhará o trabalhador da cultura 
para o ambiente de inscrição. Se for 
direto no hotsite da LAB (sites.google.
com/view/leialdirblancpb), é preciso 
selecionar a aba “Renda emergencial”, 
na qual o interessado se encaminhará 
para a sua categoria: a daqueles que já 
foram beneficiados na primeira fase 
da LAB (que só precisarão renovar o 
pedido de inclusão na renda direta) e 
a segunda opção, dos que farão novas 
inscrições (necessário apresentar docu-
mentação inicial).

Ainda no hotsite da Lei Aldir Blanc 
na Paraíba pode-se acessar um “tira-dú-

vidas”, com perguntas frequentes (e suas 
respostas) sobre quem tem direito e como 
fazer o cadastro. Também estão nesta aba 
o modelo de autodeclaração exigido na 
inscrição e o comunicado oficial que esta-
belece o Cadastro Cultural.

Sobre os cinco editais (Wills Leal, 
Hermano José, Corrinha Mendes, Parrá 
e Mãe Maria do Peixe) desta fase, hou-
ve uma série de oficinas virtuais para 
esclarecer eventuais dúvidas sobre eles 
que acabou nesta semana. Elas estão 
disponíveis no canal oficial da Secult-PB 
no YouTube (/secultgovpb).

Secult abre cadastro cultural 
para renda emergencial

Foto: Reprodução

Secult-PB realizou nesta semana uma série de oficinas sobre cada edital da segunda fase da LAB

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse o hotsite oficial da

LAB na Paraíba

EstrEias

a abElhinha Maya E O OvO DOuraDO (Maya the Bee 
3: The Golden Orb. Alemanha e Áustria. Dir: Noel Cleary e Alexs 
Stadermann. Animação, Aventura e Comédia. Livre). Quando 
Maya, uma pequena abelha teimosa, e seu melhor amigo Willi res-
gatam uma formiga princesa, eles se encontram no meio de uma 
batalha épica de insetos que os levará a estranhos mundos novos 
e testará sua amizade até o limite. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
13h05 (somente sáb. e dom.) - 15h55; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 14h - 16h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h20 - 
18h15; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h20 - 18h15.

a Casa sOMbria (The Night House. EUA. Dir: David Bru-
ckner. Terror, Thriller e Suspense. 14 anos). Lutando por conta 
da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca Hall) vive 
sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que 
pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de 
seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a 
chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra 
o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences 
do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são se-
gredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 13h45 (dub.) - 16h15 (dub.) - 18h45 
(dub.) - 21h15 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h45 
- 17h30 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h50 - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h50 - 20h.

GarOta Da MOtO (Brasil. Dir: Luis Pinheiro. Drama. 14 
anos). Joana (Maria Casadevall) é uma jovem mãe que trabalha 
como motogirl e que descobre acidentalmente uma fábrica em 
que mulheres refugiadas são exploradas como escravas. Quando 
ela enfrenta os bandidos e liberta as reféns, ela acaba atraindo 
para si um novo problema: o chefe de segurança que controlava 
o esquema. Ele decide que irá matar Joana e quem mais estiver 
com ela. A motoqueira precisará defender não só o filho e a si 
mesma, mas todos na escola do menino. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 17h30 - 19h30.

nO ritMO DO COraçãO (Coda. EUA. Dir: Sian Heder. 
Drama e Comédia. 14 anos). Uma família com deficiência audi-
tiva comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados 
Unidos. Ruby (Emilia Jones), a única pessoa da família que es-
cuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia a 
dia. Na escola, ela se junta ao coral, onde acaba se envolvendo 
romanticamente com um de seus colegas. Com o tempo, ela 
percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor 
a encoraja a tentar entrar em uma escola de música. A jovem, 
então, precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou 
ir atrás de seus sonhos. CENTERPLEX MAG 2: 15h30 (dub.) 
-20h15 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 
16h50 - 19h40; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h15; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h45; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h15.

O sEntiDO Da viDa (The Meaning of Life. Portugal. Dir: 
Miguel Gonçalves Mendes. Documentário. 14 anos). Sete 
histórias que colidem e se confrontam: um comediante, um 
cantor, um político, um realizador, um filosofo, um escultor 
e um astronauta serão os personagens. Uma CENTERPLEX 
MAG 2 (leg.): 17h50.

COntinuaçãO

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 descobrindo 
o que têm em comum para sobreviver... e descobrindo que 
todas elas já jogaram este jogo antes. CINÉPOLIS MANAÍRA 
2 (dub.): 19h20 - 21h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
19h - 21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 19h - 20h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 19h - 20h45.

MaliGnO (Malignant. EUA. Dir: James Wan. Terror e 
Suspense. 16 anos). Madison (Annabelle Wallis) passa a ter 
sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassi-
nadas. 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 precisa-
rá investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de 
infância. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 17h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 18h30.

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 sendo perseguido por as-
sassinos e, de uma forma ou de outra, acaba sempre morrendo no 
final. Enquanto luta para chegar ao fim do dia com vida, Roy des-
cobre uma mensagem de sua ex-esposa revelando o envolvimento 
do cientista Ventor nesse ciclo mortal e percebe que a sua família 
também corre perigo. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h30 (exce-
to quin.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h.

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 equipa-
dos com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os 
moradores da Cidade da Aventura. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
15h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h (somente sáb. e dom.) - 
15h - 17h10; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h10 (somente 
sáb. e dom.) - 15h - 17h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h45 
- 18h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h45 - 18h30.

O pODErOsO ChEFinhO 2: nEGóCiOs Da FaMília 
(The Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Comé-
dia e Animação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão adultos 
e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida cal-
ma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, 
Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos 
os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua 
filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da aju-
da do irmão mais novo para lidar com a situação. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 (somente sáb. e dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 14h30 (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 reclusão para que pudesse focar totalmente 
em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a 
chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira 
vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, 
vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho. 
CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 17h - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (3D): 14h45 (dub) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 (dub.) 
- MacroXE: 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h20 - 18h10 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h10 - 
18h - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 14h15 - 17h15 
- 20h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h30.

Rebecca Hall é assombrada possivelmente pelo espítito do marido recém-falecido no terror ‘A Casa Sombria’

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Foto: Divulgação

‘O Silêncio da Chuva’ traz Lázaro Ramos como o detetive Espinosa

Audiovisual

Filme adapta obra 
de Garcia-Roza

O detetive Espinosa (Lázaro Ramos) participa 
de uma roda de samba num boteco quando seu ce-
lular toca. Um corpo foi encontrado dentro de um 
carro. Pronto: acabou o samba. E começou O Silêncio 
da Chuva, nova adaptação de um livro de Luiz Alfre-
do Garcia-Roza para o cinema, desta vez dirigida por 
Daniel Filho. Espinosa já foi personagem de uma sé-
rie de TV, com Domingos Montagner no papel princi-
pal. Achados e Perdidos (2006) foi para o cinema sob 
a direção de José Joffily, com Antonio Fagundes na 
pele de um detetive aposentado. Berenice Procura 
(2018) é dirigido por Allan Fiterman.

O Silêncio da Chuva tem o desenvolvimento de 
uma investigação clássica. O morto, o empresário Ri-
cardo (Guilherme Fontes), foi assassinado? Por quê e 
por quem? As perguntas conduzem Espinosa e sua 
assistente Daia (Thalita Carauta) à viúva, Beatriz 
(Cláudia Abreu), e também à secretária do executivo, 
Rose (Mayana Neiva). Para compor o quadro, outros 
personagens entram em cena, como o corretor de se-
guros vivido por Otávio Müller e o pai de Beatriz, o 
empresário picareta Anselmo Vasconcellos.

A investigação é tão tortuosa quanto o caráter 
dos personagens, o que encaminha o filme para a 
complexidade do noir. Sem dispensar os clichês do gê-
nero, trabalha com as aparências sempre enganosas, 
homens corruptos e dispostos a tudo, e a presença de 
femmes fatales em pontos-chave da narrativa.

Produto comercial de boa qualidade, O Silêncio 
da Chuva apoia-se na direção segura de Daniel Filho 
e no texto sólido inspirado no bom romance de Gar-
cia-Roza, adaptado e roteirizado por Lusa Silvestre. 
Versão livre, que traz a trama do romântico Bairro 
Peixoto para um Rio de Janeiro contemporâneo, con-
vulsionado e cheio de conflitos sociais.

O filme tem clima e sai-se bem em cenas de ação, 
o que não é muito frequente nas produções do gênero. 
O elenco responde bem às exigências do roteiro. Thali-
ta e Lázaro compõem uma dupla de policiais bem inte-
ressante, com suas personalidades contrastantes. Ela, 
muito despachada e falastrona; ele, um tanto insegu-
ro e mais introspectivo. As outras duas personagens 
femininas são levadas com brio por Cláudia Abreu e 
Mayana Neiva. Otávio Müller marca presença com seu 
carisma cult num papel um tanto exótico, mas que faz 
todo sentido no contexto do enredo.

A estrutura do longa mantém o suspense até o 
final. Aliás, “finais”, pois há um antes dos créditos e 
outro, depois. Portanto, espere esse outro desfecho 
depois da apresentação dos créditos técnicos. Ele 
confere novo sentido ao conjunto.

As questões sociais estão presentes na trama, em 
especial com a presença de Maximiliano (Peter Bran-
dão), um ladrão pé de chinelo desejoso de dar um pas-
so maior que as pernas. O ambiente um tanto soturno 
é pontuado por alívios cômicos, vindos, em especial, 
da tira interpretada por Thalita Carauta. Engraçada 
de fato, seu talento se escora nesse viés da comédia 
que consiste em dizer as falas com rapidez de metra-
lhadora. A porção comédia merece reforço do multifa-
cetado Otávio Müller, com sua caricatura de dom juan 
barato. Mas ele não fica apenas nos risos, diga-se.

Todos esses elementos em bom equilíbrio mos-
tram a competência de Daniel Filho, diretor experien-
te por décadas acumuladas de trabalho na TV e no 
cinema. O resultado final mostra também que tomar 
como ponto de partida um texto consistente pode ser 
um bom trunfo. Garcia-Roza (1936-2020), como se 
sabe, foi psicanalista e professor universitário duran-
te boa parte de sua vida. Autor de livros de sucesso 
sobre psicanálise, na maturidade resolveu mudar de 
ramo e transformou-se em escritor de romances poli-
ciais teve grande sucesso. O Silêncio da Chuva, publica-
do em 1996, é seu primeiro romance.

Nele, surge o detetive Espinosa, que opera ba-
sicamente no bairro de Copacabana. Policial dife-
rente para nossos padrões, ele é tão eficiente como 
humano. Leva em conta a sociedade desajustada em 
que vive e não se acredita um paladino moral perdi-
do num reino de pecadores. Mostra empatia com os 
outros. Gosta de viver, tem seus defeitos e fraquezas, 
mas é, basicamente, um homem reto. Pelo tempera-
mento, lembra um pouco o inspetor Maigret, perso-
nagem de Georges Simenon. Lázaro Ramos, com sua 
integridade, o interpreta muito bem.

Luiz Zanin Oricchio
Agência Estado
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A Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope) 
inicia, hoje, a 5ª edição do 
Projeto ‘Rota das Letras’, 
que é realizado no Pavilhão 
do Chá, instalado na Praça 
Venâncio Neiva, no centro 
da capital paraibana.

O evento gratuito, pro-
movido pela Divisão de Lite-
ratura da Funjope, começa 
às 9h e inclui várias ativida-
des, a exemplo de uma feira 
de artesanato e outra de 
livros, bem como, às 9h30, 
um momento dedicado à 
contação de histórias por 
Manu Coutinho e, na se-
quência, às 10h15, apre-
sentação de integrantes do 
Circo Imaginário. 

À tarde, a partir das 
14h30, haverá debate lite-
rário para discutir o tema 
sobre como escrever o pri-
meiro livro e, às 15h, sarau 
de poesia. A programação 

será encerrada amanhã, 
com contação de histórias 
pela professora e arte-edu-
cadora Ana Paula Valentim 
e apresentações musicais e 
de cultura popular. 

“Vou abrir o debate ex-
pondo sobre o trabalho de 
se escrever o primeiro livro 
e as dificuldades para publi-
cá-lo, mas também vou con-
tar alguns casos de autores 
da Paraíba que conseguiram 

romper as barreiras e lança-
ram suas primeiras obras”, 
disse o escritor e jornalista 
Hélder Moura, o mediador 
do evento, que também terá 
as participações das escrito-
ras Ana Lia Almeida e Cla-
rissa G. Moura. “O escritor 
que é novato tem a ansie-
dade de querer publicar a 
sua primeira obra, mas não 
sabe como editá-la. Há duas 
maneiras para isso: ou de 
forma independente, arcan-
do os custos com o próprio 
bolso, ou por uma editora 
que acredite no livro desse 
autor”, observou ele.

Um dos cofundadores 
da Confraria Sol das Letras, 
Hélder Moura lembrou que, 
de 2013 para cá, quando a 
entidade começou a reali-
zar o ‘Pôr do Sol Literário’, 
mais de 100 livros foram 
lançados, ao longo das 70 
edições do evento. “Nesse 
período, surgiram dezenas 
de novos autores paraiba-
nos. Às vezes, o escritor no-

vato tem uma obra preciosa, 
mas, no Brasil, as editoras 
costumam apostar em au-
tores consagrados, porque 
não querem correr riscos de 
prejuízos nas vendas. A nos-
sa maior referência poética, 
que é Augusto dos Anjos, 
passou por essa dificuldade, 
porque precisou sair da Pa-
raíba para publicar no Rio 
de Janeiro, em 1912, o seu 
primeiro e único livro, o Eu, 
com o apoio financeiro do 
próprio irmão”, disse o es-
critor e jornalista, que tam-
bém elogiou o projeto ‘Rota 
das Letras’ por ser mais um 
que surge para estimular o 
hábito da leitura.

Uma das convidadas 
para participar do debate 
literário na programação 
do ‘Rota das Letras’, a advo-
gada e escritora Clarissa G. 
Moura disse que pretende 
compartilhar com o público, 
durante o evento, a expe-
riência de estar produzindo 
sua primeira obra, que deve-

rá ser de contos e crônicas, 
mas ainda sem título e nem 
previsão para o lançamento. 
“Estou no processo de cons-
trução do livro e, para isso, 
tenho feito oficinas e cur-
sos. Já tenho alguns textos 
prontos, que falam de temas 
como a vida, as pessoas e o 
cotidiano, e vou continuar 
escrevendo para, depois, 
fazer uma seleção, pois a 
minha ideia é prezar pela 
qualidade”, afirmou ela, que 
iniciou o trabalho literário 
já neste ano, tendo acres-
centado gostar de escrever 
desde a infância, por causa 
da influência do seu pai.

Amanhã
A programação de ama-

nhã, último dia do ‘Rota das 
Letras’, será iniciada às 9h, 
com a contação de histórias 
pela professora e arte-edu-
cadora Ana Paula Valentim. 
Depois, estará se apresen-
tando o trompetista Adria-
no Lima, integrante do Pro-

jeto Ação Social pela Música 
de João Pessoa (ASMJP).

Às 10h, o grupo de cultu-
ra popular As Cangaceiras de 
Lampião dançará xaxado e, 
em seguida, às 13h, o grupo 
de samba D’Kriouluz reali-
zará show para encerrar as 
atividades do evento. 

“A experiência positiva 
de ocupação cultural do Pa-
vilhão do Chá, com variadas 
linguagens artísticas e cul-
turais, vem dando visibilida-
de ao nosso equipamento, 
que é histórico e faz parte 
da simbólica arquitetônica 
e cultural de João Pessoa”, 
afirmou o diretor executi-
vo da Funjope, Marcus Al-
ves. “Temos, cada vez mais, 
trabalhado com grupos das 
escolas municipais, envol-
vendo os professores. Essas 
ações culturais no Pavilhão 
do Chá têm concretizado um 
processo de integração entre 
a Fundação Cultural de João 
Pessoa e outras secretarias”, 
disse o gestor.

‘Rota das Letras’ leva debate 
literário ao Pavilhão do Chá
Hoje, projeto da Funjope também promove na capital contação de histórias, apresentação circense e feiras de artesanato e livros
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Edson MatosFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Evento que vai discutir a questão de como escrever o primeiro livro terá as participações das escritoras Clarissa G. Moura (E) e Ana Lia Almeida (C), com a mediação realizada pelo escritor e jornalista Hélder Moura (D)

 Vou abrir o debate 
expondo sobre o 

trabalho de se escrever 
o primeiro livro e as 

dificuldades para 
publicá-lo, mas também 
vou contar alguns casos 
de autores da Paraíba 

que conseguiram 
romper as barreiras 

Bate-papo virtual

Edição especial do ‘Entrevista Funesc’ adianta 
a celebração pelo Dia Nacional do Rádio na PB

No próximo sábado 
(dia 25) será comemorado 
o Dia Nacional do Rádio. 
Para celebrar a data, a Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba vai promover hoje 

uma edição especial do seu 
projeto ‘Entrevista Funesc’. 
O bate-papo, mediado por 
Jãmarrí Nogueira, terá a 
participação de Edileide 
Vilaça, Ívyna Souto e Adal-
berto Ferrari, e acontece 
às 19h no perfil oficial do 

Instagram da Fundação (@
funescgovpb).

Com 30 anos de atua-
ção, Edileide Vilaça possui 
experiência em rádio, tele-
visão e assessoria de im-
prensa nos setores público 
e privado. Em 2015, como 

resultado do mestrado em 
Jornalismo Profissional 
(UFPB), apresentou o pro-
jeto pioneiro da Web Rádio 
Porto do Capim – ferra-
menta de radiojornalismo 
comunitário na busca de 
inclusão social e exercício  

da cidadania. Edileide já 
foi âncora da Rádio CBN 
João Pessoa, Rádio Tabaja-
ra FM, atualmente está na 
coordenação e apresenta-
ção na Rádio Câmara FM 
de João Pessoa.

Graduada em Comu-
nicação Social, atualmente 
fazendo mestrado em Ser-
viço Social, Ívyna Souto 
divide os anos de vida pro-
fissional entre o rádio e o 
webjornalismo. Trabalha 
na Rádio Tabajara onde 
edita e apresenta o Fala 
Paraíba, que vai ao ar de 
segunda a sexta-feira, das 
11h às 13h.

Por f im,  Adalberto 
Ferrari é servidor público 
estadual há 35 anos e tam-
bém ativista cultural. Criou 
em 2010 uma web rádio, 
conhecida como Recordar 

Faz Bem, que divulga o 
artista independente pa-
raibano, nacional e inter-
nacional, e toca canções 
nacionais e internacionais 
de todos os tempos. De for-
ma independente, divide 
seu tempo entre o trabalho 
e a sua rádio, que há mais 
de uma década vem atuan-
do através da internet.

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial do 

Instagram da Funesc

Da Redação 

Edileide Vilaça (E), da Rádio Câmara JP, Ivyna Souto (C), da Rádio Tabajara, e Adalberto Ferrari (D), da web rádio Recordar Faz Bem, são os convidados

Foto: Facebook/DivulgaçãoFoto: Edson MatosFoto: Facebook/Divulgação
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Vereadores também votaram matérias sobre a causa animal e de políticas para pessoas com deficiência

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou 
ontem Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) do Execu-
tivo Municipal que institui o 
Programa de Compensação 
de Créditos Tributários com 
prestação de serviços de 
Saúde. O Plenário também 
aprovou quatro matérias 
voltadas à causa animal e 
uma tratando de políticas 
voltadas a pessoas com 
deficiência. Ao todo nessa 
votação, 11 matérias legis-
lativas foram aprovadas. 
Outros três projetos foram 
retirados de pauta. 

O PLC 11/2021, do Exe-
cutivo Municipal, autoriza a 
instituição do Programa de 
Compensação de Créditos 
Tributários com prestação 
de serviços de Saúde. A nor-
ma especifica que a Secre-
taria da Fazenda e a Procu-
radoria Geral do Município 
ficam autorizados a com-
pensar débitos tributários 
ou não tributários inscritos 
ou não em dívida ativa, devi-
dos por prestadores de ser-
viços de saúde, assistência 
médica, planos de saúde e 
congêneres com a prestação 
de serviços desta natureza. 
O disposto não se aplica a 
débitos relativos a infrações 
de trânsito, indenizações 
devidas ao Munícipio, mul-
tas de natureza contratual, 
outorga onerosa, as taxas 
de coleta de lixo, Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sob Ser-
viço de Qualquer Natureza 
(ISS), devidos por profissio-
nais autônomos e ou devi-
do por optante do Simples 
Nacional.

As matérias aprovadas 
e voltadas à causa animal 
são as seguintes: o PLO 
172/2021, de autoria do 
vereador Bispo José Luiz 
(Republicanos), que autori-
za o Poder Executivo a per-
mitir a entrada de animais 
de estimação em hospitais 

públicos para visitas a pa-
cientes internados; o PLO 
184/2021, de Junio Lean-
dro (PDT), que institui o 
controle de natalidade de 
cães e gatos em situação de 
rua mediante o emprego de 
esterilização cirúrgica ou 
outra forma de interrupção 
da fertilidade ou de controle 
de reprodução de animais; 
o PLO 381/2021, proibindo 
a realização de tatuagens 
para fins estéticos em ani-
mais e o PLO 567/2021, que 
cria o Cadastro Municipal 
de Cuidadores e Protetores 
de animais na capital pa-
raibana, os dois últimos do 
vereador Guga (Pros). 

Já a matéria em prol 
das pessoas com deficiência 
aprovada foi o PLO 91/2021, 
de Zezinho Botafogo (Cida-

dania), assegurando a aces-
sibilidade de pessoa surda 
ou com deficiência auditiva 
a cargo ou emprego provi-
do por concurso público no 
município de João Pessoa, 
direta e indireta, em igual-
dade de condições com os 
demais candidatos.  

Por sua vez, o verea-
dor Damásio Franca teve 
três projetos aprovados: 
o PLO 297/2021, criando 
o “Brechó da Construção” 
que consistirá no recolhi-
mento e na venda de sobras 
de construção, demolição e 
reforma de prédios, esta-
belecimentos comerciais e 
residenciais, cujos proprie-
tários manifestem o desejo 
de doar para atendimento 
a famílias de baixa renda, 

cadastradas pelo Poder Pú-
blico e/ou às instituições 
religiosas e entidades filan-
trópicas devidamente reco-
nhecidas; o PLO 305/2021, 
que institui a Campanha 
‘Pare de Dirigir Teclando’, 
que consiste na promoção 
de publicidade, propagan-
das, eventos e ações com o 
objetivo de conscientizar e 
orientar a sociedade sobre 
os riscos causados pela prá-
tica de dirigir teclando no 
celular; e o PLO 399/2021, 
que cria a carteira digital de 
identificação do portador 
de placas metálicas, com o 
objetivo de facilitar o acesso 
a agências bancárias e de-
mais estabelecimentos que 
fazem uso de equipamentos 
detectores de metais. Esse 
último recebeu emenda 
aditiva do vereador Durval 
Ferreira (PL), indicando a 
vistoria individualizada e 
separada de quem apresen-
tar a carteira. 

Ainda foram aprovadas 
mais duas matérias: o PLO 
61/2021, de Bruno Farias 
(Cidadania), que veda o 
transporte de mercadorias, 
bem como reposição nas 
gôndolas, remanejamen-
tos, cargas e descargas de 
mercadorias internas nos 
supermercados varejistas e 
atacadistas, principalmen-
te por meio de máquinas 
empilhadeiras, em horário 
de atendimento ao públi-
co; e o PLO 422/2021, de 
Carlão (Patriota), que ins-
titui a ‘Caminhada das Sete 
Igrejas” como uma das rotas 
do Turismo religioso da ca-
pital paraibana. O percur-
so inclui a Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, Igreja 
Nossa Senhora das Mercês, 
Igreja Nossa Senhora da 
Misericórdia, Mosteiro de 
São Bento, Ordem Terceira 
do Carmo, Mosteiro de São 
Francisco e a Catedral Ba-
sílica de Nossa Senhora das 
Neves. 

Câmara aprova Programa 
de Compensação Tributária 

Ameaças na CPI
Senadores Renan Calheiros (foto) e Jorginho Mello trocam ofensas e quase 
brigam na CPI. Confusão ocorreu na audiência para ouvir o depoimento 
de Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos.  Página 15
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Em Bayeux

Juiz suspende todos os 
atos relativos a concurso

Todos os atos relativos 
ao concurso público pro-
movido pelo Município de 
Bayeux foram suspensos 
por ordem do juiz Francisco 
Antunes Batista, da 4ª Vara 
Mista de Bayeux. A decisão 
atende a um pedido do Mi-
nistério Público estadual. 

As provas do concur-
so estão programadas para 
acontecer nos dias 2 e 3 de 
outubro, sob a responsabi-
lidade do Instituto de De-
senvolvimento Institucional 
Brasileiro (IDIB). A contrata-
ção da empresa, mediante 
Dispensa de Licitação, foi 
questionada pelo Ministério 
Público, bem como a cláusu-
la quinta do contrato, mais 
especificamente no tocante 
a emissão de boletos bancá-
rios e o recebimento dos va-
lores das taxas de inscrições 
pela contratada.

“A ser mantida a forma 
atual de contratação, pode-
rá haver sérios prejuízos ao 

erário, já que não há qual-
quer controle do número 
de candidatos e do valor ar-
recadado, sem contar que o 
Município delegou a terceiro 
a arrecadação e utilização da 
verba pública, como paga-
mento de um serviço contra-
tado sem o preço total pre-
viamente ajustado”, afirmou 
o juiz Francisco Antunes.

Na decisão, o magis-
trado determinou que seja 
criada pelo Município de Ba-
yeux uma conta específica, 
no prazo de até 10 dias, para 
recolhimento de todos os va-
lores referente ao concurso 
público. A edilidade também 
deverá fazer a adequação do 
contrato, de forma a corri-
gir todas as irregularidades 
detectadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado, tanto no 
Edital como na Dispensa de 
Licitação. Em caso de des-
cumprimento, será aplicada 
uma multa diária e pessoal à 
gestora do município de R$ 

10 mil, limitada a R$ 50 mil, 
além de extração de cópias 
com remessa ao Procurador 
Geral do Ministério Público 
para as providências legais.

Já em relação ao Ins-
tituto de Desenvolvimen-
to Brasileiro (IBID), o juiz 
determinou que informe, 
no prazo de 10 dias, sobre 
a quantidade de candidatos 
inscritos, por nível de car-
go (nível superior, médio 
ou fundamental) e o valor 
arrecadado, bem assim o 
número de isentos por nível 
de cargo, e, ainda, em igual 
prazo fazer a transferência 
para a conta específica a ser 
criada pelo Município de Ba-
yeux, de todos os valores ar-
recadados com as inscrições 
do concurso público, dada a 
irregularidade do contrato, 
sob pena do bloqueio em 
contas bancárias, por meio 
de penhora on-line pelo 
Sisbajud. Da decisão cabe 
recurso.

Na votação ontem, na Câmara, 11 matérias foram aprovadas. Outros três projetos foram retirados de pauta

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP

O disposto não se aplica 
a débitos relativos a 

infrações de trânsito e 
indenizações devidas 

ao Munícipio

Famup alerta prefeituras para 
Censo do Sistema Assistencial

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da Pa-
raíba (Famup) fez um aler-
ta para que os municípios 
paraibanos façam o preen-
chimento do Censo do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (Suas) de 2021. Caso 
as prefeituras não cumpram 
a solicitação, correm o risco 
de sofrerem sanções como a 
interrupção do repasse dos 
recursos federais. 

A data para atender a 
demanda é até o próximo 
dia 10 de dezembro  e o pe-
ríodo de retificação é de 13 
a 17 de dezembro. No en-
tanto, a Famup recomendou 
que os prazos estipulados 
sejam cumpridos. De acor-
do com a Federação, o pro-
cesso de aprimoramento, 
tanto de gestão quanto da 
operacionalização das po-
líticas públicas, depende 

de investimento em ferra-
mentas e estratégias que 
proporcionem aos gestores 
uma leitura ampla sobre sua 
realidade.

 Para preencher os 
questionários é preciso ter 
cadastro na conta gov.br. 
Além disso, estados e mu-
nicípios devem acessar os 
questionários eletrônicos 
disponíveis no site do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Social (MDS). O descumpri-
mento da obrigatoriedade 
pode acarretar penalidades 
para os Entes que impactem 
na continuidade da execução 
dos serviços socioassisten-
ciais do município.

 O Censo Suas é uma fer-
ramenta para que o órgão 
gestor federal acompanhe 
os serviços, programas e 
projetos de assistência so-
cial realizados no âmbito 

das unidades públicas de 
assistência social e das en-
tidades e organizações. Ele 
permite um monitoramento 
quantitativo, pode auxiliar 
na atuação dos Conselhos 
de Assistência Social e sub-
sidiar a construção e ma-
nutenção de indicadores de 
monitoramento e avaliação.

 Promovido anualmen-
te, o Censo fornece dados 
para melhor análise da es-
trutura de funcionamen-
to do Suas, especialmente 
sobre demandas apresen-
tadas, articulações com ou-
tras políticas setoriais, per-
fil dos recursos humanos e 
capacidades de ofertas da 
rede socioassistencial em 
âmbito nacional. Também 
monitora a execução e os 
resultados dos programas 
sociais e serviços oferecidos 
à população.

Os vereadores Marcos 
Henriques (PT) e Marmu-
the Cavalcante (PSL) ocu-
param a tribuna na sessão 
híbrida de ontem para pro-
testar contra vídeo gravado 
pela vereadora Eliza Virgí-
nia (PP) defendendo que 
os país orientem os filhos a 
não tomarem vacina contra 
o coronavírus.

No pronunciamento, 
Marcos Henrique aprovei-
tou para apresentar pro-
jeto de sua autoria e que 
segue proposta já em dis-
cussão também na Assem-
beia Legislativa e que, para 
evitar aglomerações nes-
se processo de retorno ao 
trabalho, procura limitar 

a quantidade e controlar o 
acesso de pessoas a órgãos 
públicos.

No primeiro artigo do 
seu projeto, Marcos Hen-
riques sugere que a Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa edite medidas para 
inibir o acesso de pessoas 
que deliberadamente não 
buscaram a vacina para 
covid-19 a ambientes pú-
blicos e privados de grande 
circulação.

Sobre o pronuncia-
mento de Eliza, Marcos 
Henriques afirma que, do 
mesmo jeito que fez no 
pronunciamento do come-
ço da semana, a vereadora 
está precisando ocupar as 

redes sociais e pedir des-
culpas à população. “A fala 
da parlamentar chega a ser 
agressiva ao bom senso das 
pessoas e vai de encontro 
a todo um trabalho que o 
poder público vem desen-
volvendo no combate à co-
vid-19”, disse.

Para Marmuthe Caval-
canthe, “a fala da vereado-
ra chegou representou um 
desserviço e só contribuiu 
para confundir muito mais 
a cabeça de muita gente 
que tem filhos jovens. E o 
pior é que a repercussão 
ultrapassou o território da 
capital e chegou também a 
diversas cidades do inte-
rior do Estado”, disse. 

Vereadores criticam fala 
de Eliza contra a vacinação
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Deputados destacam os investimentos do Governo do Estado na infraestrutura das unidades prisionais da Paraíba

“O Governo da Paraíba 
tem proporcionado melho-
rias significativas na infraes-
trutura das unidades pri-
sionais, construindo novos 
presídios e contribuindo 
para acabar com as antigas 
revistas íntimas de visitan-
tes”. 

A afirmação, feita on-
tem pelo líder da bancada 
do Governo, deputado Wil-
son Filho(sem partido), foi 
um dos momentos marcan-
tes da audiência pública que 
aconteceu pela manhã na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), ocasião em 
que foi debatida a Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) do governador João 
Azevêdo(Cidadania), criando 
a Polícia Penal Estadual. 

Proposta pelo deputado 
Wallber Virgolino(Patriotas) 
e realizada através de video-
conferência, a audiência 
pública foi comandada pelo 
presidente da Casa Adriano 
Galdino(PSB), e contou com a 
participação dos secretários 
da Administração Peniten-

ciária, Sérgio Fonseca, e da 
Administração, Jacquelinne 
Fernandes Gusmão.

Ainda em seu pronun-
ciamento, Wilson Filho lem-
brou que o governo tem se 
preocupado em oferecer 
melhores condições de tra-
balho para os profissionais e 
ao mesmo tempo promoven-
do uma eficiente política de 
ressocialização dos apena-
dos, que está sendo destaque 
para o restante do país”.

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária da 
Paraíba, Sérgio Fonseca, res-
saltou que a categoria vem 
sendo tratada com priori-
dade pelo Governo do Esta-
do. Entre as iniciativas, ele 
destacou a implantação do 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração (PCCR) e a 
elaboração da Lei Orgânica. 

“É uma categoria que 
vem sendo valorizada pelo 
governador João Azevêdo. 
O governador está acompa-
nhando de perto e tem inte-
resse no bem-estar do servi-
dor. Assim, não tem medido 
esforços no sentido de regu-
lamentar a Polícia Penal. Nos 
próximos dias, tenho certeza, 

Ademilson José 
ademilson2019josé@gmail.com

Líder e secretários destacam 
PEC para criar Polícia Penal
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a Polícia Penal será uma rea-
lidade aqui na Paraíba, após 
aprovação aqui na Assem-
bleia Legislativa”. 

Sérgio Fonseca garantiu 
diálogo aberto com os agen-
tes penitenciários com o in-
tuito de formalizar uma Lei 

Orgânica com a contribuição 
da categoria. “Nossa gestão 
é democrática. Vamos ouvir 
todos os sindicatos, associa-
ções. Precisamos ouvi-los 
para que não façamos uma 
lei orgânica sem ouvir essas 
pessoas. A Polícia Penal está 

sendo regulamentada para 
iniciarmos essa discussão”, 
garantiu o secretário Sérgio 
Fonseca.

A secretária de Estado 
da Administração, Jacquelin-
ne Fernandes Gusmão, decla-
rou que o Governo do Estado 

tem colocado a Segurança 
Pública como prioridade. O 
fruto dessa atenção, segun-
do a secretária, é a evolução 
nas conquistas obtidas pe-
los agentes penitenciários na 
atual gestão. 

“Entre os anos de 2019 
e 2021, além da publicação 
do PCCR, nós realizamos 
mais de duas mil progres-
sões horizontais e verticais 
para estes servidores. Hoje, 
estamos em outro estágio. 
O estudo do subsídio já está 
em fase de conclusão, existe 
também uma análise interna 
na Secretaria sobre a Lei Or-
gânica. Em breve estaremos 
concluindo tudo isso para 
mais uma vez a categoria ob-
ter mais um avanço”, explicou 
a secretária.

 Sérgio Fonseca 
ressaltou que a 

categoria vem sendo 
tratada como prioridade 
pelo Governo do Estado

Em sessão especial, ontem, secretários e deputados discutiram a importância da Polícia Penal e sua criação no Estado

Foto: CMJP

Adriano Galdino e Wallber Virgolino lembram ações da Assembleia da PB
O presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado Adriano 
Galdino(PSB) lembrou que os 
diálogos referentes a proposta 
de criação da Polícia Penal teve 
início na Assembleia Legislativa 
em reuniões com lideranças da 
categoria. Os encaminhamen-
tos, segundo o presidente, foram 
apresentados ao Poder Executi-
vo, que na última semana pro-
tocolou junto ao Legislativo em 
forma de Proposta de Emenda 
Constitucional. 

“Levamos esse pleito ao go-
vernador João Azevêdo, que foi 
muito solícito e sensível à causa 
dos policiais penais. Os avan-
ços da categoria nesse governo 
são incontestáveis”, ressaltou o 
presidente. O presidente argu-
mentou ainda que dentro do 
Legislativo as demandas dos po-
liciais penais sempre encontra-
ram amparo e representantes, 
a exemplo dos deputados Bosco 
Carneiro e Wallber Virgolino. 

No entanto, de acordo com 
Galdino, foi graças a sensibilida-
de do governador João Azevêdo 

que os agentes penitenciários 
conquistaram melhorias. “O 
governador João Azevêdo é o 
grande mentor e devemos a ele 
todas as congratulações, pois 
não fosse a sua sensibilidade 
os policiais penais estariam so-
frendo. Nesse governo, a Polícia 
Penal foi reconhecida e tratada 
como merece”, observou o pre-
sidente.

De acordo com o autor da 
propositura, o deputado Wallber, 
existe a necessidade de debater 
em conjunto com os policiais pe-
nais do Estado da Paraíba ques-
tões administrativas, a exemplo 
da implementação do subsídio 
como remuneração da carreira, 
a formulação da Lei Orgânica, 
assim como, a legislação que 
disciplina o pagamento do ser-
viço extraordinário. 

Para o parlamentar, tais me-
didas, além de proporcionar me-
lhores condições para a prática 
da atividade profissional, com 
todas suas especificidades, acar-
retará na melhoria dos serviços 
prestados por estes profissionais. 

“Precisamos encontrar soluções, 
debater com as associações, com 
os agentes penitenciários para 
que possamos, de forma mais 
concreta, superar alguns pro-
blemas como a regulamentação 
do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração, a Lei Orgânica, 
a Bolsa Desempenho, o 13º sa-

lário e os plantões extras. Nossa 
intenção é promover o debate 
procurando melhorar”. 

O deputado Bosco Carnei-
ro(PPS)  parabenizou o Governo 
do Estado por proporcionar aos 
agentes penitenciários avanços 
e conquistas relevantes, a exem-
plo da aprovação do PCCR da 

categoria em 2019 e o envio da 
PEC que cria a Polícia Penal à As-
sembleia. Bosco lembrou ainda 
que a Casa de Epitácio Pessoa 
sempre se mostrou aberta as 
discussões em prol de melhorias 
para os agentes penitenciários. 

“Em 2015, nós entregamos 
uma carta ao presidente do Con-
gresso Nacional na época, o 
deputado Eduardo Cunha solici-
tando que a PEC fosse aprovada 
na Câmara Federal. Para nossa 
felicidade e felicidade dos poli-
ciais penais a PEC hoje é uma 
realidade, pois o governador 
já enviou a esta Casa. Então, 
há sim o registro do Poder Le-
gislativo paraibano nesta luta”, 
declarou Bosco.

A sessão especial contou 
ainda com a audiência do pre-
sidente do Sindicato dos Poli-
ciais Penais do Estado da Paraíba 
(SINDPPPB), Flávio Albuquer-
que; do advogado do SINDPPPB, 
Bruno Brilhante, além de agen-
tes penitenciários e demais re-
presentantes da categoria que 
prestigiaram a sessão através 

da transmissão feita pelo canal 
da TV Assembleia no YouTube.

No último dia 21, a Assem-
bleia instalou a Comissão Espe-
cial que irá analisar a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
35/2021, criaando a Polícia Pe-
nal do Estado. De acordo com 
o texto da proposta, a Polícia 
Penal da Paraíba estará vincu-
lada ao órgão administrador 
da administração penitenciária 
do Estado e, assim com as Polí-
cias Civil e Militar e o Corpo de 
Bombeiros, a Polícia Penal terá 
estatuto próprio estabelecendo 
organização, garantias, direitos 
e deveres.

A comissão ficou composta 
pelos deputados Wilson Filho, 
como presidente; Wallber Virgo-
lino, na vice-presidência; Ricardo 
Barbosa, como relator; Cabo 
Gilberto, Doutor Taciano Diniz e 
Eduardo Carneiro. Os suplentes 
serão os deputados Anderson, 
Anísio Maia, Hervázio Bezerra, 
Edmilson Soares, Lindolfo Pires, 
Raniery Paulino e Moacir Rodri-
gues.

Dentro do Legislativo, 
as demandas dos 

policiais penais sempre 
encontraram amparo e 

representantes

Fusão entre DEM e PSL promete polêmica na Paraíba
Como a volta das coliga-

ções acabou sendo retirada 
da PEC da Reforma Eleito-
ral aprovada anteontem no 
Senado, já intensificou-se 
ontem mesmo nos estados, 
especialmente na Paraíba, os 
debates e encaminhamentos 
sobre fusões partidárias, so-
bressaindo-se, na Paraíba, 
a do DEM com o PSL que já 
promete um novo capítulo 
para os próximos dias.

“Quando a fusão ocor-
rer, eu me pronuncio”, aler-
tou, ontem, o deputado fede-
ral Julian Lemos(PSL) sobre 
o posicionamento do seu 
colega Efraim Filho(DEM) 

de que desconhece qualquer 
articulação no sentido de 
que ele, Julian Lemos, deverá 
comandar a nova legenda 
que nascerá da fusão DEM
-PSL na Paraíba.

Julian Lemos insistiu 
que prefere falar somen-
te depois dos fatos consu-
mados, mas provocado se 
tomará outros rumos caso 
não seja presidente da nova 
legenda, ele ponderou: 
“Quanto a ficar, sim ficarei. 
Disso não tenha dúvidas”, 
completou.

Esses sinais de conflitos 
começaram no início desta 
semana quando, através de 

um blog da cidade, o depu-
tado federal, Julian Lemos, 
admitiu a possibilidade de 
vir a presidir a nova legen-
da, até mesmo pelo fato de o 
democratas Efraim Filho ser 
pré-candidato ao Senado com 
apoio dos dois partidos, nesse 
caso, unificados num só.

Provocado sobre o fato 
de Efraim Filho dizer que 

desconhece as articulações 
que podem conduzi-lo ao co-
mando da futura legenda na 
Paraíba, Julian Lemos pon-
derou: “Aí é com ele. Ele fala 
por ele e eu falo por mim”, 
disse.  

Ontem, o deputado fe-
deral Efraim Filho não tratou 
especificamente de comando 
da nova legenda, mas tam-

bém deu demonstrações de 
que a decisão do Senado so-
bre reforma eleitoral agilizou 
de vez o processo de fusão da 
parte de sua agremiação. 

Ele anunciou que a cú-
pula do Democratas esteve 
reunida e, por 41 votos a zero, 
aprovou a realização de uma 
convenção nacional do parti-
do  para o dia 5 de outubro, 
para confirmar a fusão da le-
genda com o PSL. De acordo 
com o parlamentar, a fusão vai 
gerar a nova maior legenda do 
Congresso Nacional.

“O projeto traz um mo-
vimento estratégico e inteli-
gente do ponto de vista po-

lítico, diante de um cenário 
cada vez mais claro de que 
o Senado vai extinguir real-
mente as coligações”, afir-
mou, ao salientar que com a 
extinção das coligações, os 
partidos caminham mesmo 
para união de bancadas, ga-
rantindo, com isso, um maior 
tempo de televisão no perío-
do eleitoral.

O deputado federal 
Efraim Filho projetou, inclu-
sive, que após essa conven-
ção nacional de outubro e de 
todo o processo de registro, 
a fusão do DEM com PSL po-
derá ter aprovação definitiva 
a partir de janeiro de 2022.

 O projeto traz um movimento estratégico e 
inteligente do ponto de vista político, diante de um 
cenário cada vez mais claro de que o Senado vai 

extinguir realmente as coligações 



Brasil

Confusão ocorreu durante audiência para ouvir o depoimento do diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento

O relator da CPI da Covid, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
trocou xingamentos com o se-
nador Jorginho Mello (PL-SC), 
aliado do presidente Jair Bol-
sonaro, durante a reunião do 
colegiado na manhã de ontem.

A audiência ocorreu para 
ouvir o depoimento do empre-
sário Danilo Trento, diretor da 
Precisa Medicamentos, que 
intermediou uma negociação 
para compra da Covaxin pelo 
Ministério da Saúde. O contra-
to é investigado pela CPI, que 
suspeita de um esquema de 
corrupção no governo.

Renan Calheiros afirmou 
que as suspeitas envolvendo o 
contrato demonstrariam esco-
lhas erradas do presidente Jair 
Bolsonaro. O senador chamou 
o governo de “corrupto”, pro-
vocando reação do senador 
bolsonarista.

“Não foi o presidente 
que escolheu. Foi os picaretas 
que tentaram vender”, disse 
Jorginho a Renan. “O senhor 
não pode falar isso do presi-

dente. Vossa Excelência não 
tem envergadura para isso”, 
declarou o senador aliado de 
Bolsonaro.

Em seguida, o relator da 
CPI pediu que o colega não o 
interrompesse para defender 
Bolsonaro e o empresário 
Luciano Hang, também alvo 
da investigação. “Vai lavar a 
boca para falar do Luciano, 
um empresário decente”, dis-
se Jorginho. “Vai lavar a tua, 
vagabundo”, rebateu Renan. 
Em seguida, os dois trocaram 
xingamentos chamando um 
ao outro de “vagabundo” e 
“ladrão”. Os dois senadores 
precisaram ser contidos por 
colegas após se aproximarem 
durante a discussão.

Luciano Hang foi con-
vocado para depor na CPI na 
próxima semana. O empresá-
rio cogita uma candidatura ao 
Senado por Santa Catarina ou 
mesmo a vice-governador em 
uma chapa encabeçada por 
Jorginho Mello. O presidente 
do colegiado, Omar Aziz (PS-
D-AM), pediu calma aos dois 
senadores após o depoimen-
to de Danilo Trento ser inter-
rompido.

Daniel Weterman e 
Julia Affonso
Agência Estado

Renan e Jorginho Mello trocam 
ofensas e quase brigam na CPI
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Hang volta a depor

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid aprovou uma nova convocação do em-
presário Luciano Hang para coletar o depoimento 
na próxima quarta-feira, 29. Ele já havia sido 
convocado anteriormente pela CPI.

Em depoimento à comissão na quarta-feira, 
22, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Be-
nedito Batista Júnior, admitiu que a operadora de 
saúde alterou fichas de pacientes internados em 
seus hospitais para retirar o registro de covid-19, 
inserindo outra doença no lugar.

A empresa se tornou alvo da CPI após médi-
cos afirmarem que a rede virou uma espécie de 
“laboratório” para testes de medicamentos sem 
eficácia comprovada. O jornal O Estado de S. 
Paulo revelou que um dos casos é o da mãe do 
empresário Luciano Hang, Regina.

No meio da balbúrdia de ontem, no Senado, não faltaram frases como “O governo é corrupto” e “Vossa Excelência não tem envergadura para isso”

Foto: Agência Senado

Comissão liga atuação da Precisa a Flávio  Bolsonaro

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid apresentou 
um fluxograma que liga a atuação 
da Precisa Medicamentos, empresa 
que intermediou a negociação da 
Covaxin, ao senador Flávio Bolsona-
ro (Patriota-RJ), filho do presidente 
Jair Bolsonaro.

Durante depoimento do empresá-
rio Danilo Trento, diretor institucional 
da Precisa, o relator da CPI, Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), mostrou um gráfico 
apontando movimentações financeiras 
entre empresas de Francisco Maximia-
no, dono da Precisa, e a Primarcial 
Holding, da qual Danilo Trento é sócio.

Dentre as movimentações, estão 
entradas e saídas de dinheiro para 

a Xis Internet Fibra, empresa de 
Maximiano e que foi motivo de uma 
interlocução com Flávio Bolsonaro. 
O senador levou Maximiano a uma 
reunião virtual com o presidente do 
BNDES, Gustavo Montezano, em 13 
de outubro.

Segundo o próprio parlamentar, 
a reunião tratou sobre um pedido de 
financiamento a Xis Internet Fibra e 
não houve negociações envolvendo 
a Precisa, investigada pela CPI. Para 
a comissão, no entanto, a Precisa 
realizou movimentações financeiras 
suspeitas por meio de outras empresas 
de fachada.

As operações apontam para 
um suposto esquema de lavagem 
de dinheiro. O Ministério da Saúde 
fechou um contrato com a Precisa e 
chegou a empenhar R$ 1,6 bilhão 
para comprar as doses da Covaxin, 

mas cancelou a contratação após o 
avanço das investigações.

Durante o depoimento, Danilo 
Trento confirmou que conhece Flávio 
Bolsonaro em eventos institucionais, 
mas negou ter relação com o filho 
do presidente ou com outro membro 
da família Bolsonaro. De acordo com 
o empresário, a reunião no BNDES 
ocorreu para prospectar recursos à 
empresa de Maximiano.

A princípio, Danilo Trento disse 
que exerceria o direito ao silêncio 
sobre sua relação com a família. Os 
senadores insistiram e pediram ao 
relator Renan Calheiros (MDB-AL) para 
repetir a pergunta.

O diretor, então, afirmou que não 
tinha relação com a família. “Não 
tenho relação com nenhum membro 
da família, apenas os conheço. Alguns 
publicamente, outros em eventos”.

Manifestantes do Mo-
vimento de Trabalhadores 
Sem-Teto (MTST) ocuparam 
a sede da Bolsa de Valores 
de São Paulo (B3) na tarde 
de ontem, em meio a um 
protesto contra a fome, a 
desigualdade e a inflação no 
centro da capital paulista. A 
B3 informou que movimen-
to já deixou o prédio, mas 
manifestantes continuam 
do lado de fora.

Imagens publicadas 
pelo movimento mostra-
ram dezenas de militantes 
em um hall interno do pré-
dio, agitando bandeiras e 
carregando cartazes com 
mensagens contra a alta 
de preços e contra o presi-
dente Jair Bolsonaro. Eles 
faziam uma passeata no 
centro histórico paulista-
no e entraram correndo no 

edifício, sem que os segu-
ranças pudessem conter o 
grupo. O ato começou por 
volta das 13h.

“É inadmissível que 
quase 100 milhões de bra-
sileiros estejam em situação 
de fome e insegurança ali-
mentar enquanto os bilio-
nários movimentam R$ 35 
bilhões por dia só aqui na 
Bolsa”, disse a líder sem-te-
to Debora Pereira, segundo 
uma nota divulgada pelo 
grupo. “Alguém está ga-
nhando muito dinheiro com 
a fome do brasileiro e isso 
nós não podemos aceitar.”

Em frente ao painel in-
formativo com as cotações 
do dia, manifestantes exi-
biam uma bandeira do Bra-
sil estilizada com a palavra 
“fome”. Um cartaz também 
trazia a frase “sua ação fi-
nancia nossa miséria”. Ou-
tros continham mensagens 
de indignação com a infla-
ção no país.

MTST ocupa prédio
da Bolsa de Valores

Pesquisa sobre o clima

Congresso ignora pedido de urgência 
e descumpre pauta do meio ambiente

Quando questionados 
sobre o que pensam quan-
to às mudanças climáticas 
e a importância de discu-
tir uma agenda ambiental 
positiva ao país, a resposta 
geral de parlamentares do 
Senado ou da Câmara é de 
que se trata de um tema 
relevante, que deve ter o 
tratamento de outros as-
suntos prioritários, como 
a economia. Mas as afirma-
ções caem por terra quan-
do se trata da emergência 
climática e a necessidade 
de que medidas práticas 
sejam tomadas no curto 
prazo.

O descolamento entre 
o discurso e a prática dos
congressistas brasileiros 
sobre a agenda ambiental 
foi medido pelo estudo. “A 
agenda do clima no Con-

gresso Nacional: uma pes-
quisa sobre a percepção 
dos parlamentares brasi-
leiros”, iniciativa da Rede 
de Ação Política pela Sus-
tentabilidade (Raps). As 
análises feitas pela Funda-
ção Getulio Vargas tiveram 
apoio do Instituto Clima e 
Sociedade (ICS).

Foram entrevistados 
114 deputados e 17 sena-
dores, além de 28 assesso-
res parlamentares, que re-
presentaram a opinião dos 
congressistas. A pesquisa 
contatou 487 deputados 
federais e 69 senadores, 
mas conseguiu concluir 
159 entrevistas, realiza-
das entre 25 de fevereiro e 
26 de maio deste ano. Não 
houve direcionamento por 
vinculação partidária ou 
ideológica.

Os resultados mos-
tram que a maioria do Le-
gislativo reconhece a rele-

vância do assunto. Entre 
os entrevistados, 94% se 
dizem interessados pelo 
tema. Outros 98% acredi-
tam que não deve haver um 
dilema entre o crescimento 
econômico e a conservação 
ambiental.

Entre os congressis-
tas da base do governo, 
42% afirmaram ter mui-
to interesse sobre a pau-
ta ambiental, média que 
sobe para 68% dos par-
lamentares da oposição. 
Em outra frente, 86% dos 
congressistas da oposição 
entendem que o problema 
das mudanças climáticas é 
muito sério, enquanto esse 
índice cai para 52% entre 
aqueles que apoiam o go-
verno.

Mônica Sodré, diretora 
executiva da RAPS, afirmou 
que, apesar da atenção dada 
ao assunto pela maioria dos 
parlamentares, isso não 

se traduz efetivamente em 
percepção de que o Brasil e 
o mundo vivem uma emer-
gência climática, o que po-
deria levar a ações efetivas 
no Legislativo sobre o tema.

Ao expor os parlamen-
tares a um conjunto de per-
guntas ranqueadas de zero 
a um - sendo zero nenhu-
ma emergência e um total 
emergência - o índice geral 
ficou em 0,59 ponto. Se for 
considerado especifica-
mente a opinião dos gover-
nistas, esse índice cai para 
0,49 ponto.

“Os dados mostram 
que, embora já vivamos em 
um estado de emergência 
climática, temos um Con-
gresso em estado de letar-
gia climática”, disse Sodré. 
“Conhecemos a gravidade 
do que estamos vivendo, 
mas o parlamento não está 
lidando com a gravidade do 
problema como deveria”.

Daniel Weterman e 
Julia Affonso
Agência Estado

Tulio Kruse e 
Cícero Cotrim
Agência Estado

André Borges
Agência Estado

Daniel Weterman e 
Julia Affonso
Agência Estado



Mundo

Denúncias foram feitas ontem pela Human Rights Watch e o Instituto de Direitos Humanos da Universidade Estadual de San José 

Afeganistão: mulheres estão 
tendo os direitos violados
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Os talibãs estão cometendo 
graves violações dos direitos hu-
manos contra as mulheres e jo-
vens em Herat, no oeste do Afe-
ganistão, denunciaram ontem a 
Human Rights Watch (HRW) e 
a Universidade Estadual de San 
José (SJSU, a sigla em inglês).

Segundo a HRW e o Institu-
to de Direitos Humanos da SJSU, 
desde que assumiram o controle 
da cidade, em 12 de agosto de 
2021, os talibãs em Herat negam 
às mulheres a liberdade de movi-
mento fora de suas casas, impõe 
códigos de vestuário obrigató-
rios, restringem severamente o 
acesso ao emprego e à educaçã, 
além do direito à reunião pacífica. 
As mulheres de Herat disseram 
às duas organizações que as suas 
vidas foram completamente des-
truídas no dia em que os talibãs 
assumiram o controle da cidade.

Essas mulheres traba-
lhavam fora de casa ou eram 
estudantes, desempenhavam 
funções ativas e frequentemen-
te de liderança em suas comu-
nidades. Elas afirmaram que 
estão enfrentando problemas 
econômicos devido à perda de 
rendimento e à incapacidade de 
trabalhar. As mulheres em Herat 
foram das primeiras a organizar 
protestos em defesa dos seus 

direitos, depois de os talibãs as-
sumirem o controle de Cabul e 
de grande parte do país.

Poucos dias após a tomada 
de Herat pelos talibãs, um gru-
po de mulheres pediu para se 
reunir com os líderes locais a 
fim de discutirem seus direitos 
e, vários dias depois, puderam 
encontrar-se com um represen-
tante do grupo islâmico.

No entanto, o representan-
te do novo governo foi inflexível 
e disse às mulheres para paras-
sem de insistir na questão dos 
direitos e que, se apoiassem 
o grupo no poder, seriam re-
compensadas com anistia total 
pelas atividades anteriores, tal-
vez até conseguissem cargos no 
governo. Após as manifestações 
em Herat, os talibãs proibiram 
protestos que não tinham apro-
vação prévia do Ministério da 
Justiça em Cabul. Determinaram 
que os organizadores incluíssem 
informações sobre o propósito 
de quaisquer protestos e as fra-
ses a serem usadas em quais-
quer solicitações ao ministério.

As mulheres entrevistadas 
pela HRW e pela SJSU manifesta-
ram preocupação especial com 
o fato de os talibãs imporem no-
vamente a política de exigir que 
tenham como companhia um 
mahram [familiar masculino] 
sempre que saírem de casa.

Alemanha

Sucessor de Angela Merkel será 
escolhido no próximo domingo
Agência Brasil

A Alemanha vai às ur-
nas no próximo domingo 
para escolher o sucessor da 
chanceler Angela Merkel. 
As pesquisas indicam vitó-
ria do SPD, de Olaf Scholz.

Estas deverão ser as 
eleições mais concorridas 
dos últimos anos no país. 
A questão ambiental é uma 
das que mais tem marcado 
a campanha eleitoral.

As greves climáticas 
no país têm sempre muita 
participação e vários mo-
vimentos têm colocado o 
tema nas ruas para que não 
seja ignorado. O “Fridays 
for future” é um desses 
movimentos e Leonie Bre-
mer é uma das ativistas que 
mais se tem destacado na 
luta contra as alterações 
climáticas.

São três os candida-
tos que podem ocupar o 

lugar que vai ser deixado 
por Angela Merkel. Com 
as pesquisas a separá-los 
por pouco pontos, ne-
nhum parece entusiasmar 
muito os alemães, que es-
tão divididos entre Armin 
Laschet, da CDU de Mer-
kel, Olaf Scholz, do SPD, 
atual ministro das Finan-

ças no governo de coliga-
ção, e Annalena Baerbock 
dos Verdes.

Nos últimos três de-
bates entre os principais 
candidatos, Olaf Sholz 
foi considerado vence-
dor numa pesquisa feita 
imediatamente após a 
discussão.

Ganhe quem ganhar, 
parece ser certo que vão 
ser necessários pelo menos 
três partidos para formar 
governo, já que dificilmen-
te se repetirá a coligação 
que agora está no poder 
entre a CDU e o SPD.

Democratas cristãos e 
sociais-democratas pare-
cem não se entender e pro-
curam aliados.  Os Verdes 
aparecem como boa solu-
ção, nos dois casos, mas 
ainda não se sabe quem 
será o terceiro partido a 
fazer parte do governo.

Sete partidos têm re-
presentação parlamentar. 
A Alemanha tem uma espé-
cie de cláusula de barreira 
sobre a entrada na câma-
ra de debates, e os parti-
dos precisam atingir 5% 
dos votos para evitar que 
partidos extremistas, por 
exemplo, consigam eleger 
parlamentares.

Foto: Fotos Públicas

Três candidatos podem ocupar o lugar que vai ser deixado por Angela Merkel

Países pedem por reforma no 
Conselho de Segurança da ONU
Andreia Verdélio
Agência Brasil 

O ministro das Relações 
Exteriores, Carlos França, se re-
uniu anteontem com os demais 
chanceleres dos países do G4, 
grupo formado por Alemanha, 
Brasil, Índia e Japão, durante a 
76º sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas (ONU), em 
Nova York, nos Estados Unidos. 
Em comunicado conjunto, eles 
defenderam a urgência da refor-
ma do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

Para eles, as mudança no 
órgão podem torná-lo “mais le-
gítimo, eficaz e representativo, 
ao refletir a realidade do mun-

do contemporâneo, incluindo 
países em desenvolvimento e 
os principais contribuintes”. O 
conselho é um importante órgão 
da ONU responsável pela segu-
rança coletiva internacional.

No biênio 2022-2023, 
o Brasil ocupará um assento 
não permanente na entidade, 
mas os países do G4 são candi-
datos a uma cadeira definitiva. 
Atualmente, o Conselho de Se-
gurança é integrado apenas pe-
los Estados Unidos, Inglaterra, 
França, Rússia e China.

De acordo com o comuni-
cado, os ministros do G4 con-
firmaram o comprometimento 
de todos os chefes de Estado e 
governo em “injetar vida nova 

nas discussões sobre a reforma 
do Conselho de Segurança” e 
celebraram, ainda, a prontidão 
do secretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, em oferecer o 
apoio necessário à reforma. O 
documento de elementos, pre-
parado pelas cofacilitadoras das 
Negociações Intergovernamen-
tais, também apresentou avan-
ços, com atribuições parciais 
das posições e propostas dos 
Estados-membros do conselho.

A determinação do gru-
po, agora, é trabalhar para o 
lançamento, “sem delongas”, 
das negociações e de um do-
cumento único e consolidado, 
que servirá de base para pro-
jeto de resolução. 

Agência Estado

Os presidentes dos 
EUA, Joe Biden, e da Fran-
ça, Emmanuel Macron, 
conversaram na última 
quarta-feira por telefone e 
tomaram duas decisões: a 
volta do embaixador fran-
cês a Washington, na sema-
na que vem, e uma reunião 
em outubro para aparar 
as arestas entre os dois 
países. Decisões recentes 
de Biden, no entanto, vêm 
agravando a relação entre 
americanos e europeus.

Bruxelas se queixa es-
pecificamente de três me-
didas. Primeiro, a inclusão 
dos europeus na lista de 
turistas vetados nos EUA, 
mesmo após a União Euro-
peia ter liberado a entrada 

de americanos. Depois, a 
decisão de Biden de acele-
rar a retirada de tropas do 
Afeganistão sem consultar 
ninguém, pegando os alia-
dos da UE de calças curtas. 
Por fim, na semana passa-
da, a venda de submarinos 
nucleares americanos para 
a Austrália, dando uma ras-
teira na França, que tinha 
um acordo assinado para 
fornecer submarinos con-
vencionais aos australianos.

“Os europeus perce-
beram que talvez algumas 
das políticas de Donald 
Trump, além dos escânda-
los e tuítes, não foram uma 
aberração, mas sinalizaram 
um afastamento mais pro-
fundo entre EUA e Europa”, 
disse Benjamin Haddad, 
diretor do Centro Europeu 

do Atlantic Council. “As ex-
pectativas eram muito al-
tas quando Biden assumiu 
- provavelmente, altas de-
mais, além de irrealistas”, 
disse Carl Bildt, ex-primei-
ro-ministro da Suécia, em 
entrevista à BBC. “O discur-
so dele, ‘a América está de 
volta’, remetia a uma era de 
ouro em nossas relações. 
Mas isso não aconteceu.”

Segundo Nathalie Loi-
seau, ex-ministra france-
sa de Assuntos Europeus, 
muitos países da UE esta-
vam em “negação”. “Eles 
achavam que era só espe-
rar até que Trump fosse 
embora e voltaríamos ao 
‘velho normal’. Mas o ‘velho 
normal’ não existe mais”, 
disse. “Espero que isso sir-
va de alerta para nós.”

Política de Biden amplia 
afastamento entre EUA e UE
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Moradores de João Pessoa estão interrompendo ou deixando obras pela metade por falta de dinheiro para comprar insumos

Para as grandes empresas do 
ramo da construção civil, erguer pré-
dios em bairros da orla de João Pes-
soa continua sendo um negócio bem 
lucrativo. Mas, para centenas de mo-
radores de bairros periféricos, cons-
truir a casa própria, apenas com o 
salário ou por meio de financiamento 
bancário, tem sido uma missão qua-
se impossível. Nos últimos meses, 
são muitas as pessoas que iniciaram 
a construção em seus terrenos, mas 
estão sendo obrigadas a adiar o so-
nho da casa própria por conta dos 
sucessivos aumentos nos preços em 
materiais de construção como ferro, 
cimento, tijolo e até areia.

No bairro Colinas do Sul/Gra-
mame, onde centenas de pessoas 
compraram terrenos nos últimos 
anos, a situação é crítica. Segundo 
Mary Conceição, que mora há quatro 
anos no local, adquirir o terreno não 
foi difícil. “Mas o problema é que eu 
ainda estou pagando as prestações 
e construir a casa virou um grande 
problema porque os preços do mate-
rial de construção estão muito altos e 
meu salário continua o mesmo desde 
que eu cheguei aqui”, contou.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Preço elevado do material de 
construção adia a casa própria

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Sempre comentamos em nossas colunas 
algumas práticas que são essenciais para o 
sucesso de um negócio e sem dúvidas o controle 
das finanças de um empreendimento é uma 
delas. Hoje vamos tentar aprofundar um pouco 
mais nesse conceito, sempre mais no intuito de 
tentar ajudar o empreendedor a pensar sobre o 
assunto que determinar regras a seguir.

Uma gestão eficiente dos recursos de 
um negócio não é tarefa fácil, principalmente, 
quando consideramos a realidade da 
maioria dos pequenos negócios no Brasil. 
Normalmente estamos sozinhos para cuidar 
de diversas tarefas, desde o gerenciamento 
de pessoal, controle de estoque e reposição e 
até o operacional mesmo, como atendimento 
por exemplo. É muito comum que os controles 
financeiros fiquem em segundo plano, mas 
é necessário perceber que esse é um dos 
maiores riscos para um negócio.

Um controle financeiro bem executado 
pode trazer segurança para o seu negócio, 
como por exemplo proporcionar uma reserva 
de caixa capaz de não lhe tirar os cabelos em 
momentos de dificuldades. Não é possível fazer 
qualquer previsão segura de investimento ou 

melhoria no negócio sem ter um controle de 
quanto entra e sai de seu caixa, de quais as 
suas despesas fixas e variáveis, e de muitas 
informações que só esse controle bem 
executado pode trazer. Deixar isso para um 
segundo momento pode ser tarde demais.

Já falando sobre as boas práticas para um 
bom controle financeiro, o fluxo de caixa é o 
passo básico para qualquer negócio. Como 
falei antes, sem esse controle mínimo, não 
há como saber a capacidade de lucro de seu 
negócio. Se você conseguir ter o domínio do 
fluxo de caixa poderá responder algumas 
perguntas básicas como: É possível guardar 
dinheiro para investir? Quais despesas podem 
ser reduzidas ou cortadas?

Ainda nesse mesmo tema, apenas 
um controle de caixa simplificado não é 
suficiente, não é necessário controlar apenas 
o dinheiro do que é vendido no seu negócio 
e as despesas fixas do mês. É normal que 
várias pequenas saídas de dinheiro sejam 
feitas durante o expediente e esse controle 
minucioso evitará aquelas diferenças de caixa 
a cada balanço. Desde o troco dispensado 
pelo cliente até a retirada para um café, ou 

a compra emergencial de algum insumo 
precisam ser anotadas e contabilizadas. Essas 
pequenas retiradas sozinhas podem parecer 
insignificantes, porém, no acumulado do mês, 
fazem diferença. Uma boa dica é priorizar 
as vendas por meio de cartões de débito e 
crédito, além da nova modalidade do Pix, essa 
forma de operação já garante um controle 
detalhado das entradas e saídas.

Um outro fator que sempre falamos 
aqui está relacionado a confusão entre o 
dinheiro do empreendimento e o dinheiro 
do empreendedor. Separar os gastos é 
fundamental e mais difícil do que aparenta. 
Quem nunca usou o dinheiro da própria 
empresa para custear algum gasto pessoal? 
Não se martirize se isso acontecer, mas não 
torne isso um hábito, a fronteira com a perda 
total de controle das finanças está logo ali 
quando essa prática não é combatida. É 
necessário inclusive que seja dado saída 
com o valor de venda, de qualquer coisa que 
consumimos em nosso próprio negócio.

Boas práticas como as citadas acima 
em algum momento vão lhe proporcionar 
uma relativa folga nas finanças, e é nessa 

hora que a criação de um fundo de reserva 
precisa acontecer. Pense em retirar parte do 
lucro líquido do seu negócio para investir em 
operações de crédito seguras, como poupança 
por exemplo. Essa providência vai lhe garantir 
uma segurança nos momentos de imprevistos, 
que com certeza, acontecerão. É uma forma de 
ter um recurso barato e imediato nesses casos.

Os recursos digitais podem lhe ajudar 
muito nesses controles, principalmente 
quando há um gerenciamento de sistemas 
desde a operação de compra junto aos 
fornecedores, vendas e pagamento de 
despesas em uma só aplicação. Dessa forma 
você terá um controle gerencial de todos os 
seus recursos de forma facilitada. Investir 
em um bom sistema parece uma despesa 
dispensável no início, mas em um momento 
ou outro você verá que será necessária.

São muitos os desafios de um negócio, e 
o controle financeiro é um deles, a busca por 
uma ajuda profissional nessa área pode lhe 
ajudar a organizar inicialmente essa questão. 
O importante é saber que não existe negócio 
próspero sem que você tenha total domínio do 
controle financeiro de seu empreendimento.

Controle financeiro

Ibovespa 

0,10%
R$ 5,310

0,48%
R$ 6,233

0,83%
R$ 7,287

1,59%
114.064 pts

Para o construtor Alexandre 
Dantas da Costa, que está construin-
do uma casa no bairro Ernani Sátiro, 
a situação também não está nada boa. 
“Os preços do material de construção 
estão exorbitantes e em João Pessoa 
muitos itens estão começando a fal-
tar no mercado, a exemplo do ferro 
e do aço. Em compensação a mão de 
obra está muito barata”, conta. 

Com o desemprego em alta, mui-
ta gente aceita trabalhar como apren-
diz de pedreiro, com o salário de R$ 
1.600, valor que o profissional da 
área não aceita receber. “Já o mestre 
de obra recebe um salário no valor 
de até R$ 3 mil”, revelou Alexandre, 
confirmando que por causa dos altos 
preços, muita gente está deixando as 
construções pela metade.   

A dica do construtor para as 
pessoas que estão tentando erguer 

a própria casa é, antes de tudo, rea-
lizar um planejamento sobre a obra, 
com os serviços, prazos e gastos com 
material e mão de obra. Outra infor-
mação importante na hora de com-
prar o material é pesquisar bastante 
para encontrar o local que oferece os 
melhores preços. “E pedir desconto já 
que vai comprar o material em gran-
de quantidade”, acrescenta.

Sobre a possibilidade de finan-
ciamento, Alexandre Dantas desta-
cou que a Caixa Econômica Federal 
ainda é a melhor opção. Contudo, o 
construtor revelou que há diversas 
opções de financiamento e que vários 
bancos fazem esse tipo de negócio. O 
mais importante é pesquisar as taxas 
de juros de cada um. “Todos devem 
levar em consideração que atualmen-
te os juros para financiamento estão 
altos”, alertou.

Mão de obra ficou mais barata
Reflexo da economia do país

Para o economista Nelson Rosas, a situação da construção 
civil no país não é das melhores por causa da política econô-
mica adotada pelo governo Jair Bolsonaro. “Acredito que a 
inflação tende a continuar e, com a inflação em alta, as taxas 
de juros também devem permanecer. O pior é que a economia 
brasileira que deveria começar a se recuperar, está travando 
e as perspectivas de crescimento também estão em baixa por 
causa da política econômica do Brasil”, argumentou.

Ele disse que neste momento, a economia mundial está em 
franca recuperando por causa do avanço da vacinação contra 
a covid-19, apesar do aparecimento de outras variantes do 
vírus, mas no Brasil, a economia continua cambaleando. “Claro 
que a pandemia contribuiu para que a economia entrasse 
em crise, mas o presidente do país é o principal culpado pela 
atual crise econômica do Brasil”, avaliou. Para uma pessoa 
que começou a construir sua própria residência, o economista 
dá a dica: “Eu recomendo que ele construa sua moradia bem 
devagar para poder concluir a obra”, concluiu.

O aumento no custo do 
metro quadrado na constru-
ção civil afetou o setor em todo 
o país, mas não tem atrasado o 
lançamento de obras na Paraí-
ba. O presidente do Sindicato 
da Indústria da Construção Ci-
vil de João Pessoa (Sinduscon-
JP), Wagner Antônio Alexan-
dre Breckenfeld, analisou que 
por conta da alta nos preços, 
as empresas têm sido afetadas, 
mas apesar disso, o setor con-
tinua em ascensão na capital 
paraibana. “O turista do Sul ou 
Sudeste que chega aqui, logo 
se apaixona por João Pessoa e 
deseja ter um imóvel porque 
a cidade oferece qualidade de 
vida e os prédios construídos 
aqui têm arquitetura moder-
na”, destacou.

Na cidade, a constru-
ção civil continua competiti-
va, com várias construtoras 
atuando no mercado. “A gran-
de dificuldade é conseguir 
repassar os constantes au-
mentos dos insumos para o 
consumidor. Quando uma pes-
soa compra um apartamento 
na planta, a empresa só pode 
fazer reajuste se no contrato 
tiver uma cláusula neste senti-
do”, explicou.

Segundo Breckenfeld, o 
preço do aço, além de várias 
matérias primas ligadas ao 
setor, como o minério, o ferro, 
o alumínio e o cobre, puxaram 
a alta da inflação, porque são 
insumos cotados pelo dólar, 
o que mantém os preços em 
alta. “Existem produtos que 
tiveram aumento de mais de 
100%, como são os casos do 
cobre e do aço. Todos os pro-
dutos entraram no efeito do-
minó, ou seja, toda a cadeia 
da produção foi atingida pelos 
aumentos”, lamentou.

Mercado em JP 
é competitivo

Conceição disse que comprou 
o terreno com prestações de R$ 700 
para pagar em 14 anos e tudo que 
conseguiu erguer até agora para mo-
rar foi o espaço improvisado de um 
quarto, um banheiro e uma pequena 
cozinha. “Eu sou comerciante, vendo 
frutas e legumes, mas desde que me 
mudei pra cá, só consegui construir 

isso, porque o preço do material sobe 
praticamente todos os dias”.

A moradora disse ainda que a 
maioria das pessoas do bairro que 
comprou terreno para construir a 
casa própria nos últimos anos teve 
que adiar esse sonho. “Se você der 
uma volta pelo bairro você vai ver que 
existem mais de 500 pessoas na mes-

ma situação que eu, ou em situação 
pior. Tem muita gente que só ergueu 
as paredes e não conseguiu comprar 
o telhado. É uma situação muito triste 
com muitas construções inacabadas”, 
lamentou. “Minha previsão é que eu 
consiga terminar de construir minha 
casa dentro dos próximos 15 ou 20 
anos”, contou Mary.

Foto: Evandro Pereira

Tijolo, ferro, madeira e até 
areia estão mais caros por 
conta da inflação, afetando 
o orçamento do consumidor
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Secretaria-Geral da Presidência da República informou que crédito especial será custeado por receitas próprias das empresas

O Governo Federal enca-
minhou ao Congresso Nacio-
nal um projeto de lei (PL) para 
abertura de crédito especial 
no valor de R$ 61,6 milhões. 
Os recursos serão investidos 
na Caixa Econômica Federal, 
Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Pau-
lo (Ceagesp), Companhia de 
Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica do Sul do Bra-
sil (CGT Eletrosul) e Empresa 
Gerencial de Projetos Navais 
(Emgepron).

Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência da Repú-

blica destacou que o crédito 
especial será custeado por re-
ceitas próprias das empresas 
estatais e anulação parcial de 
dotação orçamentária.

A Secretaria-Geral infor-
mou que o pedido tem por 
finalidade incluir novas ações 
no orçamento de investimento 
das empresas, para “assegurar 
seu desempenho operacional 
e a consecução dos empreen-
dimentos prioritários esta-
belecidos para 2021”. A pasta 
argumenta que as estatais, se-
guindo a dinâmica empresa-
rial, têm necessidade flexível, 
o que as leva a retificar, quan-
do necessário, suas projeções 
orçamentárias para adequar 
os planos de negócios.

De acordo com o projeto, 
a Caixa ficaria com R$ 33,4 mi-
lhões, a serem investidos em 
42 novas unidades. A CGT Ele-
trosul receberia pouco mais 
de R$ 9 milhões para custear 
a conclusão de obras de trans-
missão entre as usinas de Foz 
do Chapecó e o município de 
Pinhalzinho, em Santa Catari-
na. Segundo a Presidência, a 
obra é necessária para aten-
der a implementação dos sis-
temas previstos em contrato 
de concessão entre a Fronteira 
Oeste Transmissora de Ener-
gia (Fote) e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

Já a Emgepron deve ficar 
com R$ 1,9 milhão para aqui-
sição de um sistema de medi-
ção de pressão e benfeitorias 
na nova oficina, localizada na 
Fábrica de Munições Almiran-
te Jurandyr da Costa Müller de 
Campos, pertencente à Mari-
nha. O restante, R$ 17,2 mi-
lhões, vai para a Ceagesp. Os 
recursos devem ser utilizados 
na modernização do sistema 
de informática e na constru-
ção de um novo pavilhão.

Crédito suplementar
Em outro PL, o governo 

solicita ao Congresso Nacional 
a abertura de crédito suple-
mentar no valor de R$ 109,2 
milhões, em favor da Caixa, 
Ceagesp, Transmissora Sul 
Litorânea de Energia (TSLE), 
Companhia Docas do Estado 
da Bahia (Codeba) e Compa-
nhia Docas do Pará (CDP).

A medida deve atender 
diversas despesas no âmbi-
to das empresas. O governo 
destacou que a proposta de 
alteração orçamentária é 
compatível com a meta de dé-
ficit primário fixada para as 
estatais pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2021 e com 
o Relatório de Avaliação das 
Receitas e Despesas Primárias 
do terceiro bimestre do ano.

Andreia Verdélio  
Agência Brasil

Governo pede R$ 61,6 milhões 
para investimento em estatais
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No mês de agosto, o 
reajuste salarial mediano 
no país ficou 1,4 ponto per-
centual abaixo da inflação, 
considerando como base o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Apenas 
9,5% das negociações resul-
taram em ganhos reais, de 
acordo com o boletim Sala-
riômetro, divulgado ontem, 
pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe).
O reajuste médio nego-

ciado foi de 8,5% em agosto, 
enquanto o INPC, no acu-
mulado de 12 meses, ficou 
em 9,9%. O piso salarial me-
diano - modelo que corrige 
discrepâncias - negociado 
foi de R$ 1.255 em agosto, 
enquanto o piso médio foi 
de R$ 1.396.

O Salariômetro analisa os 
resultados de 40 negociações 
salariais coletivas, que são de-
positados no Portal Medidor, 

do Ministério da Economia.
Não houve aumento 

mediano real como resulta-
do das negociações em ne-
nhum dos últimos 12 meses, 
conforme a fundação. Desde 
setembro do ano passado, 
o índice tem oscilado de 
-1,4% a zero.

Segundo a Fipe, a infla-
ção projetada para as próxi-
mas datas-base ficará perto 
dos 10%, o que deverá com-
primir o espaço para ganhos 
reais no futuro.

Reajuste salarial fica abaixo 
da inflação durante agosto
Camila Boehem
Agência Brasil

Impulsionada pela recu-
peração da economia e por 
recolhimentos atípicos de al-
gumas grandes empresas, a 
arrecadação federal em abril 
bateu recorde para meses de 
agosto. Segundo dados divul-

gados ontem, pela Receita 
Federal, o governo arrecadou 
R$ 146,463 bilhões no mês 
passado, com aumento de 
7,25% acima da inflação em 
valores corrigidos pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).

O valor é o maior da his-
tória para meses de agosto 

desde o início da série his-
tórica da Receita Federal, 
em 1995, em valores corri-
gidos pela inflação. Nos oito 
primeiros meses do ano, a 
arrecadação federal soma 
R$ 1,199 trilhão, com alta 
de 23,53% acima da inflação 
pelo IPCA, também recorde 
para o período.

Arrecadação federal cresce 
7,25% e registra recorde
Wellton Máximo
Agência Brasil

Blitz em Alhandra

Sefaz-PB apreende quatro 
veículos com irregularidades

A Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) 
realizou uma blitz no 
Posto Rodoviário Federal 
(PRF de Mata Redonda), 
na BR-101, no município 
de Alhandra, que apreen-
deu quatro veículos com 
cargas irregulares, con-
tendo cerveja em lata, 
queijo, linguiça calabresa, 
equipamento hospitalar 
e fios diversos, avaliadas 
em R$ 336.666,70. 

Após contabilidade 
das mercadorias na blitz 
pelos auditores fiscais da 
1ª Gerência Regional da 
Sefaz-PB, foi arrecadado 
R$ 105.075,00 entre tribu-
tos e multas. A coordena-
ção da blitz foi do Coman-
do Fiscal da 1ª Gerência 
Regional da Sefaz-PB, com 
sede em João Pessoa.

Durante a blitz, os au-
ditores fiscais do Coman-
do Fiscal da 1ª Gerência 
Regional apreenderam 

quatro veículos. O primei-
ro foi uma carreta carre-
gada com 125 mil latas de 
cerveja. A carga havia saí-
do da Paraíba para o Esta-
do de São Paulo com nota 
fiscal de Parnamirim (RN) 
com destino a Natal (RN), 
carga está avaliada em R$ 
135 mil. Ela está retida 
no depósito da Sefaz-PB, 
com Documento de Ar-
recadação (DAR) emitido 
no valor de R$ 50.625,00, 
sendo R$ 33.750,00 de 
ICMS e R$ 16.875,00 de 
multa. 

O segundo veículo 
retido na blitz, de forma 
irregular, transportava 
2,4 toneladas de queijo 
e de linguiça calabresa, 
com valor da carga ava-
liada em R$ 40 mil, que 
resultou em R$ 10.800,00 
de tributo e multa, sendo 
R$ 7.200,00 de ICMS e R$ 
3.600,00 de multa. 

O terceiro veículo 

apreendido foi com um 
equipamento médico hos-
pitalar usado, avaliado 
em R$ 150.000,00, que 
resultou em valor cobra-
do de R$ 40.500,00, sen-
do R$ 27.000,00 de ICMS 
e R$ 13.500,00 de multa. 
O quarto veículo com ir-
regularidade retido foi o 
de fios diversos, sem do-
cumento fiscal, avaliado 
em R$ 11.666,70, que teve 
cobrança de R$ 3.150,00, 
sendo R$ 2.100,00 de ICMS 
e R$ 1.050,00 de multa. 

Ações fiscais 
A Sefaz-PB tem inten-

sificado ações fiscais nas 
cinco gerências regionais 
do Estado para coibir a 
circulação de mercadoria 
com documentação inidô-
nea, pendente de regula-
ridade ou sem nota fiscal, 
com o objetivo de comba-
ter a sonegação fiscal e a 
concorrência desleal.

Caixa ficaria com 
R$ 33,4 milhões, a 
serem investidos em 
42 novas habitações

Moradia

Diário Oficial

Publicada MP que zera PIS/Cofins na 
importação do milho até dezembro

O Diário Oficial da 
União (DOU) publicou on-
tem (23) a Medida Provi-
sória 1.071/21, que zera 
as alíquotas de PIS/Pasep 
e Cofins incidentes na im-
portação de milho até 31 
de dezembro de 2021. O 
ato foi assinado no último 
dia 22 pelo presidente Jair 
Bolsonaro e, segundo a 
Secretaria-Geral da Presi-
dência, tem como objetivo 
favorecer as importações 
do produto para abastecer 
setores como avicultura e 
suinocultura.

A redução tributária 
entrará em vigor no quinto 
dia útil contado a partir de 
ontem, data de publicação 
da medida, segundo esta-
belece o texto da MP.

“A justificativa para 
a medida encontra-se na 
necessidade de aumen-
tar a importação de milho 
devido à sua escassez no 
mercado interno, em razão 
de problemas climáticos, 
atrasos na colheita de ve-
rão e na semeadura da se-
gunda safra e, ainda, pelos 
baixos níveis de estoque. 
Ressalta-se ainda a impor-
tância do milho na cadeia 
produtiva como insumo 
agrícola, especialmente na 

agroindústria, em setores 
como a avicultura e a sui-
nocultura”, justifica a Se-
cretaria-Geral em nota.

Renúncia
De acordo com o go-

verno, a renúncia dessa 
receita será compensada 
com o aumento do IOF 
anunciado no último dia 
16. Na ocasião, decreto 
presidencial elevou o IOF 
incidente em operações 
de crédito para pessoas 
jurídicas e físicas, entre 
20 de setembro e 31 de 
dezembro de 2021, o que 
vai encarecer o crédito, 
mas renderá uma arreca-
dação adicional aos cofres 

do governo de R$ 2,14 bi-
lhões até o fim deste ano. 
Além de ajudar a bancar a 
reformulação do Bolsa Fa-
mília, a alta do IOF ajudará 
a zerar a alíquota do PIS/
Cofins sobre importação 
de milho, informou o go-
verno quando do anúncio 
do decreto.

A redução dos tribu-
tos sobre a importação de 
milho já tinha sido con-
firmada pelo Ministério 
da Agricultura. Segundo 
o secretário executivo da 
pasta, Marcos Montes, in-
formou na ocasião, a me-
dida deverá proporcionar 
queda do preço do milho 
em torno de R$ 9 por saca.

Luci Ribeiro e 
Sandra Manfrini
Agência Estado

Foto: Wenderson Araujo/CNA

Medida foi necessária, segundo 
o governo, para aumentar a 
importação de milho devido à 
sua escassez no mercado interno
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Experiências exitosas no Estado foram apresentadas no Encontro de Gestores de Juventude do Consórcio Nordeste em São Luís
Os projetos executados 

pelo Governo do Estado em 
benefício da juventude, a 
exemplo do Primeira Chan-
ce, Empreender Juventu-
des, Qualifica Juventudes, 
estão ganhando destaque 
no Encontro de Gestores 
Estaduais de Juventude do 
Consórcio Nordeste, que 
acontece até hoje na cidade 
de São Luís, no Maranhão.

O encontro tem como 
finalidade a oficialização do 
Fórum dos Gestores Esta-
duais de Políticas Públicas 
para a Juventude do Nor-
deste, bem como a efetiva-
ção de uma agenda comum 
dos estados. Na ocasião, os 
gestores e gestoras nordes-
tinos apresentaram algu-
mas das experiências que 
os governos têm realizado 
para os jovens.  

A secretária executiva 
de Juventude da Paraíba, 
Rafaela Camaraense, res-
saltou no encontro o diálo-
go que o Governo tem feito 
internamente na gestão  e 
também com os municípios 
e grupos de juventude para 
formulação e acompanha-
mento dos projetos que são 
promovidos para benefício 
das juventudes.

Iniciativas
A gestora mencionou 

as experiências que têm 
promovido transformações 
na vida dos jovens parai-
banos, como os programas 
Agosto das Juventudes, Pri-
meira Chance, Empreen-
der Juventudes, Qualifica 

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Projetos da Paraíba ganham
destaques em evento no MA
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Pode ocasionar a perda da visão

Brasil tem cerca de dois milhões 
de casos de retinopatia diabética

Cerca de 16 milhões de 
brasileiros possuem diabe-
tes, de acordo com dados 
da Organização Mundial 
da Saúde. Desse número, 
aproximadamente sete mi-
lhões não sabem que con-
vivem com a doença, o que 
aumenta a possibilidade de 
desencadear a retinopatia 
diabética, uma das compli-
cações microvasculares da 
diabetes que pode ocasio-
nar a perda de visão. 

Um estudo realizado 
pela Comissão Nacional 
de Incorporação de Tec-
nologias no Sistema Único 
de Saúde (Conitec) do Mi-
nistério da Saúde, divulga-
do em fevereiro de 2021, 
aponta que há incidência 
de dois milhões de casos 
em todo o país, afetando 

um a cada três diabéticos.  
A principal causa da reti-
nopatia diabética é o mau 
controle da taxa de glicose 
(açúcar) no sangue. Além 
disso, a hipertensão arte-
rial descontrolada e o de-
sequilíbrio dos níveis de 
gordura também são agra-
vantes. 

Segundo a médica of-
talmologista e assistente 
do setor de retina e de ci-
rurgia da catarata do Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW) da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Isabella 
Queiroga, cerca de 70% 
dos diabéticos no Brasil 
não mantêm um bom con-
trole dessas taxas. “Isso au-
menta consideravelmen-
te o risco de desenvolver 
complicações relacionadas 
à retinopatia diabética”, 
alertou a especialista em 

• Visão embaçada (com sensação de manchas nos olhos)

• Alteração da visão (mudando de borrada para clara em alguns momentos);

• Dificuldade de enxergar à noite;

• Perda de visão central ou periférica;

Principais sintomas:

doenças de retina. A reti-
nopatia diabética pode ser 
classificada em dois tipos: 
a não proliferativa, detec-
tada na fase inicial, quando 
os microvasos do fundo do 
olho sofrem alterações, cau-
sando hemorragia e vaza-
mento de líquido da retina; 
e a proliferativa, diagnosti-
cada na fase mais avançada 
da doença, quando os vasos 
da retina não conseguem 
mais trazer nutrientes para 
o fundo do olho, formando, 
com isso, vasos anormais e 
causando sangramento.

Conforme explicou a 

oftalmologista, a retinopa-
tia diabética não acontece 
de forma imediata. “Geral-
mente, ela começa a apa-
recer lenta e progressiva-
mente após os primeiros 
cinco anos do diagnóstico 
da diabetes. Até que envol-
va a parte central da reti-
na, a retinopatia pode ser 
completamente assintomá-
tica”, afirmou Isabella, re-
forçando a importância de 
uma rotina de exames para 
identificar a doença e evitar 
o seu agravamento, que, em 
alguns casos, pode levar à 
cegueira.

Campanha de conscientização e cuidados
Para conscientizar a 

população sobre os riscos 
da doença e sobre a impor-
tância de um tratamento 
adequado para o controle 
da diabetes, a ADJ Diabetes 
Brasil, promoverá, em parce-

ria com o Grupo de Amigos 
Diabéticos em Ação (Gada) 
de Cajazeiras, a Campanha 
de Retinopatia Diabética. O 
evento é gratuito, aberto ao 
público, e acontecerá na mo-
dalidade virtual, no dia 6 de 

outubro, a partir das 19h. 
A campanha tem como 

objetivo promover uma 
ação educativa com relação 
aos cuidados que devem ser 
tomados não só com o con-
trole das taxas de glicemia, 

mas também incentivando 
a visita ao oftalmologista 
para a realização de exames 
preventivos. A transmissão 
acontecerá nos canais da 
ADJ Diabetes Brasil no Fa-
cebook e no YouTube.

Além de consagrar as 
grandes estrelas de cada 
mês do Brasileirão, a pre-
miação do #CraqueAssaí 
de Jogador do Mês passa-
rá a disponibilizar dez to-
neladas de alimentos para 
que o craque eleito possa 
doar às pessoas que mais 
precisam na região sele-
cionada pelo jogador. A 
iniciativa é parte de uma 
nova parceria entre o As-
saí Atacadista (title spon-
sor da série A do Campeo-
nato Brasileiro) e a CBF, 
com duração para até o 
fim da atual temporada, 
e abrange instituições em 
todos os 23 estados (in-
cluindo Distrito Federal) 
onde a companhia conta 
com lojas.

A primeira doação do 
projeto ficou a cargo do 
jogador Hulk, atacante do 
Atlético-MG eleito joga-
dor do mês de agosto pela 
competição, premiado no 
último sábado. Natural de 
Campina Grande (PB), o 
atleta selecionou uma das 
instituições parceiras do 
Assaí na Paraíba para a 
entrega de sua doação.

Para a escolha do Jo-
gador do Mês, um colegia-
do de jornalistas é convi-
dado pela CBF para eleger, 
mensalmente, os maiores 
destaques do Brasileirão 

Assaí. Após a apuração da 
votação dos jornalistas e 
comentaristas seleciona-
dos, vence quem somar 
mais pontos. O atleta des-
taque recebe um troféu 
oficial especial de Jogador 
do Mês do Brasileirão As-
saí 2021 para marcar a 
conquista.

A iniciativa de dis-
ponibilizar os alimentos 
para a doação ao #Cra-
queAssaí Jogador do Mês 
segue em linha com as 
ações do Assaí de com-
bate à fome no Brasil e 
fazem parte de um plano 
que totaliza R$ 5,5 mi-
lhões em alimentos que 
serão distribuídos ao lon-
go de todo o ano e em todo 
o país. Somente no 1º se-
mestre de 2021, o Assaí 
doou 220 toneladas em 
todo o Brasil, o que equi-
vale a quase meio milhão 
de pratos de comida (457 
mil refeições) chegando às 
comunidades em situação 
de vulnerabilidade. Além 
disso, em sua campanha 
de aniversário de 47 anos, 
com duração de 1º de se-
tembro a 31 de outubro 
deste ano, outras 211 tone-
ladas de alimentos serão 
doadas, representando 47 
mil refeições por semana 
durante as nove semanas 
de campanha.

Hulk fará doação de dez 
toneladas de alimentos

Juventudes, Parlamento 
Jovem da Paraíba, o Fala Ju-
ventude, o Bolsa Esporte, 
dentre outras iniciativas.  

“Vivemos um momento 
delicado nacionalmente nas 
políticas para a juventude. 
Este evento é muito oportu-
no para que possamos tro-

car experiências exitosas 
que realizamos em nossos 
estados. Somos de fato o 
Brasil que cresce unido. Na 
Paraíba, temos contado com 
a sensibilidade do governa-
dor João Azevêdo e por isso 
temos avançado no diálogo 
e na efetivação de diversas 

ações intersetoriais para 
melhorar a vida da juventu-
de”, ressaltou a secretária.

Além do Estado da 
Paraíba, participam do 
encontro os gestores e 
gestoras de Juventude dos 
estados do Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Per-

nambuco, Alagoas, Sergi-
pe, Bahia e Maranhão, que 
é o anfitrião. Além dos ges-
tores estaduais, o evento 
conta em sua programação 
com a presença do presi-
dente do Conselho Nacional 
de Juventude (Conjuve), 
Marcus Barão.

Gestores apresentaram 
algumas das experiências 

que os governos têm 
realizado para jovens 

Foto: Secom-PB

A secretária Rafaela Camaraense ressaltou, 
durante encontro, o diálogo que o Governo do 
Estado tem feito internamente na gestão e tam-
bém com os municípios e grupos de juventude
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JP combate assédio e violência 
contra as mulheres nos ônibus
Iniciativa da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania segue nos terminais de integração até o próximo dia 30

Quem passou pelo ter-
minal de integração do Co-
linas do Sul, na manhã de 
ontem, participou da ação 
educativa que vem sendo 
realizada pela Secretaria de 
Segurança Urbana e Cidada-
nia (Semusb) durante a cam-
panha ‘Juntos pela sua segu-
rança no transporte público’. 
A iniciativa, que começou no 
início do mês, visa reduzir o 
assédio e a violência contra 
a mulher, entre outras for-
mas de crimes nos ônibus.

Nessa interação com o 
público, a Guarda Civil Me-
tropolitana está utilizando 
elementos lúdicos, como tea-
tro de fantoches, além de ví-
deos com dicas de segurança 
nas redes sociais. Equipes 
de policiamento preventivo 
também entram nos ônibus 
fazendo abordagens educa-
tivas com os passageiros.

“Esta é uma campanha 
que atinge os mais variados 
públicos, seja de forma pre-
sencial ou através de nossas 
redes socais. Preparamos 
nossa ação, que está apta 
para todas as funções, desde 
abordagens nos ônibus a di-
cas de segurança que foram 
gravadas em vídeos”, ressal-
tou João Almeida, secretário 
da Semusb.

A atividade, que já visi-
tou outros quatro terminais 
desde o início da campa-
nha, tem tido a aprovação 
dos usuários dos ônibus, 
que agradecem à iniciativa 
da Guarda Civil. O vendedor 

Gustavo Souza, um dos pas-
sageiros, afirmou que nunca 
tinha visto um serviço como 
este no terminal de integra-
ção do bairro. “Pra gente, 
que todos os dias anda de 
ônibus, é confortante essa 
campanha, pois nos senti-
mos mais seguros. Uma im-
portante ação para a popula-
ção”, comentou.

A campanha tem surti-
do efeitos positivos, com a 
população se sentindo mais 
próxima da Guarda Civil Me-
tropolitana. “Por outro lado, 
a instituição também car-
rega o sentimento de dever 
cumprido”, é o que garante 
Surama Oliveira, subcoman-
dante da Guarda.

“Estamos empenhados 
em servir, em levar a sen-
sação de segurança perdida 
e de orientar aos usuários 
do transporte público como 
devem se portar, inclusive 
quando presenciarem as-
sédio ou violência contra a 
mulher. E o que a gente tem 
sentido é esse sentimento de 
gratidão por parte dos usuá-
rios, que nos abordam para 
agradecer e tirar dúvidas. 
Este é o termômetro mais 
fiel de que estamos no cami-
nho certo”, destacou.

As atividades da cam-
panha ‘Juntos pela sua segu-
rança no transporte público’ 
seguem até a próxima quin-
ta-feira (30). O encerramen-
to vai ocorrer no terminal de 
ônibus do bairro de Manga-
beira.

Como forma de encer-
rar o ‘Setembro Amarelo’ 
– campanha nacional de 
prevenção e combate ao 
suicídio –, o Brasil será pal-
co da ‘1ª Semana de Saúde 
Emocional’. O evento acon-
tecerá de 28 a 39 de se-
tembro, de forma gratuita 
e virtual, com a presença 
de médicos psiquiatras e 
psicólogos que irão tratar 
da resiliência emocional 
na infância, juventude, fase 
adulta e velhice, com orien-
tações para se identificar 
os desafios emocionais que 
surgem ao longo da vida, 
sobretudo nesse período de 
pandemia da covid-19.

Ao todo serão 13 pro-
fissionais de saúde mental, 
debatendo sobre depressão, 
ansiedade, estresse, síndro-
mes psíquicas, suicídio e 
suas consequências. Entre 
os temas está ‘como iden-
tificar e ajudar uma pessoa 
que vivencia desafios emo-
cionais’, ‘como estabelecer 
e manter relacionamentos 
saudáveis’, ‘desenvolvendo 
resiliência emocional em 
sua vida’ e ‘como mudar 
comportamentos que cau-

sam dependência’. Também 
haverá palestras virtuais 
de motivação para que pes-
soas possam ajudar amigos, 
conhecidos e parentes que 
passam por situações de-
safiadoras da mente, infor-
mando e ilustrando quais as 
ações e recursos mais apro-
priados em casos de surtos 
e contratempos.

Segundo o coordena-
dor do evento e gerente 
da Autossuficiência Brasil, 
Paulo de Araújo, o objetivo 
é informar e ajudar a popu-
lação na identificação das 
melhores maneiras de obter 
ajuda para resolver ou lutar 
contra desafios emocionais. 
“Muitos comportamentos 
que levam à dependência 
e distúrbios mentais co-
meçam na infância e ado-
lescência. Então, prevenir 
e combater esses compor-
tamentos é o propósito do 
evento”, explica.

Um dos organizadores 
da Semana de Saúde Emo-
cional, Ivan Tramontina, a 
saúde mental das pessoas 
é tão importante quanto a 
saúde física. A medida em 
que as pessoas passam a 
ser autossuficientes e ter 
hábitos saudáveis, con-
seguem colaborar com a 

saúde psíquica. Ele afirma 
que, durante a pandemia, se 
percebeu um agravo nesse 
assunto e iniciativas como 
esse encontro virtual ser-
vem para trazer o assunto 
a um plano de discussão. “A 
mente é parte fundamental 
do indivíduo. Uma mente 
saudável impacta em todos 
os outros setores da vida: 
relacionamentos, trabalho, 
desenvolvimento de talen-
tos, sociabilidade.”, pontua o 
psicólogo.

O especialista em saú-
de mental ressalta que 
existem algumas doenças 
da mente que são típicas 
do avanço da idade, mas 
que ninguém está imune 
aos múltiplos desafios que 
as doenças mentais podem 
causar. Para, Ivan Tramonti-
na, a idade não deve servir 
de parâmetro principal para 
se decidir quando iniciar 
o cuidado profissional das 
emoções.

Para manter a mente 
saudável, o psicólogo co-
menta que a primeira dica 
é a autoavaliação. Refletir 
sobre como se sente, con-
versar com outras pessoas 
que se preocupam consigo 
e aceitar sugestões de bus-
car um profissional, são 

práticas básicas para se 
encontrar a saúde mental. 
Ivan destaca ainda a possi-
bilidade de acesso a infor-
mação através da internet, 
mas alerta que o acompa-
nhamento com especialista 
é essencial no tratamento.

Para participar é pre-
ciso fazer inscrição gratuita 
no site: www.autossoficien-
cia.org.br. Toda a progra-
mação também poderá ser 
acompanhada através de 
transmissão ao vivo, das 
19h às 20h30, pelo YouTube 
e Facebook, no perfil Autos-
suficiência Brasil. O evento 
faz parte da semana de edu-
cação emocional da A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, porém 
todos os conteúdos e pales-
tras não possuem caráter 
religioso.

Evento discute importância da saúde 
mental de crianças, jovens e adultos
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Campanha começou no início 
deste mês e visa combater o
assédio e outras formas de
violência e crimes que ocorrem 
nos coletivos que atendem a
população da capital paraibana

Fotos: Robson Silva/Secom/PMJP

Cultura oriental

‘Festival do Japão na 
Paraíba’ começa hoje

Com o tema ‘Ano 
Internacional da Erra-
dicação do Trabalho In-
fantil’, acontece hoje e 
amanhã o ‘16º Festival 
do Japão na Paraíba’. O 
evento,  realizado pela 
Associação Cultural 
Brasil-Japão da Paraí-
ba, em parceria com o 
Laboratório de Estudos 
de Etnomusicológicos 
(Labeet) do Centro de 
Comunicação, Turis-
mo e Artes (CCTA) da 
Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), tem 
o objetivo de divulgar 
e promover a cultura 
japonesa. O evento é 
on-line e será transmi-
tido pelo canal do Sin-
dicato dos Professores 
da UFPB (Adufpb) no 
YouTube.

Na programação, 
haverá palestras, ofi-
cinas e apresentações 
artísticas que reforçam 
o caráter acadêmico do 
evento, que desde 2005 
trabalha uma temática 
diferente a cada ano. 
Convidados de todo o 
Brasil e de fora do país 
participarão do festival 
que é aberto ao público 
e que, este ano, enaltece 
o direito ao aprendiza-
do e diversão através 

dos brinquedos e das 
artes tradicionais, res-
ponsáveis por favorecer 
a criatividade e a auto
-estima, considerados 
essenciais para o desen-
volvimento cognitivo e 
emocional da criança e 
do adolescente.

Um dos principais 
momentos do festival 
será a oficina de Kenda-
ma, um brinquedo-jogo 
infantil tradicional que 
estimula o equilíbrio e 
habilidades motoras. O 
festival contará ainda 
com apresentações de 
koto e cítara, oficina de 
oshibana (técnica de de-
sidratação e flores e fo-
lhas), mesas de debates 
e apresentação do Coral 
Hatsuhinode, do projeto 
Musicola da UFPB.

laura luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Evento on-line 
promovido por 
associação tem 

como tema, em sua 
décima sexta edição, 
o ‘Ano Internacional 
da Erradicação do 
Trabalho Infantil’

A ‘1ª Semana de Saúde 
Emocional’ integra as 

atividades relacionadas 
ao encerramento da 
campanha Setembro 

Amarelo



Clube resolveu 
fazer um treino 

aberto ao torcedor 
na véspera do 
jogo decisivo 

contra o Santa 
Cruz, em Recife

O Botafogo encerra na 
manhã desta sexta-feira (24) 
sua preparação para o jogo 
que vai decidir sua classifica-
ção para o quadrangular do 
acesso à Série B contra o San-
ta Cruz. E para o último treino 
antes de partir rumo à capital 
pernambucana, onde joga 
no sábado, às 17h, na Arena 
Pernambuco, o alvinegro da 
estrela vermelha abre o Cen-
tro de Treinamento Maravi-
lha do Contorno para receber 
o apoio de sua torcida, um 
combustível para a rodada 
que define o destino do Belo.

Três cenários se dese-
nham para que o Botafogo 
crave sua classificação para a 
próxima fase na Série C. Ven-
cendo o Santa Cruz, o clube 
paraibano garante vaga no 
quadrangular independente 
de qualquer resultado nos 
outros jogos da rodada. Em 
caso de empate, o Belo preci-
sa torcer para que o Ferroviá-
rio, que enfrenta o Floresta 
e ainda luta para se livrar do 
rebaixamento, não vença a 
partida por quatro gols ou 
mais de diferença. 

Se acontecer um trope-
ço, uma derrota diante do 
Santa Cruz já rebaixado, o 
Belo passa a precisar de dois 
resultados: derrota ou empa-
te nos jogos de Ferroviário x 
Floresta e de Volta Redonda 
x Tombense. Matemáticos 
garantem que a probabili-
dade do Botafogo assegurar 

uma das quatro vagas para 
a próxima fase no Grupo A é 
de 84,76%, contra 21,9% do 
Ferroviário e 0,6% do Volta 
Redonda.

Porém, apesar das variá-
veis que ainda colocam em xe-
que a classificação, a vitória do 
Botafogo no último jogo con-
tra o Jacuipense no Almeidão 
também permitiu que o clube 
de João Pessoa possa terminar 
a primeira fase da Série C na 
liderança do Grupo A. Com os 
26 pontos alcançados na 17ª 
rodada e o 4ª lugar na tabela, 
o Belo está apenas um ponto 
atrás do primeiro e segundo 
lugares do grupo, Paysandu e 
Manaus, respectivamente.

O goleiro Felipe, que re-
tornou ao time titular jus-
tamente na vitória contra 
o Jacuipense no Almeidão, 

reforçou a importância do 
resultado conquistado na úl-
tima partida diante das pre-
tensões do Belo nesta Série C.

“A gente precisava dessa 
vitória, era um momento que 
não podia deixar passar. Você 
ficar cinco jogos sem vencer 
na reta final era perigoso, 
mas os resultados ajudaram 
a gente. À medida que a gen-
te não conseguia vencer os 
clubes que estavam na frente, 
eles também não conseguiam 
vencer. A gente tinha que fa-
zer o papel de casa, por isso 
foi uma vitória importante, 
que incentiva e agora é pen-
sar no Santa”, comentou.   

Uma vitória diante do 
Santa Cruz combinado com 
um empate entre Paysandu 
e Manaus, mais um tropeço 
do Tombense, diante do Vol-
ta Redonda, isola o Belo na 
liderança do Grupo A nesta 
primeira fase com 29 pon-
tos. A liderança, porém, não 
traz benefícios para a próxi-
ma fase, exceto a chance de 
enfrentar no quadrangular 
que define os dois clubes 
que sobem na nova chave o 
2º e o 4º lugares do Grupo 
B, atualmente ocupados por 

Ituano-SP e Criciúma-SC.
Felipe avaliou que o time 

precisa entrar com foco na 
vitória contra o Santa Cruz, 
alertando que todos estão 
cientes que o jogo diante do 
Santa Cruz, apesar da situa-
ção do rival pernambucano, 
vai ser mais um páreo duro 
nesta Série C. “Não existe 
jogo fácil, ninguém entra para 
perder. A gente sabe que a 
situação do Santa Cruz é mui-
to complicada, mas o atleta 
quando entra em campo ele 
quer dar o seu melhor. Eles já 
fizeram um jogo muito duro 
contra o Tombense e a gen-
te espera um jogo tão duro 
quanto foi o último”, atentou.

O camisa 1 do Belo tam-
bém acrescentou que a rivali-
dade existente entre Paraíba 
e Pernambuco pode ser um 
fator, também, que pode ser 
usado como motivação pelos 
adversários. “A gente sabe da 
rivalidade entre Recife e João 
Pessoa, eles não vão querer 
deixar o Botafogo classificar, 
mas a gente vai entrar para 
fazer o nosso papel, só depen-
de da gente, fazer os três pon-
tos e sair de lá classificados”, 
finalizou o goleiro.

Botafogo quer o apoio da 
torcida no CT da Maravilha  
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Paciência
Técnico do São Paulo pede à torcida que tenha muita 
calma com o atacante Calleri, que ainda não está 
bem fisicamente para jogar 90 minutos. Página 23
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Esportes

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

O técnico Gerson Gusmão aprovou a 
ideia do torcedor acompanhar o treino, 

levando o apoio aos jogadores em 
momento importante na Série C

Foto: Ascom/Botafogo

Santa Cruz reformula 
o elenco quase todo

Após o rebaixamento antecipado para a 
Série D, o Santa Cruz, adversário do Botafogo 
amanhã, promoveu esta semana uma refor-
mulação completa do elenco. Nos últimos dias, 
deixaram o clube Wallace Pernambucano, We-
riton, Augusto César, Levi, Rondinelly e Bruno 
Moraes. Ao mesmo tempo, o clube promoveu 
cinco atletas da base: o zagueiro Rafael Castro, 
os Laterais Lucas Rodrigues e Leonan, além do 
meia Tarcísio.

O técnico Roberto Fernandes foi mantido e 
já iniciou um novo planejamento para a partici-
pação do Santa Cruz nas eliminatórias da Copa 
do Nordeste de 2022. O tricolor vai enfrentar o 
vencedor de Treze e Floresta, no próximo mês.

Este jogo contra o Botafogo, neste sábado, 
não servirá apenas para cumprir tabela. Roberto 
Fernandes vai aproveitar para começar a definir 
um novo time titular e um esquema de jogo 
para ser colocado em prática na pré-Copa do 
Nordeste, portanto para alguns jogadores, a 
partida será um grande teste, o que demons-
tra que não será um simples amistoso de luxo, 
como muitos pensavam.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

84,7%
é o percentual de 

chance que o Botafogo 
tem de se classificar

Técnico do Treze acredita em sucesso na Copa do Nordeste 

O técnico do Treze, Wel-
lington Fajardo, está otimista 
em relação à participação do 
Treze nas eliminatórias para 
a Copa do Nordeste de 2022. 
Segundo ele, o clube ficou com 
uma espinha dorsal e agora 
trará jogadores identificados 
com os objetivos da comissão 
técnica para este restante de 
temporada. Até a próxima se-
mana, o Galo já terá o elenco 
completo, com a contratação 
de mais oito jogadores. Até o 
momento, o clube só acertou 
com dois atletas, que já estão 
participando da pré-tempo-
rada, o atacante Erivan, de 25 
anos, que estava disputando 
a Série C pelo Paraná, e que 
já jogou no Galo em 2015, e 
o zagueiro José Werison, de 
apenas 19 anos, que veio em-
prestado da Perilima.

“Nós da comissão técnica 
e o diretor executivo de fute-
bol, Fernando Gaúcho, tive-
mos um cuidado de investir 
primeiro nos jogadores que 
já estavam no elenco e que 
tinham mais comprometi-
mento. Assim, formamos uma 
base e agora, com o mercado 
com um grande volume de 
jogadores disponíveis, esta-
mos buscando atletas, que se 
enquadrem com o perfil e às 
necessidades do elenco no 
momento”, disse o treinador.

As mudanças no Galo 
não se restringiram apenas 
ao alenco. Na comissão téc-
nica também houve mudan-
ças, com a chegada de um 
novo preparador de golei-
ros Giba e do preparador fí-
sico Deivson Combé. Ambos 
atuaram com Fajardo no 
Manaus, em 2019, quando 
conseguiram o acesso para 
a Série C.

“Nós trouxemos esses 
dois profissionais, porque já 
trabalhamos juntos no Ma-
naus e tivemos muito sucesso, 
e como estamos reiniciando 
um trabalho do zero para essa 
eliminatória de Copa do Nor-
deste, optamos por esse entro-
samento para fazer um grande 
trabalho também aqui no Tre-
ze”, acrescentou o treinador.

Nestes primeiros dias 
de treinamento, o Treze está 
contando ao todo com 19 atle-
tas, entre os remanescentes, 
atletas da base e os novos 
contratados. Os atletas que 
continuam no clube são os 
goleiros Jeferson e Geison, os 
meias Evair, Anderson Gindre 
e Raulisson, o lateral esquer-
do Ian Barreto, o zagueiro Eul-
ler, os volantes Levi e Wesley, 
além dos atacantes Gerônimo 
e Iago Martins. Os atletas da 
base são o goleiro Lucas Bar-
celos, o zagueiro Alysson, o 

lateral direito Diego Moreno, 
os volantes Leonardo e Arly 
e o atacante Lukão. Entre os 
novos contratados, apenas o 
atacante Erivan e o zagueiro 
José Werison.

O primeiro adversário 
do Treze na pré-Copa do Nor-
deste será o Floresta, no dia 
13 de outubro, em Campina 
Grande. Se vencer, o Galo vai 
encarar o Santa Cruz no Ar-
rudão, em Recife. 

Campinense
A Raposa fará hoje à tarde 

um treino apronto para o jogo 
de amanhã contra o Guarany 
de Sobral, às 16 horas, no Está-
dio Amigão, em Campina Gran-
de. A partida será válida pela 
terceira fase do Campeonato 
Brasileiro da Série D. O jogo da 
volta está marcado para o ou-
tro final de semana, no Ceará. 

Durante toda a semana, 
a diretoria da Raposa ten-

tou a liberação da presença 
de torcedores nesta partida, 
como forma de incentivo aos 
jogadores e principalmente 
para aliviar a crise financeira 
enfrentada pelo clube. Apesar 
da liberação da CBF e da Pre-
feitura Municipal de Campina 
Grande, o Governo do Estado 

ainda não permite a presen-
ça de público nos jogos de 
futebol na Paraíba. A direção 
do clube lamentou bastante a 
proibição e chegou inclusive 
a distribuir uma nota conde-
nando a posição dos órgãos 
de saúde do Estado em rela-
ção ao assunto.

Wellington Fajardo promete um novo Treze na pré-Copa do Nordeste

Foto: Ascom/Treze



Ex-jogador foi convidado para trabalhar como auxiliar técnico de Gustavo Conti na Seleção Brasileira de Basquete

Tiago Splitter está de 
volta à Seleção brasileira 
masculina de basquete. 
Campeão dentro da quadra, 
o ex-pivô agora irá ajudar 
o país fora dela. O auxiliar 
técnico do brooklyn Nets, da 
NbA, assumirá como assis-
tente de Gustavo de Conti no 
time nacional. O anúncio foi 
feito nesta quinta-feira pela 
Confederação brasileira de 
basketball (Cbb).

Nascido em Santa Cata-
rina, Tiago Splitter deixou o 
brasil em 2000 para jogar no 
baskonia, da Espanha, tendo 
larga experiência na Liga 
ACb. Depois, foi contratado 
em 2010 pelo San Antonio 
Spurs, onde foi campeão da 
NbA em 2014, tornando-se 
o primeiro brasileiro a con-
quistar a Liga Americana de 
basquete.

Tiago Splitter se despe-
diu das quadras em fevereiro 
de 2018, quando começou 
a sua transição. Em abril de 
2018, foi contratado pelo 
brooklyn Nets como olhei-
ro. Pouco mais de um ano 
depois, em 2019, assumiu 
como um dos auxiliares do 
técnico Steve Nash na fran-
quia de Nova York.

O agora assistente falou 
sobre a sensação de retor-
nar para a Seleção brasilei-
ra, desta vez com uma nova 
função. Tiago Splitter terá 
papel fundamental também 
acompanhando o dia a dia 
dos jogadores brasileiros 
que atuam na NbA.

"Para mim é um orgulho 
enorme estar na comissão 
técnica da seleção depois de 
muitos anos jogando como 

atleta. Poder ajudar o meu 
país na comissão técnica com 
o Gustavo de Conti. Acho 
que temos um grande de-
safio pela frente, mas com 
muita dedicação e muito or-
gulho estou entrando nessa 
comissão técnica e fazendo 
parte desse projeto. Agra-
decer também a confiança 
do Guy Peixoto, presidente 
da Cbb, do marcelo Pará, do 
Diego Jeleilate e do Gustavo 
de Conti por fazer parte des-
sa comissão", citou.

Presidente da Cbb, 
Guy Peixoto também falou 
sobre a chegada de Tiago 
Splitter para a comissão. 
"É uma grande felicidade 
ter o Tiago aqui conosco. 
E ficamos honrados que 
ele tenha aceito o convite 
para fazer parte da comis-
são técnica. Tiago fez histó-
ria como atleta, na Seleção 
brasileira, e também no 
basquete da Espanha e dos 
Estados Unidos. Será muito 
útil. Desejo toda a sorte do 

mundo para ele e toda a co-
missão técnica", disse.

Tiago Spl i t ter  con-
quistou medalhas de ouro 
com a Seleção brasileira 
no Sul-Americano de 2003, 
nos Jogos Pan-Americanos 
de 2003 e nas edições de 
2005, 2009 e 2011 da Copa 
América. Com o brasil, ele 
também jogou o mundial 
em quatro oportunidades 
(2002, 2006, 2010 e 2014) 
e os Jogos Olímpicos de 
Londres-2012.

Agência Estado 

Tiago Splitter fará parte da 
comissão técnica do Brasil

O mar do macaco estava relativamente tran-
quilo, contrariando todas as previsões do tempo 
para o fim de semana de disputas na praia preferi-
da dos surfistas paraibanos. Com exceção da caixa 
de som instalada à beira-mar e do narrador mais 
empolgado que os próprios competidores, ninguém 
diria que ali acontecia um torneio envolvendo vá-
rios atletas entre diversas categorias. 

Na faixa de areia, bem diante de onde aconte-
cia a competição, famílias faziam piscininha para 
as crianças pequenas; cachorros passeavam com e 
sem guia; casais montavam seus guarda-sóis para 
curtir a quentura gostosa, devidamente abasteci-
dos com o cooler apinhado de cerveja gelada e uns 
dois pacotes de amendoim salgado só pra forrar a 
barriga enquanto não passam os vendedores com 
as mais variadas opções de tira-gostos, desde a os-
tra cozida no calor do sol até a empada morna, feita 
no dia anterior.

- Pessoal do surfe freestyle, vamos pegar as on-
das mais à direita e deixar essa faixa central para a 
galera da competição - insistia o narrador, em apelo 
aos surfistas casuais em número três vezes maior 
que o de inscritos no torneio. Logo em seguida ele 
emendava agradecimentos aos dois patrocinadores 
do evento: a tabacaria do bairro, principal forne-
cedora de seda, isqueiros, dichavadores, piteiras e 
tesouras, e o corretor de imóveis ultraconservador 
que faz questão de pagar para ser famoso e, quem 
sabe, um dia se tornar político careta travestido de 
descolado.

Os competidores esperavam ventos fortes e 
ondas altas já na manhã de sábado. Os corredores 
aproveitavam a maré abaixo de 0.8 para fugir da 
calçadinha e correr na areia batida, mesmo que 
disputando espaço com piscininhas, crianças, ca-
chorros, coolers de cerveja, guarda-sóis e os demais 
competidores do evento que lutava para acontecer, 
e apenas acontecia, passando alheio à maioria dos 
frequentadores da praia e moradores do bairro.

Ao passo que saíam do mar os surfistas do 
longboard, começava o ritual de desempacotar os 
paraquedas dos competidores de kitesurf. A praia 
ficava ainda mais colorida pelo espraiamento de 
todos os adereços possíveis ao convívio coletivo. 
Chinelos, chapéus, pranchas, pipas, coleiras, tênis, 
porta-copos, tubos de protetor solar e garrafas de 
cerveja indo do âmbar caramelado ao verde tão re-
frescante quanto reluzente. 

No meio de tudo, uma bola gira no ar.
Não uma bola qualquer. Não era uma bola de 

futebol profissional, de campo. Tampouco era de 
futsal, ou dessas comemorativas, de clubes de fu-
tebol da Europa. A bola voava, girava com tamanha 
leveza que só podia ser por conta do pouco vento, 
ou da habilidade de quem a dominava. Suave feito 
bola dente-de-leite, mas, não. Também não era bola 
infantil, nem de futebol de areia, improvisada de 
vôlei, nada disso. 

Era algo como uma bola ornamental em que 
cada gomo possuía uma cor diferente, todas elas 
brilhantes. A bola chamava atenção, desviava os 
olhares até de quem estava ali para conferir as 
manobras dos surfistas no mar. Seu condutor fazia 
questão de dar espetáculo de embaixadinha clássi-
ca, com movimentos variados de pés, calcanhares, 
ombros, joelhos, cabeça e nuca. Uma simbiose, qua-
se como se a bola fosse a extensão do corpo do jo-
gador. Juntos formavam uma revolução prismática 
a cada rodopio. 

Na manhã de surfe, pranchas e pés na areia, 
reinou mais uma vez a bola de futebol.

Rainha da praia

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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Com uma larga experiência, o campeão da NBA em 2014 Tiago Splitter agora vai ajudar o Brasil fora das quadras

Foto: Divulgação

Haas anuncia que os pilotos Nikita e 
Mick Schumacher seguirão na equipe

A Fórmula 1 já tem qua-
se todo o seu grid formado 
para a temporada 2022. Nesta 
quinta-feira, em Sochi, onde 
será disputado neste final de 
semana o GP da Rússia, a Haas 
anunciou que o alemão mick 
Schumacher e o russo Nikita 
mazepin continuarão na equi-
pe no próximo ano. Agora falta 
apenas uma vaga, na Alfa Ro-
meo, a ser definida.

Novatos deste ano, Schu-
macher e mazepin viveram as 
dificuldades do que é a pior 
temporada da história da equi-
pe originária dos Estados Uni-
dos, com fábrica na Inglaterra, 
mas terão a chance de passar, 
junto ao time, a transformação 
que a Fórmula 1 terá em 2022.

"Sabíamos que queríamos 
continuidade em 2022 e estou 
feliz em confirmar exatamente 
isso com mick Schumacher e 
Nikita mazepin competindo 
pela Haas no ano que vem. 
2021 proporcionou aos dois 
pilotos a chance de aprender a 
Fórmula 1 e, como estreantes, 
eles fizeram muito isso neste 
ano. Certamente foi uma tem-
porada difícil com o pacote 
que tínhamos, mas, ao mesmo 
tempo, os dois abraçaram o 
desafio e trabalharam com a 
equipe para aprender nossos 
processos e se adaptar aos 
rigores de uma temporada de 
F1, tanto interna como exter-

namente", declarou o chefe 
de equipe da Haas, o italiano 
Guenther Steiner.

"Agora, enquanto focamos 
na temporada 2022, estamos 
confiantes de que podemos 
seguir em frente como equipe 
e dar a mick e Nikita um pacote 
competitivo para dar o próxi-
mo passo em suas carreiras 
na Fórmula 1", acrescentou o 
dirigente.

Filho do lendário michael 
Schumacher, mick ressaltou 
o aprendizado e a animação 
para seguir trabalhando com 
a confiança de viver em 2022 
um ano muito melhor com a 
chegada da revolução da Fór-
mula 1 e, consequentemente, 
a perspectiva de uma nova era 
também para a Haas.

"Estou vivendo um sonho 
por fazer parte do grid da F1. O 
primeiro ano junto com a Haas 
é muito empolgante e instruti-
vo, e tenho certeza que posso 
trazer toda a experiência que 
acumulei para o ano que vem. 
Novos regulamentos técnicos, 
a ambição impressionante de 
toda a equipe e o apoio da 
Ferrari, claro que acredito que 
tudo isso vai nos deixar mais 
próximos do grid na tempora-
da 2022 e vamos poder lutar 
por pontos", disse o alemão.

"Estou ansioso para fazer 
parte de uma equipe que está 
cada vez mais forte e vou fazer 
tudo o que puder do meu lado 
para nos levar adiante. Por 

fim, gostaria de agradecer à 
Academia de Pilotos da Ferrari 
pela confiança que seguem me 
dando e pelo suporte que me 
dão ao longo dos anos", com-
plementou.

mazepin, por sua vez, foi 
bem mais sucinto na sua de-
claração veiculada pela equi-
pe. "Estou muito animado 
para o ano que vem, para o 
novo carro e simplesmente 
por ter a oportunidade com 
a Haas e crescer junto com 
eles. Acho que vamos nos sair 
mais fortes no ano que vem", 
afirmou o russo.

Com a garantia dos dois 
pilotos na Haas, resta apenas 
uma vaga aberta no grid da Fór-
mula 1 em 2022. A Alfa Romeo 
ainda não definiu o compa-
nheiro de equipe do finlandês 
Valtteri bottas, que deixará a 
mercedes para assumir o lugar 
do compatriota e futuro apo-
sentado Kimi Raikkonen. Uma 
renovação com o atual piloto, o 
italiano Antonio Giovinazzi, e as 
possibilidades de contratações 
do chinês Guanyou Zhou ou do 
holandês Nyck de Vries são as 
chances mais ventiladas até o 
momento.

Agência Estado
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Filho de Schumacher vai continuar na Haas com o russo Nikita, em 2022



Esportes

Treinador do São Paulo pede calma à torcida do tricolor paulista e 
diz que o atleta ainda não tem codições de jogar uma partida inteira

O torcedor são-paulino 
está inconformado por ter 
visto Calleri entrando apenas 
nos últimos minutos contra 
Atlético-GO e América-MG, 
ambos pelo Brasileirão. O ata-
cante ainda está bem abaixo 
fisicamente e o técnico Her-
nán Crespo pede um pouco 
mais de paciência com o cen-
troavante, “sem condições de 
ser titular no momento”, em 
sua avaliação.

Com a confirmação da 
conjuntivite de Luciano mo-
mentos antes do jogo com os 
mineiros, na quarta-feira, mui-
tos torcedores foram às redes 
sociais para cobrar a escalação 
do argentino desde o início. 
Pablo foi o escalado, sob elo-

gios e a confiança de Crespo. 
Após o empate sem gols, a ira 
se tornou grande com o treina-
dor, que defendeu as escolhas 
explicando não ter como fazer 
os gostos da torcida agora.

Calleri atuou somente 28 
minutos somados nos dois jo-
gos e essa deve ser a tônica em 
mais algumas rodadas. “Infe-
lizmente você (quem cobra o 
Calleri) não pode vir aos trei-
nos e ver a condição do Calleri. 
Ele não joga desde abril, está 
há 15 dias com a gente, preci-
sa de tempo”, afirma Crespo. 
“Ele não está em condições de 
jogar como titular.”

Depois de jogar por 15 
minutos contra os goianos, 
Calleri só entrou aos 37 mi-
nutos do segundo tempo con-
tra o América-MG. Foram 8 

minutos de tempo normal e 
mais cinco de acréscimos ape-
nas em campo. Crespo justifi-
ca sua decisão como proteção 
do reforço e ídolo da torcida. 
“Não podemos arriscar e ele 
se machucar, estourar.”

A mesma situação vale 
para Marquinhos, outro jo-
gador para qual Crespo exige 
tempo para resgatar o bom 
futebol. “Marquinhos voltou 
depois de 50 dias. Não posso 
esperar um Marquinhos de 50 
dias atrás, mas ele deve come-
çar a jogar”, diz, sobre o jovem 
da base. “Um por uma coisa e 
outro por outra, sempre es-
tamos com situações físicas 
complicadas, mas temos que 
ter paciência para (os atacan-
tes) voltarem ‘top’.”

Crespo aproveita para 

culpar a falta de um elenco 
grande como justificativa da 
queda de rendimento do São 
Paulo, em sua visão, sem con-
dições de disputar três com-
petições ao mesmo tempo. 
Depois das saídas da Copa Li-
bertadores e da Copa do Bra-
sil, ele crê que a equipe tem 
tudo para engrenar disputan-
do apenas o Brasileirão.

“(A queda veio) Talvez 
porque não temos um elenco 
para disputar três competi-
ções. Sabemos disso. Agora 
estamos só jogando uma, en-
tão acreditamos que vamos 
melhorar”, acredita. O duelo 
com o líder Atlético-MG será 
um bom teste na próxima ro-
dada, amanhã à 
noite, também 
no Morumbi.

Agência Estado

Crespo admite 
que o atacante 
Calleri não está 
bem fisicamente

Edição: Ivo Marques          Editoração: Bhrunno Maradona
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A torcida do São Paulo 
não tem se conformado 

com a escalação de Callleri 
apenas nos finais dos jogos, 
quando o atacante não tem 

muita chance de marcar 
os gols que sempre fez

Renato celebra o apoio da 
torcida do Flamengo a Isla

O Flamengo venceu o 
Barcelona-EQU por 2 a 0, na 
quarta-feira, no Estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro, 
e abriu vantagem nas semi-
finais da Copa Libertadores. 
Para este confronto, Isla foi 
o titular, mesmo após mani-
festações dos torcedores nas 
redes sociais. No entanto, a 
torcida presente “abraçou” 
o lateral-direito chileno e a 
atitude foi celebrada por Re-
nato Gaúcho.

O técnico fez questão de 
parabenizar os torcedores 
pelo apoio ao jogador, que 
vem passando por um mo-
mento difícil. Recentemente, 
em meio à críticas nas redes 
sociais, Isla deletou todas as 
imagens referentes ao Fla-
mengo em seu perfil, além de 
ter postado um desabafo.

“Sem dúvida (o apoio 
da torcida é importante). Ele 
tem todo o apoio do presiden-
te, da diretoria, da comissão 
técnica, do grupo de jogado-
res e, pode ter certeza, de 
quase toda a torcida. Redes 
sociais são um problema. Às 
vezes você recebe uma crítica 
e nem sabe de onde vem, nem 
sabe se vem da torcida do 
Flamengo. A melhor resposta 
foi dada hoje (quarta-feira). 
Está de parabéns a torcida no 
Maracanã, gritando o nome 
dele, incentivando. É um joga-
dor de grupo, se entrega nos 
treinamentos, nas partidas, é 
querido. Faz parte do grupo, 
vem nos ajudando, e venho 
repetir, parabéns à torcida, foi 
a melhor manifestação”, disse 
Renato Gaúcho.

Futebol feminino

Seleção Brasileira reduz 
rivalidade entre atletas

A técnica Pia Sundhage 
conseguiu fazer algo pouco 
provável com a convocação 
da Seleção Brasileira Femini-
na: diminuir a rivalidade en-
tre Corinthians e Palmeiras, 
dias antes da grande final do 
Brasileirão, marcada para 
domingo, na Neo Química 
Arena, em São Paulo.

Foram chamadas para 
os amistosos contra a Ar-
gentina oito jogadoras que 
estarão em campo na casa 
corintiana no fim de semana. 
Nesta quarta-feira as equi-
pes se enfrentam pela sex-
ta rodada do Campeonato 
Paulista, mas as convocadas 
pela treinadora sueca devem 
ser preservadas justamente 
para a grande decisão.

Pia chamou três palmei-

renses: a zagueira Thaís e as 
meio-campistas Ary Borges e 
Katrine. E cinco corintianas: 
as laterais Tamires e Yasmim, 
a zagueira Erika, a meia An-
dressinha e a atacante Vic Al-
buquerque, esta apenas para 
o segundo jogo. No clássico 
de segunda-feira, ainda tinha 
Agustina Barroso em campo 
pelo time argentino. Ela é de-
fensora do Palmeiras.

Com o clima festivo que 
costuma cercar jogadores 
de seleção, não importa a 
categoria, corintianas e pal-
meirenses “esqueceram” que 
estarão em lados opostos 
no domingo e viveram dias 
de total harmonia nesses 
amistosos que promoveram 
renovação do grupo da se-
leção brasileira.

Foram fotos juntas, mui-
ta resenha, brincadeiras e 

Agência Estado

Agência Estado

Palmeirenses e corinthianas comemoram juntas na Seleção Brasileiras

clima de total integração. As 
trocas de elogios comprovam 
que é possível um convívio 
entre jogadoras de equipes 
distintas do mesmo estado. 
“É bem engraçada essa con-
vivência, porque rola aquela 
rivalidade entre Corinthians 
e Palmeiras. Mas toda essa 
rivalidade acaba ficando lá. 
Quando a gente vem repre-
sentar a camisa da Seleção 
Brasileira, viramos compa-
nheiras de equipe”, afirma a 
palmeirense Ary Borges. “No 
futebol feminino tem muita 
amizade, então o tratamento 
umas com as outras aqui é 
normal, temos uma relação 
de amigas”, garante.

A experiente Erika, 
zagueira corintiana, tam-
bém segue a linha de que 
amizade é possível entre 
atletas rivais. “Foi impor-
tante convivermos juntas 
aqui, até para parar com a 
rivalidade fora do campo”, 
afirma. “Normalmente não 
temos isso, mas esse perío-
do deixou uma relação mais 
amigável. Porém, dentro 
do campo são elas lutando 
pela camisa delas e a gente 
pela nossa.”

O Corinthians ganhou 
o primeiro jogo, no Allianz 
Parque, por 1 a 0, com gol 
de Gabi Portilho, e entrará 
em campo precisando de 
um empate para ganhar o 
Brasileirão pela terceira 
vez. O Palmeiras terá de 
ganhar se quiser festejar o 
título inédito.
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Um dos destaques do 
time em campo foi Andreas 
Pereira. O meia iniciou o 
confronto como segundo vo-
lante, mas depois foi coloca-
do mais à frente, atuando ao 
lado de Thiago Maia. Ao final 
do duelo, Renato Gaúcho ex-
plicou o porquê da mudança 
na função do jogador.

“Não gosto de improvi-
sar, sempre falo isso para vo-
cês. Uma coisa é improvisar 
tendo jogadores da posição, 
outra coisa é você não tendo 
jogadores da posição. Temos 
o Arrascaeta, que infelizmen-
te está entregue ao departa-
mento medico. O Vitinho até 
ia bem na partida, mas estáva-
mos perdendo o meio, então 
eu coloquei ele (Andreas) de 
um lado, o Thiago do outro, 
segurando um pouquinho o 
(Willian) Arão”, afirmou o trei-

nador, antes de prosseguir:
“Eu falei que não gos-

to de improvisar, mas falei 
que tem jogos e jogos. Assim 
como o próprio Pedro junto 
com o Gabigol (Gabriel). As-
sim como o Andreas, de vez 
em quando, vai ser colocado 
na meia O treinador tem esse 
direito, tem a leitura da par-
tida e procura fazer o melhor 
para a equipe... São jogadores 
com características, que sa-
bem jogar em mais de uma 
posição, e isso ajuda bastante 
o treinador”, concluiu.

Com Andreas Pereira e 
Isla à disposição, o Flamengo 
volta a campo neste domin-
go para enfrentar o Améri-
ca-MG, em jogo válido pela 
22.ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. A bola vai rolar no 
estádio Independência, em 
Belo Horizonte, às 11 horas.

Renato Gaúcho agradeceu o apoio dos torcedores no jogo contra o Barcelona

Foto: Ascom/Flamengo



Memorial

Organização fixa limites mais restritivos para poluentes atmosféricos e é a primeira atualização das diretrizes desde 2005

Cerca de sete milhões morrem 
pela poluição do ar, diz OMS

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de setembro de 2021

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) fixou anteontem limites mais 
rígidos para os principais poluentes 
atmosféricos, entre eles partículas 
transportadas pelo ar, responsáveis 
por 7 milhões de mortes prematuras 
por ano, principalmente nos países 
pobres. É a primeira atualização das 
diretrizes da OMS para a qualidade 
do ar desde 2005.

Os dados mostram que a po-
luição atmosférica tem influência 
em diferentes aspectos da saúde e 
aumentou consideravelmente em 16 
anos. Por essa razão, a OMS baixou 

a quase totalidade dos limiares de 
referência que se referem sobretudo 
aos chamados poluentes clássicos: 
as partículas transportadas pelo ar, 
o ozônio, o dióxido de nitrogênio, 
o dióxido de enxofre e o monóxido 
de carbono.

As novas diretrizes não são ju-
ridicamente vinculativas (obrigató-
rias), mas fornecem aos países um 
quadro para melhor proteção das 
suas populações. O diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, exortou “todos os países e todos 
aqueles que lutam para proteger o 
ambiente a utilizá-las para reduzir 
o sofrimento e salvar vidas”, disse.

Pelo menos 7 milhões de mor-
tes prematuras, principalmente por 
doenças não transmissíveis, são atri-
buídas aos efeitos conjuntos da polui-
ção do ar atmosférico e da poluição 
do ar interior, de acordo com a OMS.

“A poluição do ar é uma amea-
ça à saúde em todos os países, mas 
afeta sobretudo as populações dos 
países mais pobres”, afirmou o di-
retor-geral da OMS, acrescentando 
que esses países são cada vez mais 
confrontados com níveis crescentes 
de poluição atmosférica, alimentada 
pelo crescimento das cidades e o de-
senvolvimento econômico baseado 
no uso de combustíveis fósseis.

Para o diretor regional da OMS 
para a Europa, Hans Henri Kluge, “o 
ar puro deve ser um direito humano 
fundamental e uma condição neces-
sária à saúde e produtividade das 
sociedades”. Com as alterações cli-
máticas, a poluição do ar é, de acordo 
com o organismo das Nações Unidas, 
uma das principais ameaças ambien-
tais para a saúde.

Entre as crianças, por exemplo, 
a poluição atmosférica pode com-
prometer o desenvolvimento dos 
pulmões, limitar a função pulmonar, 
provocar infecções respiratórias e 
agravar a asma. Já entre os adultos, 
as cardiopatias isquêmicas e os aci-

dentes vasculares cerebrais são as 
causas mais frequentes de mortes 
prematuras atribuídas à poluição 
atmosférica.

Dados mais recentes, de acordo 
com a OMS, mostram que a poluição 
do ar pode também estar na origem 
do diabetes e de doenças neurodege-
nerativas. Segundo relatório da Agên-
cia Europeia do Ambiente, divulgado 
na terça-feira (21), a qualidade do ar 
em Portugal e na Europa melhorou 
de 2019 para 2020, possivelmente 
devido aos confinamentos durante a 
pandemia de covid-19, embora per-
maneçam sérios riscos para a saúde 
devido à poluição atmosférica.

Aforismo
“A única coisa que as 

pessoas têm em comum 
é que estão todas caminhando 

em direção à morte.”

(Bob Dylan)

366 — Papa Libério
1143 — Papa Inocêncio II
1541 — Paracelso, médico e alquimista suíço
1572 — Túpac Amaru, líder inca
1834 — Dom Pedro I do Brasil, Pedro IV de Portugal
1973 — Josué de Castro, 
escritor, geógrafo e ativista brasileiro
2002 — Ivan Apremont de Lucena, 
jornalista e pesquisador (PB)

Mortes na História

Obituário

Mãe Xagui
21/9/2021 – Aos 92 anos, em Salvador 
(BA), em decorrência de complicações 
após uma cirurgia para amputação de um 
dos dedos, por causa da diabetes. Era a 
mais velha ialorixá representante da nação 
de Angola. Fazia parte do Terreiro de Can-
domblé Tumbanssé, no Bairro de Pero Vaz, tombado como 
patrimônio histórico da capital baiana.

Foto: Divulgação

Layane Ferreira Campos
21/9/2021 – Em João Pessoa (PB), 
de câncer. Foi sepultada nessa quin-
ta-feira (23), no Cemitério Municipal 
de Teixeira (PB). Estava residindo na 
capital paraibana, era casada e deixa 
dois filhos, de treze e quatro anos.

Foto: Patosonline
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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.

Agência Brasil

Armando Klabin
22/9/2021 – Aos 88 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ). Era presidente do Con-
selho de Administração do grupo 
empresarial Klabin S.A. Formado em 
Engenharia Civil pela Escola Politécni-
ca da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), foi executivo e esteve à frente de inúme-
ras empresas e instituições. Seus empreendimentos se 
estenderam à Paraíba. Sua empresa é líder no segmento 
de papéis e embalagens, sendo uma das maiores empre-
sas do mundo. Em 2015, aos 83 anos, entrou no Guiness 
Book como o mais longevo jogador de polo da época.

Foto: Divulgação

Ilderico José da Silva Lima
21/9/2021 – Aos 68 anos, em Santa 
Rita (PB), de acidente de carro. Médi-
co pediatra paraibano que atuava no 
Hospital Regional Tibério Nunes, em 
Floriano, no Piauí.

Foto: Divulgação

Paulo Sentelhas
21/9/2021 – Em decorrência de com-
plicações da covid-19. Pesquisador 
em Agrometeorologia e professor da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq), em Piracicaba (SP). 
Foi secretário da Sociedade Brasi-
leira de Agrometeorologia de 1995 a 1997 e de 2001 
a 2003 e seu presidente entre 2005-2007. No mesmo 
período, atuou como presidente da Federação Latinoa-

Foto: Esalq

mericana de Agrometeorologia. De 2005 a 2013 também foi 
representante do Brasil junto ao Grupo de Especialistas em 
Agrometeorologia da Organização Mundial de Meteorologia 
(OMM-ONU).

Breves & Curtas
# Abandonada no deserto sem água e comida
Familiares e amigos de Lenilda dos Santos, de 49 anos, estão 
fazendo uma vaquinha para levantar fundos e trazer o corpo da 
brasileira dos Estados Unidos. Lenilda foi encontrada morta no 
último dia 15, no sul da cidade de Deming, no estado norte-a-
mericano do Novo México. Agentes da fronteira disseram que 
ela foi abandonada no deserto, sem água e sem comida por um 
grupo que leva imigrantes de forma ilegal aos Estados Unidos.

# Advogado trama morte para filho receber seguro
O advogado norte-americano Alex Murdaugh tramou sua pró-
pria morte para que seu filho pudesse receber US$ 10 milhões 
(R$ 52 milhões) em seguro de vida. A defesa agora confirma 
que Murdaugh contratou um assassino de aluguel para atirar 
nele, na expectativa de que seu filho sobrevivente pudesse 
receber os recursos do seguro. O incidente ocorre apenas três 
meses depois que a esposa de Murdaugh e outro filho foram 
encontrados mortos a tiros, a última reviravolta em uma série 
de tragédias e escândalos que atormentam a família.

# Inocente condenado à morte morre de covid-19
Um homem de 47 anos, que passou 15 anos no corredor da 
morte numa prisão do estado norte-americano de Louisiana 
após ter sido condenado injustamente, e que foi inocentado 
através de DNA em 2012, morreu de covid-19. Thibodeaux, que 
morreu em 2 de setembro depois de passar um terço da sua 
vida atrás das grades, mudou-se para o Minnesota para reco-
meçar a vida como caminhoneiro de longa distância e acabou 
por se fixar no Texas com a família. Nativo de Nova Orleans, nos 
Estados Unios, foi preso em 1996, aos 22 anos, quando traba-
lhava como marinheiro num barco do Mississippi e foi acusado 
de estuprar e assassinar a sua prima, Crystal Champagne.

# Mulher e seu cachorro morrem afogados
Uma jovem de 21 anos morreu afogada no interior de Minas 
Gerais ao tentar salvar o próprio cachorro, que também foi leva-
do pela correnteza. O caso ocorreu no último dia 12, na Região 
Noroeste do estado. A tragédia envolvendo a mulher e o cachorro 
ocorreu no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas. Os bombeiros 
afirmam que ela entrou na água para tirar uma foto e acabou 
sendo seguido pelo cachorro, que também se jogou no rio.

# Centenas de pássaros caem mortos em cemitério
Um evento misterioso está intrigando moradores da Ilha de 
Bali, na Indonésia, onde centenas de pardais caíram mortos em 
um cemitério local, fato ocorrido no último dia 9. Os especialis-
tas ainda não sabem o que causou a morte em massa das aves.

# Massacre de golfinhos nas Ilhas Faroe
Mais de 1.400 golfinhos-de-cara-branca foram mortos no 
último dia 12 nas Ilhas Faroe, no que as autoridades locais 
disseram ser parte da tradicional caça à baleia. O assassinato foi 
denunciado pelo grupo de preservação marinha Sea Shepherd 
como um massacre “brutal e mal manejado” e a maior caçada 

na história do território dinamarquês. A organização disse 
que um grupo de 1.428 golfinhos foi encurralado por lanchas 
e jet skis na praia de Skalabotnur, na ilha de Eysturoy, onde os 
animais foram mortos.

# Cerca de 17 milhões de animais mortos no Pantanal
As queimadas que atingiram a região do Pantanal no ano pas-
sado mataram, pelo menos, 17 milhões de animais. A conclusão 
é de um estudo realizado por 30 pesquisadores da Embrapa 
Pantanal, do ICMBio e do Ibama, além de universidades federais 
e organizações não-governamentais. Para chegar a esse resulta-
do, os pesquisadores fizeram uma série de transectos – trilhas 
em linha reta, para coletar as amostras de animais mortos nos 
incêndios. Ao todo, o grupo percorreu 114 quilômetros de tran-
sectos por todo o Pantanal.

# Para “testar” se era psicopata, jovem mata a amiga
Três jovens foram presos suspeitos de matar Ariane Bárbara 
Laureano de Oliveira, 18 anos, em Goiânia. Segundo a Polícia 
Civil de Goiás, Ariane era amiga do grupo e o crime foi cometido 
porque uma das suspeitas queria saber se era psicopata. Ariane 
desapareceu em 24 de agosto. O corpo foi achado sem vida sete 
dias depois, no Setor Jaó, em Goiânia. Foram presos suspeitos 
de esfaquear e esconder o corpo da vítima Jeferson Cavalcante 
Rodrigues, de 22 anos, Raíssa Nunes Borges, de 19, e Enzo Jaco-
mini Carneiro Matos, conhecido como Freya, de 18.

# Matou a mulher alegando que ela “era uma bruxa”
Um homem de 39 anos matou sua ex-companheira, de 42 anos, 
com uma catana (espada japonesa) depois de a ter perseguido 
de carro, na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, nos Açores. A 
Polícia Judiciária deteve o assassino que alegou ter “agido mo-
tivado por sentimento de vingança, por acreditar que a vítima 
usava técnicas de bruxaria para o prejudicar”.

# Barril de chope explode dentro de casa
Um homem morreu no último dia 17 após a explosão de um 
barril de chope dentro de casa, em Campo Bom, do Vale do Sinos, 
no Rio Grande do Sul. Gilson Nascimento, de 43 anos, estava com 
familiares comemorando o próprio aniversário, quando o barril 
explodiu e fragmentos acertaram o seu rosto e as pernas. Não 
ficou claro como a explosão ocorreu.

# Pior ano das armas de fogo nos Estados Unidos
O ano de 2021 caminha para ser o pior período em mortes 
por armas de fogo em décadas nos Estados Unidos, ultra-
passando até mesmo os altos níveis do ano passado. De 
acordo com o observatório Gun Violence Archive (GVA), de 
1º de janeiro a 15 de setembro, um total de 14.516 pessoas 
morreram em decorrência da violência armada no país. É 
1.300 mais que no mesmo período em 2020, um aumento 
de 9%.

# Pinguins africanos picados por abelhas
Sessenta e três pinguins africanos, uma espécie ameaçada 
de extinção, foram encontrados mortos por picadas de 
abelha em uma praia próxima da Cidade do Cabo, infor-
mou a Fundação da África Austral para a Conservação de 
Aves Costeiras (Sanccob). “As abelhas picaram essas aves 
até a morte”, disse David Roberts, veterinário da fundação. 
Os pinguins mortos foram encontrados no último dia 17, 
na Praia de Simon’s Town, a cerca de 40 quilômetros da 
Cidade do Cabo.
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Entre os problemas, foram observadas dificuldades de acesso a pontos de imunização, principalmente devido a horário reduzido

MPF, MPPB e MPT constatam 
falhas em vacinação na PB

O Ministério Público 
Federal (MPF), Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
e Ministério Público do Tra-
balho (MPT) constataram 
falhas nas campanhas de va-
cinação de algumas cidades 
paraibanas. Entre elas, estão 
as dificuldades de acessar 
os pontos para imunização, 
principalmente devido ao 
horário de atendimento re-
duzido. Estes resultados fo-
ram obtidos na fiscalização 
realizada ontem pelos repre-
sentantes destes órgãos em 
vários postos de vacinação 
contra a covid-19 em João 
Pessoa, Cabedelo, Bayeux, 
Campina Grande, Itabaiana 
e Monteiro.  

Os cidadãos relataram 
às equipes em João Pessoa 
que atualmente a Prefeitura 
só disponibiliza um ponto de 
vacinação de segunda dose 
de AstraZeneca, o que pode 
dificultar a adesão. Na Ca-
pital, também foi detectado 
pelos MPs um local com si-
nalização incompatível para 
idosos e com comorbidades.

Foram inspecionados 
ainda o armazenamento de 
vacinas em João Pessoa (19 
câmaras frias e um freezer) 

e o Sistema de Informação 
local. Na oportunidade, a 
coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional em Ma-
téria da Saúde do MPPB, a 
promotora de Justiça, Fabia-
na Lobo verificou uma orga-
nização administrativa, com 
planilhas eletrônicas para o 
controle sobre a quantidade, 
tipo e a saída de imunizantes 
(por ordem decrescente de 
prazo de validade), de serin-
ga e outros insumos.

A equipe percebeu tam-
bém que as caixas térmicas 
para transporte das vacinas 
aos pontos possuem termô-
metro para controlar a tem-
peratura no momento em 
que for dispensado. A Secre-
taria Municipal de Saúde de 
João Pessoa (SMS-JP) decla-
rou aos órgãos que as perdas 
de imunizantes são irrisórias 
e que toda sexta-feira é feito 
um inventário detalhado da 
vacinação e com isso, tem até 
hoje para enviar o documen-
to relacionado a esta semana 
aos MP’s.

A inspeção detectou que 
o município recebe da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES-PB) a vacina da Pfizer 
ainda negativada e que, por 
isso, o imunizante fica em 
freezer próprio, permitindo 
que a validade seja esten-

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

dida por 14 dias. Depois do 
freezer, a vacina é colocada 
em câmara, onde pode pas-
sar 30 dias. Além disso, en-
contraram todos os insumos 
(algodão, álcool, descarbox 
etc), de responsabilidade do 
município.

Sobre a validade dos 
imunizantes e diluentes, a 
data mais próxima de ven-
cimento encontrada foi de-

zembro de 2021. A Corona-
Vac tem maior prazo (maio 
a agosto de 2022). O objetivo 
da ação era verificar a orga-
nização do processo, a data 
de validade dos imunizantes, 
além de ouvir os cidadãos so-
bre dificuldades e se ocorre 
busca ativa. 

Foram coletadas infor-
mações para os relatórios da 
fiscalização que serão enca-

minhados nos próximos dias 
aos gestores. Os primeiros 
pontos visitados durante a 
manhã em João Pessoa foram 
a Escola Seráphico da Nó-
brega, em Tambaú, na Fiep 
e o Lyceu Paraibano, estes 
últimos no Centro.

De acordo com a pro-
motora da Saúde (MPPB) de 
João Pessoa, Jovana Tabosa, 
foram eleitos quatro postos 

de vacinação de grande fluxo. 
Ela destacou a importância 
da comunicação do Ministé-
rio Público com a população, 
inclusive para perguntar se 
o agendamento foi feito de 
forma imediata ou se encon-
trou alguma dificuldade na 
localização dos postos. “É 
muito importante que haja 
uma inspeção in loco para 
vermos toda a logística da 
vacinação”, declarou. 

Para a procuradora do 
MPF, Janaina Andrade, o MP 
fiscalizou em diversas cida-
des para compreender a di-
nâmica de vacinação e como 
funciona a busca ativa, para 
as pessoas que não tomaram 
ainda a primeira ou segun-
da doses. Ela ressaltou que a 
proposta também foi conver-
sar com a população sobre 
as dificuldades: se o horário 
disponibilizado era compatí-
vel com a jornada de trabalho 
ou os afazeres do dia e ainda 
se os pontos de vacinação 
são de fácil acesso. “A Paraí-
ba possui hoje cerca de 500 
mil pessoas que não com-
pletaram o esquema vacinal. 
É importante que as lideran-
ças religiosas, empregadores, 
gestores e aquele que pode 
ser um influenciador da po-
pulação, incentive a vacina 
contra a covid”, observa.

Fiscais estiveram em postos de imunização contra a covid-19 em João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Campina Grande, Itabaiana e Monteiro

Foto: Divulgação/MPF

Bayeux tem irregularidade em caixa térmica
Em Bayeux, a fiscalização foi 

na sala de armazenamento e no 
ginásio do bairro do Sesi. Aos Mp’s, 
a coordenadora de vacinação infor-
mou que os imunizantes da Pfizer 
são entregues pela SES-PB ao mu-
nicípio positivado e, vão direto para 
a câmara fria, havendo, assim, um 
controle sobre o estoque e a saída. 
A equipe percebeu que todos os in-
sumos estão disponíveis. Porém, foi 
encontrada uma irregularidade em 
uma caixa térmica, com temperatu-
ra elevada, que já foi solucionado. 

Já em Campina Grande, a ação 
foi realizada pelo procurador do Tra-
balho Raulino Maracajá (MPT-PB) e a 
promotora de Justiça Adriana Amo-
rim. A equipe entrevistou usuários e 
inspecionou o armazenamento das 
vacinas na Secretaria de Saúde. Os 
pontos inspecionados foram o Par-
que do Povo, Policlínica do Catolé e 
3ª Gerência do Estado.

Segundo Raulino Maracajá, a 

ideia era observar os locais de va-
cinação e, desta forma, foi feito um 
questionário para entrevistar alguns 
usuários. “Fomos na sala fria na Se-
cretaria de Saúde, onde são guarda-
das as vacinas, fizemos uma série de 
perguntas, sobre armazenamento, 
validade, quais são as vacinas, sobre 
vacinação de adolescentes e a dose 
de reforço que está sendo aplicada”, 
informou.

A ação seguiu para o Parque 
do Povo onde foram verificadas 
a aplicação da dose de reforço. 
Depois, foram para uma Unidade 
Básica, na Policlínica do Catolé. 
“Entrevistamos, tiramos dúvidas, 
e de lá fomos na 3ª Gerência do 
Estado, onde tinham acabado de 
receber as doses das três vacinas 
para serem distribuídas aos muni-
cípios, verificamos validade, lotes, 
e como se dá a entrega”, relatou o 
procurador.

Ainda em Campina Grande, os 

MP’s  detectaram que o município 
de Taperoá não fez a retirada do 
imunizante da Pfizer na 3ª Gerência 
Regional de Saúde. Conforme Ja-
naina Andrade, isso pode significar 
um transtorno para a rede de frios 
e à população. 

Dia D 
Sobre o Dia D da vacinação, 

prevista para amanhã, em toda a 
Paraíba, a procuradora Janaina An-
drade comentou que o evento vai 
permitir que a população complete 
seu esquema vacinal e afirmou que 
o trabalhador tem direito ao abono 
de ausência do trabalho para tomar 
a vacina. “A vacina é um direito de 
todos, mas também é um dever. A 
vacinação no Brasil é obrigatória, 
não pode ser forçada de forma físi-
ca, mas é um dever do cidadão en-
quanto cumprimento do seu dever 
legal, como também uma prova de 
respeito ao outro”, finalizou. Problema com caixa térmica, que tinha temperatura elevada, foi solucionada

Foto: Divulgação

Justiça volta a pedir bloqueio de R$ 20 mi de Barros

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) voltou a pedir o 
bloqueio de quase R$ 20 mi-
lhões em bens do deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), líder 
do governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
na Câmara, em uma ação de 
improbidade administrativa 
que mira contratos firmados 
enquanto ele chefiou o Minis-
tério da Saúde na gestão do 

ex-presidente Michel Temer 
(MDB). A medida também al-
cança quatro ex-servidores 
da pasta e a empresa Global 
Gestão em Saúde.

O pedido, assinado pela 
procuradora da República 
Carolina Martins Miranda de 
Oliveira, foi enviado na quarta-
feira, 22, ao juízo da 22ª Vara 
Federal do Distrito Federal. 
Ela renovou o requerimento 
depois que os réus foram inti-
mados a prestar informações.

Os contratos questiona-

dos pelo Ministério Público Fe-
deral envolveram a compra de 
remédios para o tratamento 
de doenças raras. O Ministério 
da Saúde fez o pagamento an-
tecipado de R$ 19,9 milhões, 

mas nunca recebeu os medica-
mentos. A investigação apon-
tou que o desabastecimento 
teria provocado a morte de ao 
menos 14 pacientes e agrava-
do o quadro uma centena de 

pessoas que dependiam do 
tratamento.

“Em todos os proce-
dimentos de compras do 
Ministério da Saúde supra-
mencionados, houve atrasos 
injustificados na entrega dos 
fármacos, com o consequen-
te descumprimento de cen-
tenas de decisões judiciais e 
um grave desabastecimen-
to”, diz um trecho da ação 
enviada à Justiça ainda em 
2018.

O MPF atribui as irre-

gularidades a ‘motivos não 
republicanos’ e diz que os 
contratos ‘perpassam a imo-
ralidade e o descumprimento 
de normas da administração 
pública’.

A Global Gestão em Saúde 
também pertence a Francisco 
Maximiano, sócio da Precisa 
Medicamentos, que ganhou 
o noticiário após ter entrado 
na mira da CPI da Covid sob 
suspeita de irregularidades 
no contrato para compra da 
vacina indiana Covaxin.

Rayssa Motta
Agência Estado  Em todos os procedimentos de compras do 

Ministério da Saúde supramencionados, houve 
atrasos injustificados na entrega dos fármacos, com 

o consequente descumprimento de centenas de 
decisões judiciais e um grave desabastecimento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 019/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar e do EJA Novas Turmas do Município de Alagoa Grande.
HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 
epígrafe as empresas: VINÍCIUS DAVI MORA SILVA – itens: 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13
,14,15,17,18,19,20,21, 22, 23, 24,

25,26,27,28,29,30 e 31, no valor total de R$ 436.763,44 (Quatrocentos e trinta e seis mil sete-
centos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos); e CARLOS G A DANTAS – itens: 03 
e 16, no valor total de R$ 4.002,50 (Quatro mil dois reais e cinquenta centavos). 

Alagoa Grande(PB), 20 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 47/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: VINÍCIUS DAVI MOURA SILVA, CNPJ nº 35.104.506/0001-25.
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar e do EJA Novas Turmas do Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 436.763,44 (Quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e três 

reais e quarenta e quatro centavos).
FONTES DE RECURSOS: PNAE e EJA.
VIGÊNCIA: 21/09/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 21 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de material esportivo 
destinado a eventos, campeonatos e outros realizados pelas secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 07 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de paralelepípedos e meio fio 
granítico, para atendes as necessidades do município de Araçagi. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 23 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 

uma creche localizada no bairro Santo Amaro neste município. LICITANTES HABILITADOS: DIAS 
CONSTRUCOES LTDA; L & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: 
GR CONSTRUTORA EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/10/2021, às 15:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa do Ramo Pertinente para execução dos serviços de am-

pliação da Escola Municipal Margarida Pessoa, localizada na sede deste município. LICITANTES 
HABILITADOS: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI. LICITANTE INABILITADO: GR CONSTRUTORA EIRELI. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/10/2021, às 14:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: Aquisições parceladas de carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, 
Merenda Escolar, Creche Municipal e demais setores da Administração Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara 
e: CT Nº 00006/2021 - Guva Alimentos Ltda - CNPJ: 40.188.794/0001-83 - Apostila 01 - acréscimo 
médio de 60,39%. ASSINATURA: 22.09.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
OBJETO: Reforma da Prefeitura Municipal de Araruna/PB. LICITANTES HABILITADOS: 1) ARENA 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI (CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI; 2) ENGEMARCC 
CONSTRUTORA EIRELI; 3) GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA–ME; 4) PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP.  LICITANTES INABILITADOS: 1)AGRESTE CONS-
TRUTORA E COMÉRCIO LTDA; 2)CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 3)CONSTRUTORA 
APODI EIRELI; 4)CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI; 5)D’LEON COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI; 6)EDIFICAÇÃO E TRANSPORTES UNIÃO LTDA; 7)EKS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA; 8)EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO 
LTDA; 9)F J DE LIMA JUNIOR EIRELI; 10)JOSE CREZIO LOPES FILHO; 11)L & L CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; 12)L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 13)LA ENGE-
NHARIA E LOCAÇÕES EIRELI; 14)MFA CONSTRUÇÕES LTDA; 15)MORLIS CONSTRUCOES 
E INCORPORACOES EIRELI; 16)SOLAR ENGENHARIA EIRELI. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento 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 05/10/2021, às 11h no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 23 de setembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE, FRANGO, E AFINS PARA COMPOR O CARDÁPIO 
DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES, BEM COMO, DOS PROGRAMAS 
DO GOVERNO FEDERAL/FNAS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS (SCFV) E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE ASSUNÇÃO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 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 subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 23 de Setembro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 

PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021
Espécie: Ata nº 013 - Pregão Eletrônico nº 0013/2021. Que objetiva 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 com-
põe o Edital. Resolve registrar os Preços nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº  
01.612.635/0001-02/ - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. CNPJ: 
00.226.324/0001-42 Item(s): 1 - 2. Valor: R$ 72.894,40. Data da Assinatura: 20/09/2021. Validade: 
12 meses. Ata disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br/licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 

PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021
Espécie: Ata nº 014 - Pregão Eletrônico nº 0014/2021. Que objetiva o registro de preços para: 
contratação de Pessoa Jurídica para especializada no Fornecimento parcelado de Produtos de Lim-
peza, Utensílios e Higiene de uso contínuo, para atender as necessidades das diversas Secretarias 
e repartições do Município de Assunção–PB: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de 
Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº  01.612.635/0001-02 e 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA.08.158.664/0001-
95 Item(s): 4 - 24 - 60 - 61 - 62 - 79 - 80 - 81.Valor: R$ 5.270,60 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCATÁVEIS LTDA. 21.318.384/0001-65 Item(s): 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-
52-53-54-55-56-57-58-59-63-64-65-66-67-68-69-70-72-73-74-75-76-77-78-82-83-84-85-86-87-88-
89. Valor: R$ 51.207,85 - SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI. 11.186.469/0001-83 Item(s): 
23.Valor: R$ 950,00 Total: R$ 57.428,45. Data da Assinatura: 17/09/2021. Validade: 12 meses. Ata 
disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br/licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
SEM MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍ-
PIO, ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00010/2021.  DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD do exercício financeiro vigente. VIGÊNCIA: até 
12/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº ADM93/2021 
- 13.09.21 - SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA - R$ 6.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: 02.100–SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA – 02100.15.451.0600.1086 – IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA 
E ILUM.PÚBLICA – 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE 001 
– RECURSOS ORDINÁRIOS.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00099/2021 - 21.09.21 - ELETRICA 
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 72.894,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2021, que objetiva: Contratação de profissionais médicos (UROLOGISTA), com com-
provação de experiência em clínica médica e especialidades, para atendimento de ambulatorial, 
de forma complementar, em regime de plantões e ou consultas, junto a policlínica municipal e das 
unidades básicas de saúde da família, no município de Barra de Santana, por estarem revestidos 
da legalidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem junto a Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 3 EIXOS 
SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 24.000,00.

Barra de Santana - PB, 17 de Setembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissionais médicos (UROLOGISTA), com comprovação de experiên-
cia em clínica médica e especialidades, para atendimento de ambulatorial, de forma complementar, 
em regime de plantões e ou consultas, junto a policlínica municipal e das unidades básicas de saúde 
da família, no município de Barra de Santana, por estarem revestidos da legalidade exigida pelo 
Edital do certame, para atuarem junto a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Barra de Santana: 02.060 – Fundo Municipal de Saúde – 10 302 1004 2034 Bloco de Custeio 
na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
– 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 17/09/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05301/2021 - 17.09.21 - 3 
EIXOS SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 24.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES CÃMARA MUNICIPLA DE BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão presencial nº 00001/2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 00401/2021 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA - CNPJ: 
10.673.639/0001-91 - Apostila 01 - acréscimo médio de 9,02%. ASSINATURA: 15.09.21. Barra de 

Santana – PB, 15 de setembro de 2021
 ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Barra de Santana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021
O Pregoeiro comunica o cancelamento do Pregão Presencial nº 00050/2021 que aconteceria ás 

13:00 horas do dia 27 de Setembro de 2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO 
A, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM – PB. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Setor de Licitações e Contratos, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro 
- Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 23 de Setembro de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE 
DE ROCHAS E CONCRETO.

Vencedor: 
- JCV COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.EPP, CNPJ 16.864.240/0001-74 - com o valor Global 

de R$ 40.000,00 (Quarenta mil Reais), vencendo nos seguintes itens:1;
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, no prazo de três dias uteis, nos termos do art. 64, da lei 8.666/1993 atualizada, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB,20 de setembro de 2021
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA DE BOA VENTURA
TERCEIRO ADITIVO 

CONTRATO Nº 01.087/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME
CNPJ/ N°: 11.083.424/0001-83
OBJETO. Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.087/2018, de 06 de 

setembro de 2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL nº. 033/2018, para prorrogar por igual período 
o prazo constante na Cláusula quarta, iniciando – se dia 06 de setembro de 2021, e terminando 
dia 06 de setembro de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, §2o da Lei n.º. 8.666/93 atualizada e 
PREGÃO PRESENCIAL 033/2018
DATA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2021.

TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional de BOA VENTURA - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO 

DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DOS INDIOS PB E DISTRITOS. LICITANTES HABILITADOS: CRV CONSTRUCO-
ES E SERVICOSLTDA–ME; TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: 
ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE 
LTDA; COVALE CONSTRUÇÕES LTDA; J DE FONTE RANGEL EIRELI; MOTIVA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA; NSEG CONS-
TRUCOES EIRELI; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/10/2021, às 08:30 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cacho-
eira dos Indios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35581050. 
E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 23 de Setembro de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.049/2021.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de lanches destinado as necessidades 
da Secretaria de Esporte do Município de Cacimbas - PB, através do Programa Brincando com 
Esporte, referente ao convênio nº 879862/2018/ME/PMC/PB, conforme Edital e seus anexos, tipo 
menor preço por item as 08:31 horas do dia 06 de outubro de 2021. fundamento legal: termos da 
lei nº 10.520-02, dos decretos nº 10.024-19, nº 7.746-12, n° 8.538-15, aplicando-subsidiariamente, 
a Lei Nº 8.666-93. Lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação.

Informações: no horário das 08:30 as 12:00h dias úteis, no E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cacimbas - PB, 23 de setembro de 2021. 
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.050/2021.

Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes e material pedagógico destinado as neces-
sidades da Secretaria de Esporte do Município de Cacimbas - PB, através do Programa Brincando 
com Esporte, referente ao convênio nº 879862/2018/ME/PMC/PB, conforme Edital e seus anexos, 
tipo menor preço por item as 09:35 horas do dia 06 de outubro de 2021. fundamento legal: termos da 
lei nº 10.520-02, dos decretos nº 10.024-19, nº 7.746-12, n° 8.538-15, aplicando-subsidiariamente, 
a Lei Nº 8.666-93. Lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação.

Informações: no horário das 08:30 as 12:00h dias úteis, no E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cacimbas - PB, 23 de setembro de 2021. 
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.051/2021.

Objeto: Contratação de Profissionais para prestação de serviços como Coordenador de Núcleo, 
Agente Recreativo e Auxiliar de Apoio Administrativo, para atender as necessidades da Secretaria 
de Esporte do Município de Cacimbas - PB, através do Programa Brincando com Esporte, conforme 
convênio nº 879867/2018/ME/PMC/PB., conforme Edital e seus anexos, tipo menor preço por item 
as 12:00 horas do dia 06 de outubro de 2021. fundamento legal: termos da lei nº 10.520-02, dos 
decretos nº 10.024-19, nº 7.746-12, n° 8.538-15, aplicando-subsidiariamente, a Lei Nº 8.666-93. 
Lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação.

Informações: no horário das 08:30 as 12:00h dias úteis, no E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cacimbas - PB, 23 de setembro de 2021. 
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial/PMC

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

CAMPINA GRANDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

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 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: J P Construções e Serviços - Valor: 
R$ 687.955,96. 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 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, 23 de Setembro de 2021
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do 
dia 08 de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 13:35 horas do dia 08 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 7.892/13; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 23 de Setembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de trinta equipamentos para impres-
são – sendo vinte e seis multifuncionais monocromáticas e quatro multifuncionais policromáticas 
–, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), manutenção local preventiva e corretiva (com 
reposição de peças), de acordo com as especificações técnicas e com software de gerenciamento 
e bilhetagem. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 07 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 subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 
as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 22 de Setembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços gráficos de impressão, montagem e encadernação. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 08 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 22 de Setembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores diversos. EMPRESA: Lukauto Co-

mércio de Pneumáticos e Peças Ltda. EPP. O Pregoeiro comunica que, após a análise do pedido 
de impugnação ao Edital interposto pela referida empresa, entendeu-se pelo conhecimento do 
mesmo e, no mérito, jugou-se improcedente - impugnação indeferida. Maiores informações e vistas 
ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 
Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de segunda a 
quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.
cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 21 de setembro de 2021.
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material permanente destinado ao Centro de Reabilitação Pós 
Covid do Município de Esperança–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: xx. VIGÊNCIA: até o final do exercí-
cio financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00263/2021 - 14.09.21 - C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - R$ 
4.309,21; CT Nº 00264/2021 - 14.09.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA-ME - R$ 6.949,09; CT Nº 00267/2021 - 20.09.21 - SAO BERNARDO CO-
MERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 218,58; CT Nº 00268/2021 - 20.09.21 - MEDIC 
MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00098/2021, que objetiva: Aquisições de parceladas 
de uniformes para agentes de Saúde do município de Guarabira; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - R$ 3.892,20; 
VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 7.150,00.

Guarabira - PB, 21 de Setembro de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 01.2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, constituída através de Portaria comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 27.10.2021, às 10h00min, na Sala da 
Comissão de Licitação, localizada à Rua Solon de Lucena, 26 – 1° Andar – Centro – CEP: 58.200-
000 – Guarabira - PB, Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA de n.º 01.2021, tipo “MELHOR 
TÉCNICA”, destinada a Contratação de 01 (UMA) empresa para a prestação de serviços de pu-
blicidade e propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que 
tenha por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos 
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços 
de qualquer natureza, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público em 
geral. Demais esclarecimentos e Cópia do respectivo Edital “Concorrência 01.2021” poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 
12h00min e das 14h00min as 18h00min 

Guarabira, 23 de Setembro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO  MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

ERRATA A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
 O Fundo  Municipal de  Saúde de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão 

de licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Eletrônico  00003 
/2021: NO OBJETO MENCIONADO HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO NO HORÁRIO DA LICI-
TAÇÃO onde lê-se : ás 8:00 a partir das 14:30 , leia-se  a partir das 14:30 Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

Guarabira - PB, 23 de Setembro   de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Coffe Break conforme termo de referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00088/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00374/2021 - 
15.09.21 - MAISON DE MEL LTDA - R$ 82.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços técnicos especializados conforme termo 
de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00087/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento 
de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00373/2021 - 15.09.21 - ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - R$ 33.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2021
REF: PREGÃO PRESENCIAL 45/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00268/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP, destinados a atender as necessidades 

Administração municipal para o exercício de 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 08.785.479/0001-20.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 01.2021, tem por objeto, Acréscimo 

de 9,45% (Nove virgula quarenta e cinco por cento) ao botijão de gás GLP C/13 kg (só conteúdo), 
passando ao valor de R$ 93,03 (Noventa e três reais e três centavos) e acréscimo de 8,296% (Oito 
virgula duzentos e noventa e seis por cento) ao botijão de gás GLP C/45 kg (só conteúdo), pas-
sando ao valor de R$ 343,67 (Trezentos e quarenta e três e sessenta e sete centavos Centavos). 

DATA RATIFICAÇÃO: 17.09.2021
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2021: 17.09.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA DE PRÉDIO PUBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMER-
CIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NO MUNICIPIO DE IGARACY – PB, 
ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE MTUR 887350/2019 – OPERAÇÃO Nº 1063898–53. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Igaracy: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 23 695 1008 1053 ADEQUAÇÃO 
E REFORMA DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO, 060 4.4.90.51 
00 001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES, 061 4.4.90.51 00 510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 23/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00086/2021 - 23.09.21 - COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - R$ 293.661,75.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO - LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 

lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00046/2021, que objetiva: Locação 
de uma máquina retroescavadeira 4x4; será realizada às 08:00 horas do dia 29 de setembro de 
2021, no mesmo local da primeira reunião na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. 
Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 23 de setembro de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
INTIMAÇÃO DO ATO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00042/2021. OBJETO: Execução dos serviços de sonori-
zação por carro de som volante. ATO ADMINISTRATIVO: Revogação da licitação. INTIMAÇÃO: 
Notifica-se o ato de revogação da licitação em tela. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas 
ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Ingá - PB, 23 de Setembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES NA EMF AMÉRICO FALCÃO, 
LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR, EM JOÃO PESSOA, PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
IPM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

AVISO DE PREGÃO FRACASSADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

CHAVE CGM: YHBM-PGGZ-GUMA-2VBC
O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira comunica que 

o Pregão Eletrônico nº 007/2021 tendo como objeto: Consultoria e Assessoria de Investimentos, 
realizado no dia 03/09/2021, as 09:00h, foi fracassado: Nenhuma empresa atendeu as exigências 
técnicas do Edital. 

João Pessoa, 23 de setembro de 2021
Isabella Duarte Gouvêa

Pregoeira – IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.058/2021

Chave CGM: 97JA-VIM7-AGTC-ICV5
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS- RAÇÕES E GRÃOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE - SEMAM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/051397.
Data da sessão: 07/10/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 23 de Setembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.015/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/047230
CHAVE CGM: KUX1-HKHC-S9FF-F8K0
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.015/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de engenharia 
para Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, 
com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Ana 
Cristina Rolim, João Gadelha e Fenelon Câmara em João Pessoa/PB, - LOTE 06. Da análise das 
propostas de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em 
Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS as empresas 1ª) PRIIMEE 
Construções e Empreendimentos EIRELI – CNPJ Nº 20.949.329/0001-00, com o valor global ofertado 
de  R$ 4.175.340,90; 2ª) Arko Construções Ltda.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, com o valor 
ofertado de R$ 4.365.345,65; 3ª) EBS Construções e Reformas  -  CNPJ  Nº 25.157.541/0001-59, 
com o valor ofertado de R$ 4.428.000,00; 4ª) CLN Construtora.  -  CNPJ  Nº 18.715.796/0001-24, 
com o valor ofertado de R$ 4.925.402,16; 5ª) BETA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ 
09.221.904/0001-11, com o valor global ofertado de R$ 4.925.402,16. Em cumprimento aos princípios 
constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a 
decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na 
forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 
2021/047230, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052850
CHAVE CGM: 5AL1-8OVT-KF0G-G933
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.021/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução 
dos Serviços de Reforma e Ampliação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Anísio 
Teixeira e Severino Patrício em João Pessoa/PB – Lote 09. Da análise das propostas de preços 
oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão 
Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS as empresas 1ª) L&L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI.  - CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31, com o valor ofertado de R$ 2.867.268,95; 
2ª) RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, com o valor 
global ofertado de  R$ 2.903.190,33; 3ª) UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 
Nº 09.117.897/0001-02, com o valor global ofertado de  R$ 2.938.323,75; 4ª) CONSTRUTORA 
TORREÃO VILLARIM LTDA CNPJ  Nº 41.203.514/0001-21, com o valor global ofertado de  R$ 
2.963.366,80; 5ª) F DOIS ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 04.751.986/0001-92, com o valor ofertado 
de R$ 3.075.248,96; 6ª) ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, com o valor 
global ofertado de  R$ 3.237.052,63; 7ª) VIRTUAL ENGENHARIA - CNPJ  Nº 04.297.655/0001-24, 
com o valor global ofertado de  R$ 3.257.214,46; 8ª) EBS Construções e Reformas  -  CNPJ  Nº 
25.157.541/0001-59, com o valor ofertado de R$ 3.275.945,46; 9ª) CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ Nº 18.715.796/0001-24, com o valor global ofertado de  R$ 3.457.904,78; 10ª) BETA 
PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ 09.221.904/0001-11, com o valor global ofertado de 
R$ 3.540.462,16. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º 
da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/052850, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052850
CHAVE CGM: 5AL1-8OVT-KF0G-G933
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.021/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução 
dos Serviços de Reforma e Ampliação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Anísio 
Teixeira e Severino Patrício em João Pessoa/PB – Lote 09. Da análise das propostas de preços 
oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão 
Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS as empresas 1ª) L&L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI.  - CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31, com o valor ofertado de R$ 2.867.268,95; 
2ª) RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, com o valor 
global ofertado de  R$ 2.903.190,33; 3ª) UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 
Nº 09.117.897/0001-02, com o valor global ofertado de  R$ 2.938.323,75; 4ª) CONSTRUTORA 
TORREÃO VILLARIM LTDA CNPJ  Nº 41.203.514/0001-21, com o valor global ofertado de  R$ 
2.963.366,80; 5ª) F DOIS ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 04.751.986/0001-92, com o valor ofertado 
de R$ 3.075.248,96; 6ª) ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, com o valor 
global ofertado de  R$ 3.237.052,63; 7ª) VIRTUAL ENGENHARIA - CNPJ  Nº 04.297.655/0001-24, 
com o valor global ofertado de  R$ 3.257.214,46; 8ª) EBS Construções e Reformas  -  CNPJ  Nº 
25.157.541/0001-59, com o valor ofertado de R$ 3.275.945,46; 9ª) CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ Nº 18.715.796/0001-24, com o valor global ofertado de  R$ 3.457.904,78; 10ª) BETA 
PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ 09.221.904/0001-11, com o valor global ofertado de 
R$ 3.540.462,16. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º 
da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/052850, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.020/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/056460
CHAVE CGM: 9IGK-T9D7-JSJC-OUAM 
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.020/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução 
dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Cons-
trução de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): José de Barros 
Moreira, Zumbi dos Palmares e David Trindade, em João Pessoa/PB – Lote 08. Da análise das 
propostas de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta 
em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS as empresas 1ª) UG 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, com o valor global ofertado 
de  R$ 2.575.537,30; 2ª) L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.  - CNPJ  Nº 18.833.963/0001-
31, com o valor ofertado de R$ 2.671.868,25; 3ª) CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA 
CNPJ  Nº 41.203.514/0001-21, com o valor global ofertado de  R$ 2.726.628,79; 4ª) F DOIS 
ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 04.751.986/0001-92, com o valor ofertado de R$ 2.732.841,52; 
5ª) ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, com o valor global ofertado de  
R$ 2.908.848,47; 6ª) RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ  Nº 08.172.556/0001-
77, com o valor global ofertado de  R$ 2.926.335,76; 7ª) VIRTUAL ENGENHARIA - CNPJ  Nº 
04.297.655/0001-24, com o valor global ofertado de  R$ 2.926.971,47; 8ª) EBS Construções e 
Reformas  -  CNPJ  Nº 25.157.541/0001-59, com o valor ofertado de R$ 2.948.867,58; 9ª) BETA 
PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ 09.221.904/0001-11, com o valor global ofertado de 
R$ 3.181.597.13. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º 
da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/056460, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: RAP4-L1AT-3HUV-0PUU
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09021/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/052712
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 898045
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de KIT PROFESSOR, composto de 

fone de ouvido tipo Headphone, Planner e Caneta Laser, em atendimento as necessidades dos 
docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João 
Pessoa- SEDEC.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 24/09/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 06/10/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de24 de 
setembro de 2021.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 06.052/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 10.037/2021

CHAVE CGM: W3PH-Z11S-FD00-5FR7
DATA DE ABERTURA: 30/09/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGEN-

TES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS 
DA SMS/LACEN-JP.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Junior torna público para conhecimento dos interessados, Errata ao aviso de 
licitação, onde lê-se: “28/09/2021 – ÀS: 09:00 hs”. leia-se: “30/09/2021 – ÀS: 09:00 hs”. A Errata 
ao Aviso de Licitação ficará à disposição dos interessados no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/lici-
tacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO de 08h às 12h e das 13h 
às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Os demais atos publicados 
no certame permanecem inalterados.

João Pessoa, 23 de Setembro de 2021. 
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.016/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028510
CHAVE CGM: 7Q7Y-A4JQ-EVGF-0V4H
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhe-
cimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da 
Concorrência Pública Nº 07.016/2021, tendo como objeto a Execução de Serviços de Implantação 
de Pavimentação em paralelepípedo da Rua Irene Maria de Lira Silva no bairro de Mangabeira, na 
cidade de João Pessoa/PB. Da análise das propostas de preços oferecida pela parte interessada 
e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e 
julgou CLASSIFICADAS as empresas 1ª) ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME – CNPJ Nº 
22.455.563/0001-07, com o valor global ofertado de R$ 143.076,18; 2ª) SOLO MOVETERRAS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA..  -  CNPJ  Nº 12.446.987/0001-51, com o valor ofertado 
de R$ 144.071,90; 3ª) ALX CONSTRUÇÕES LTDA – EPP -  CNPJ  Nº 15.409.799/0001-41, com 
o valor ofertado de R$ 155.674,51; Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam 
as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial 
de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, 
alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/028510, disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.016/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028510
CHAVE CGM: 7Q7Y-A4JQ-EVGF-0V4H
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhe-
cimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da 
Concorrência Pública Nº 07.016/2021, tendo como objeto a Execução de Serviços de Implantação 
de Pavimentação em paralelepípedo da Rua Irene Maria de Lira Silva no bairro de Mangabeira, na 
cidade de João Pessoa/PB. Da análise das propostas de preços oferecida pela parte interessada 
e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e 
julgou CLASSIFICADAS as empresas 1ª) ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME – CNPJ Nº 
22.455.563/0001-07, com o valor global ofertado de R$ 143.076,18; 2ª) SOLO MOVETERRAS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA..  -  CNPJ  Nº 12.446.987/0001-51, com o valor ofertado 
de R$ 144.071,90; 3ª) ALX CONSTRUÇÕES LTDA – EPP -  CNPJ  Nº 15.409.799/0001-41, com 
o valor ofertado de R$ 155.674,51; Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam 
as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial 
de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, 
alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/028510, disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Outubro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SERVIÇOS PERMANENTES DE BOR-
RACHARIA. 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 alterações pos-
teriores 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, 23 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou 
utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipali-
dade via locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GILDENE 
DA MOTTA PESSOA - R$ 2.474.850,00.

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Setembro de 2021
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00015/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de 
Pessoa Física ou Jurídica especializada para prestação de serviços presencial e diária de apoio 
administrativo no âmbito de assessoria e consultoria em licitação pública e conversão de dados; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RENNAN BARROS ALMEIDA 
SANTOS - R$ 114.000,00.

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Setembro de 2021
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada para prestação de serviços 
presencial e diária de apoio administrativo no âmbito de assessoria e consultoria em licitação pública 
e conversão de dados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO 
04 122 0021 2004 Operacionalização dos Serv Adm Gerais 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 
123 1004 2006 Manut das Ativ da Secretaria de Finanças 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Física 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3390.35 99 Serviços 
de Consultoria. VIGÊNCIA: até 20/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Lagoa de Dentro e: CT Nº 00082/2021 - 20.09.21 - RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS - R$ 
90.000,00; CT Nº 00083/2021 - 20.09.21 - RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo 

destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários 
oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente do Município de Lagoa de 
Dentro - Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT 
Nº 00084/2021 - 20.09.21 - GILDENE DA MOTTA PESSOA - R$ 302.760,00; CT Nº 00085/2021 - 
20.09.21 - GILDENE DA MOTTA PESSOA - R$ 95.463,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
Nº IN00013/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00013/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ASSESSORIA EM 
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS , VISTORIA INTERMEDIÁRIA DE CONSTATAÇÃO, VISTORIA 
FINAL DE AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO FISICO FINANCEIRO A SEREM REALIZADOS PELA 
CAIXA, NO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE LAGOA SECA – 
PB, CONFORME PROCESSO NR 09032021–012507; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 28.750,00.

Lagoa Seca - PB, 23 de Setembro de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ASSESSORIA EM PROJETOS E 

EMPREENDIMENTOS, VISTORIA INTERMEDIÁRIA DE CONSTATAÇÃO, VISTORIA FINAL DE 
AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO FISICO FINANCEIRO A SEREM REALIZADOS PELA CAIXA, NO 
EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE LAGOA SECA – PB, CON-
FORME PROCESSO NR 09032021–012507. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa Seca: 01.005 Secretaria 
de Infra–Estrutura – 15 122 2002 2018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra–Estrutu-
ra – 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica – 4490.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 23/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00302/2021 - 23.09.21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 28.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Ele-

trônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos de doação, constantes 
na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda do município de  Manaíra – PB. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 08:55hs/min do dia 08/10/2021. Data e horário do início da 
disputa: 09:00hs do dia 08/10/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 23 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrô-

nico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento  de próteses dentaria 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de  Manaíra – PB. Data e 
horário do recebimento das propostas: até às 10:25hs/min do dia 08/10/2021. Data e horário do 
início da disputa: 10:30hs/min do dia 08/10/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 23 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de insumos 
(materiais médicos e EPI) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB 
e no enfrentamento a Pandemia da Covid – 19. Data e horário do recebimento das propostas: até às 
13:25hs/min do dia 08/10/2021. Data e horário do início da disputa: 13:30hs/min do dia 08/10/2021. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 23 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
RESULTADO DE JULGAMENTO

DO SEGUNDO COLOCADO E DILIGÊNCIA
 PARA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra - PB, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna 

público o licitante vencedor conforme ordem de classificação e respectivo valor total da contrata-
ção: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – EPP, CNPJ 24.756.013/0001-53, classificada em 
segundo lugar no item 01 no valor total de R$ 24.000,00. Ainda solicitamos a empresa supracitada 
para atualização das seguintes certidões no prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação: 
item 8.2.2 f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
8.2.4. a) certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial; 
INFORMAÇÕES: Nos dias úteis, no horário de expediente das 08;00 ás 12:00 horas na sala da 
CPL, no endereço supracitado e e-mail: licitacaoprefeiturademanaira@gmail.com

Manaíra - PB, 23 de setembro de 2021.
JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BATISTA DE LIMA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 07 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: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRÉ–MOLDADOS 
DE CONCRETOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-
FRA–ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal 
nº 058/04; 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: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 22 de Setembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 153/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA 
OBJETO DO ADITIVO: Realinhamento no valor total do item 01 do processo (VÉICULO POPU-

LAR) para R$109.840,00 (cento e nove mil, oitocentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 21 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021
A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00005/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de equipamentos, 
material permanente e um veículo tipo Pick Up para equipar unidade básica de saúde do município 
de Olho D´água-PB, por meio da proposta: 11471.451000/1200-05-MINISTÉRIO DA SAÚDE, cujo 
reunião de julgamento das propostas será dia  07/10/2021, as 08:31horas (horário de Brasília-DF) 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especifi-
cações estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 23 de Setembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E VAN). Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de outubro de 
2021. Início da fase de lances: 09:30 horas do dia 07 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; 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) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /
https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 23 de setembro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PERMANENTEPARA O PRONTO ATENDIMEN-
TO EUNICE LEAL DE SOUZA DO MUNICÍPIO CONFORME EMENDA Nº 11376.311000/1180–01. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 4490.52 equipamentos 
de material permanente FONTE DE RECURSO: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência 
de Impostos – Saúde 1215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE INVESTIMENTO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00159/2021 - 16.09.21 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA. - R$ 29.130,00; CT Nº 00160/2021 - 16.09.21 - CIRURGICA SAO FELIPE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - R$ 8.549,00; CT Nº 00161/2021 - 16.09.21 - ODONTO-
MED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 2.502,00; CT Nº 00162/2021 
- 16.09.21 - CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA 
ME - R$ 3.646,14; CT Nº 00163/2021 - 16.09.21 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 20.769,10; CT Nº 00164/2021 - 16.09.21 - SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 711,00; CT Nº 00165/2021 - 16.09.21 - INSTRAMED 
INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 42.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 12 de outubro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação de ruas na Zona 
Rural do município de Rio Tinto – PB, conforme Contrato de Repasse n.° 1073608–40/2020 e 
convênio n° 906830/2020 – MDR. 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: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 23 de setembro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 12 de outubro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada do ramo pertinente, para execução de serviços de reforma da UBS – Cajarana – lo-
calizado na Zona Rural do Município de Rio Tinto – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 23 de setembro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para execução de serviços 

de reforma da UBS – Lagoa de Praia – localizado na Zona Rural do Município de Rio Tinto – PB. 
LICITANTE HABILITADO: GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.
LICITANTE INABILITADO: QUALITY CONSTRUCOES LTDA. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
05/10/2021, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 23 de setembro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00036/2021
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, Tipo Van ou Minibus, para atender as 

necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do Município de Santa Luzia/PB.
TIPO: MENOR PREÇO.  
DATA DA ABERTURA: 06/10/2021 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 23 de setembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
(REPUBLICAÇÃO)
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 
07 de Outubro de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, TENDO 
COMO FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. 
E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspubli cas.com.br.

Santa Rita - PB, 23 de Setembro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
RESULTADO DE JULGAMENTO

FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução Construção de Creche Pré-Escolar - Projeto 
Tipo 1(PRÉOBRA ID: 3027708), no município de São José de Piranhas – PB. A CPL deste mu-
nicípio, através do seu Presidente, torna público que após análises da primeira fase do processo 
em epígrafe, EMPRESAS HABILITADAS: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
- CNPJ: 11.170.603/0001-58; RANUFO TOMAZ DA SILVA – CNPJ  04.672.369/0001-00; EKS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31; JATOBA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.320.189/0001-50; SERRA CONSTRUÇOES E SERVIOÇS EIRE-
LI–CNPJ 14.031.903/0001-44 e ISA CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI–CNPJ 
36.581.782/0001-47. EMPRESAS INABILITADAS: ACCOCIL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES 
EIRELI – CNPJ n 02.349.757/0001-10; ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
– CNPJ 29.459.001/0001-80 e GR CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ n 27.450.426/0001-01 não 
atenderam as exigências dos itens 6.1.5, 6.1.5.1 e 6.1.5.2, referentes ao Balanço Patrimonial. Assim 
abre-se prazo recursal de acordo com o art. 109, da Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações e 
não havendo impetração de recurso fica sessão para abertura dos envelopes de propostas das 
empresas habilitadas para o dia 05 de outubro de 2021, as 10h00min. Informações: Junto a CPL, 
Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, 
dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 23 de setembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de medicamentos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma constantes na Tabela, 
mediante solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer na sede do município. Tipo 
de Julgamento: maior percentual de desconto ofertado; ADJUDICO o seu objeto a: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 16,00.

Sertãozinho - PB, 23 de Setembro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2021, que objetiva: Locação de softwares 
para sistemas: Contabilidade Pública, Transparência Municipal e Apropriação de Custos, que tem 
como objetivo suprir as necessidades das Secretarias que integram esta Entidade Pública; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Staf Tecnologia Ltda - R$ 42.300,00.

Sertãozinho - PB, 23 de Setembro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição de Merenda Escolar, conforme discriminação no Instrumento Convocatório. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. ADITAMENTO: Realinhamento de preço 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00063/2021 - Kl 
Comercio de Alimentos Ltda - 1º Aditivo - acréscimo médio de 22,4% - equivalente a R$ 42.210,00. 
O valor consolidado passa para R$ 529.122,50. ASSINATURA: 21.09.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00064/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de confecção de próteses dentárias; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA 
LTDA – ME - R$ 84.000,00.

Solânea - PB, 08 de Setembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de 
próteses dentárias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00064/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea: 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/10.30
2.2010.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA. RECURSO FEDERAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00314/2021 - 09.09.21 - FAC 
SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAIBA LTDA - ME - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação e drenagem de ruas, no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 900478/2020/MDR/
CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea: 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E 
ESTRADAS – 26.451.2001.1056. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.99 – OBRAS E INSTALA-
ÇÕES. CONTRATO DE REPASSE Nº: 900478/2020/MDR/CAIXA. VIGÊNCIA: até 23/01/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00315/2021 - 23.09.21 - S 
& L - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP - R$ 269.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a conclusão da 

construção de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, no Município de SolâneaPB, conforme 
Convênio nº 724/2017 – Secretaria de Estado da Educação –PMS. FUNDAMENTO LEGAL: To-
mada de Preços nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 05.00– 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.2005.1016 – ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES – CONVÊNIO Nº 724/2017 – SEE–PMS. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00316/2021 - 23.09.21 - SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME - R$ 243.670,63.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 

pavimentação e drenagem de Ruas no Distrito de Santa Fé, Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 
906844/2020/MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 26.451.2001.1056. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.99 – 
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONTRATO DE REPASSE Nº: 906844/2020/MDR/CAIXA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Solânea e: CT Nº 00317/2021 - 23.09.21 - HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI - R$ 204.974,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 02.00 
– SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004; 03 – SECRETARIA DE FINANÇAS, 
04.123.1002.2009; 04.00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA 
FAMILIAR – 20.122.2003.2011 – 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12.3
61.2005.2019/12.361.2005.2022/12.365.2005.2031/12.365.2005.2032– 06.00 – SECRETARIA DE 
SAÚDE –10.301.2008.2039/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.305.2011.
2045/10.302.2010.2046/10.305.2011.2048/10.301.2008.2059 – 07.00 – SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2054/08.243.2015.2056/08.244.2014.2057/08.
244.2015.2058/08.244.2015.2060/08.244.2015.2061/08.243.2013.2063 – 08.00 – SECRETARIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2066 – 09.00– SECRETARIA 
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2069/22.122.1002.2071 E 10.00 – SE-
CRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2075 
– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: 
CT Nº 00313/2021 - 17.09.21 - GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA 05041440492 - R$ 85.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO I DA RUA MARIA GONÇALVES; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R F ENGENHARIA 
EIRELI - R$ 27.822,23.

Tacima - PB, 23 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO II DA RUA MARIA GONÇALVES; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AGRESTE CONSTRUTORA 
E COMERCIO LTDA - R$ 36.009,15.

Tacima - PB, 23 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (comum a área de atuação) NA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE IMAGEM DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00028/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 05.000 SECRETARIA DE 
SAÚDE – F.M.S 05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATO-
RIAL/FMS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Tacima e: CT Nº 00119/2021 - 08.09.21 - ULTRAMED EIRELI - R$ 45.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº.150/2021

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2021
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DE UMA 

CRECHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I) LOCALIZADO NA RUA MANOEL MEDEIROS 
DE ARAUJO S/N CENTRO DE VISTA SERRANA-PB, conforme termo de referência Anexo I do edital 

Reunião as 08hs:30min do dia 14 de outubro de 2021.
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.
tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 16 de setembro de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente/CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
PROCESSO Nº 29.000.000001.2021

A Secretaria de Estado da Administração, torna público que realizará, através da Comissão 
Permanente de Licitação, às 14h do dia 13/10/2021, no Auditório da PBPREV, situado na Av. Rio 
Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados, João Pessoa -  PB, CEP 58030-020, o sorteio público 
que escolherá, nos termos da Lei nº 12.232/2010, os componentes da Subcomissão Técnica, que 
será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da Licitação, na modalidade 
Concorrência, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME 
A LEI 12.232/2010, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAL-
MENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A 
CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO, A EXECUÇÃO EXTER-
NA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE CARÁTER INSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA 
DO GOVERNO DO ESTADO, visando atender as necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - SECOM, conforme edital e anexos. 

RELAÇÃO DE NOMES PREVIAMENTE CADASTRADOS

COM VÍNCULO FUNCIONAL SEM VÍNCULO FUNCIONAL

1. ARLAN JANUÁRIO RODRIGUES 1. LÍVIA KAROL PEREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA

2. LUIZ HENRIQUE DA SILVA 2. HERON CID CÉSAR SOARES DE MADRID

3. MARIA EDUARDA NUNES DA NÓBREGA 3. SANDRA SUELI VIEIRA DOS SANTOS

4. FÁBIO CABRAL BERNARDO 4. SONIDILANDI SANTOS DE ANDRADE

5. MÁXIMO MALHEIROS SERPA JÚNIOR 5.PETSON SANTOS DE ANDRADE

6. DANIELLY BRILHANTE DE MOURA 6. MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI

7. JOSÉ PEREIRA MARQUES FILHO

8. VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES

9. CLOVIS AUGUSTO GUIMARAES GAIAO 
DE QUEIROZ

10. CLEANE MARIA COSTA LIMA

11. AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA

12. PETRÔNIO DE OLIVEIRA TORRES

CADASTRO CGE Nº 21-01823-8
João Pessoa, 23 de setembro de 2021.

Elyelson Lima Aguiar
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEAD/PB

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3

AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, à 
Rodovia BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Paraíba, 22 de 
setembro de 2021. A Diretoria.

 TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ 01.797.251/0001-01 - NIRE 25.3.0000928-4

AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, à Rodovia 
BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Paraíba, 22 de setembro de 2021. A Diretoria.

INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA
CNPJ/MF nº 03857930/0001-54 - NIRE nº 35.216.736.608

Armazéns Gerais
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo e Paraíba–PB. A INTECOM 

SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA, CNPJ/MF nº 03857930/0001-54 NIRE nº 35.216.736.608 com 
sede à Rodovia Castelo Branco nº 11.100. Km 30,5 Galpão p-19 anexo III, conjunto 03–Sala 02 - Jd. 
Maria Cristina CEP 06421-400, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, neste ato representado 
pela sua Procuradora, vem perante V.Sa. requer a matrícula de armazéns gerais para unidade 
armazenadora filial, Intecom Serviços de Logística Ltda. NIRE nº 25.900.446.553 e CNPJ/MF nº 
03.857.930/0012-07, situada a Rodovia BR 101, S/N, Galpão G236, Centro, Conde – PB, CEP 
58322-900. Nestes Termos P. Deferimento: P.p. Didimar  F. Salles Santos OAB/SP 119.233. INTE-
COM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA CNPJ/MF nº 03.857.930/0012-07 NIRE nº 25.900.446.553 
Local: Rodovia BR 101, S/N, Galpão G236, Centro, Conde-PB, CEP 58322-900. MEMORIAL 
DESCRITIVO. Declarações – art.  1º, incisos I º ao IVº do Decreto nº 1.102/1.903. O presente 
Memorial Descritivo pertence a filial da INTECOM – SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA, NIRE 
25.900.446.553, CNPJ 03.857.930/0012-07, situada à : Rodovia BR 101, S/N, Galpão G236, 
Centro, Conde - PB, CEP 58322-900, que se destina a guarda de mercadorias secas, nacionais ou 
já nacionalizadas, devidamente desembaraçadas e/ou regularizadas. O armazém não receberá 
materiais e objetos explosivos; produtos agropecuários; sólidos, líquidos e gases inflamáveis; 
substancias que libertam gases inflamáveis ao estabelecer contato com água, suscetíveis de so-
frerem inflamação espontânea, radioativas, corrosivas, infecciosas e tóxicas; ou que necessitem 
de precauções e/ou autorizações especiais ou que necessite de precaução e autorização especial, 
de acordo com o Decreto nº 1.102/1.903. CAPITAL SOCIAL: O mesmo da matriz R$ 30.530.104,00 
(trinta milhões, quinhentos e trinta mil, cento e quatro reais). Totalmente subscrito e integralizado 
em bens, direitos e moeda corrente nacional. CAPACIDADE E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES A 
área de estocagem de produtos acabados é de 4.206 m² e  42.060  m3, implantada em um terreno 
de  4.829,00  m², área coberta total de 4.206,00  m², assim descriminadas:  (a)  Piso: concreto 
polido, Parede: Alvenaria com tinta acrílica lavável; (b) Administração, Área total 73,00 m², Piso: 
laminado, Parede: Alvenaria com tinta acrílica lavável; (c) Vestiários e Banheiros, Área: 60 m², Piso 
Cerâmico, Parede: Alvenaria com tinta acrílica lavável; e (d) Refeitório, Área: 20 m² Piso: cerâmico, 
Parede: Alvenaria com tinta acrílica lavável; A área de estocagem, acima referenciada é coberta e 
destinada a armazenagem, com porta paletes, a área de movimentação será nos corredores de-
marcados, para passagem de pessoas e equipamentos. COMODIDADE: A unidade armazenadora 
apresenta condições satisfatórias no que se refere a estabilidade estrutural e funcional, com con-
dições de uso imediato, segundo laudo técnico aprovado pelo profissional competente em anexo 
ao processo de matrícula da unidade armazenadora. SEGURANÇA: De acordo com as normas 
técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os 
serviços proposto no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de visto-
ria. NATUREZA DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS: Armazenagem, movimentação de entrada e 
saída de mercadorias, paletização de mercadorias, equipamentos, produtos para saúde, vestuário, 
calçados, eletrônicos, alimentos, cosméticos, medicamentos. O armazém não receberá materiais 
e objetos explosivos; produtos agropecuários; sólidos, líquidos e gases inflamáveis; substancias 
que libertam gases inflamáveis ao estabelecer contacto com água, suscetíveis de sofrerem infla-
mação espontânea, radioativas, corrosivas, infecciosas e tóxicas. EQUIPAMENTOS: Os equipa-
mentos do armazém serão: 01 Empilhadeira retrátil, capacidade de 2.000 Kg cada.;  OPERAÇÕES 
E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE: A empresa desempenhará as seguintes atividades: A Empresa, 
através de sua filial acima descrita, desempenhará o recebimento e conferencia de mercadorias e 
cargas de terceiros, assim como o armazenamento, em condições compatíveis com o tipo de 
produto, separação, conferencia e expedição dos produtos, através de um sistema de gerencia-
mento de armazém (WMS).  Conde-PB, 13 de julho de 2021. REGULAMENTO INTERNO: Local: 
Rodovia BR 101, S/N, Galpão G236, Centro, Conde - PB, CEP 58322-900: Artigo 1°- Serão rece-
bidas em depósito, mercadorias nacionais e estrangeiras devidamente desembaraçadas e ou re-
gularizadas, para armazenagem e serviços conexos, tais como: paletização, embalagem e outros 
similares, mercadorias diversas que não possuem natureza agropecuária, praticando para tanto, 
quaisquer atos pertinentes a seu fim como armazenadora, guardando e conservando as aludidas 
mercadorias. Parágrafo Único: Serviços acessórios serão executados desde que possíveis, e não 
contrários às disposições legais. Artigo 2° - A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recu-

sadas nos seguintes casos: a) quando não houver espaço suficiente para seu armazenamento.; e 
b) se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias já 
depositadas. Artigo - 3° A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de 
alterações de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como 
por força maior.  Artigo - 4° - Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depo-
sitante, seu procurador ou do preposto e será dirigida à empresa que emitirá um documento espe-
cial, denominado RECIBO DE DEPÓSITO, contendo quantidade, especificação, classificação, 
marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5° - As indenizações prescreverão em 
03 (três) meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, 
e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. CONDIÇÕES GERAIS: Os segu-
ros, emissões de warrant, serão regidos pelas disposições do Decreto Federal n° 1102, de 21/11/1903. 
O pessoal auxiliar, suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns e também 
os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não con-
trários à legislação vigente.  Este REGULAMENTO INTERNO será aplicado na matriz e nas demais 
filiais. Conde-PB, 13 de julho de 2021. INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA. Didimar F. 
Salles Santos-(procuradora-OAB/SP 119.233. Local: Rodovia BR 101, S/N, Galpão G236, Centro, 
Conde - PB, CEP 58322-900.LocaL: Rodovia BR 101, S/N, Galpão G236, Centro, Conde-PB, CEP 
58322-900. TARIFA REMUNERATÓRIA: A- Armazenagens: R$ 90,00 por posição pallet armaze-
nado (mensal ou proporcional); Gris (ad valorem) 0,30% sob o valor da mercadoria.  B- Movimen-
tação de Entrada: R$ 40,00 por posição pallet movimentada na entrada;  C -  Movimentação de 
Saída: R$ 55,00 por posição pallet movimentada na saída, valores esses estipulados considerando 
o expediente normal que se dá de Segunda à Sexta Feiras das 08:00hs até as 17:00hs. Após o 
expediente normal, ou seja, após as 17:00hs de Segunda a Sexta-feira, será considerado expe-
diente extraordinário, será acrescido o valor de R$ 27,77 por hora de trabalho individual, de cada 
funcionário que trabalhar em expediente extraordinário. Sábados, Domingos e feriados, serão 
considerados expedientes excepcionais. Sendo: aos Sábados a partir das 08:00hs até 17:00hs, 
será acrescido o valor de R$ 45,50 por hora de trabalho individual, de cada funcionário; Domingos 
e feriados, a partir das 08:00hs até 17:00hs, será acrescido o valor de R$ 60,00 por hora de traba-
lho individual, de cada funcionário; e Sábados, Domingos e feriados após as 17:00hs será acres-
cido o valor de R$ 70,00 por hora de trabalho individual, de cada funcionário;  D- O Cliente deverá 
solicitar com 48 horas de antecedência, caso haja necessidade de trabalhos em expediente extra-
ordinário (seg. à sexta, após as 17:00hs) e em expediente excepcional (sábados, domingos e fe-
riados, a partir da hora de início 08:00hs).E- Taxa Administrativa 0,10% sob movimento e armaze-
nagem, ICMS de acordo com o município; F- Condições Gerais: De acordo com regulamento inter-
no. Conde-Paraíba, 13 de julho de 2021. INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA- Didimar F. 
Salles Santos - (procuradora-OAB/SP 119.233).- INTECOM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA.   
Alair Martins Junior (Sócio administrador ) Nomeação do Fiel Depositário: Ilmo.  Sr. Presidente da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo e Paraíba – PB  -  Diretoria de Fiscalização e Armazéns 
Gerais. - Ref:  Nomeação do Fiel Depositário: A sociedade empresária limitada, Intecom Serviços 
de Logística Ltda.  CNPJ/MF nº 03857930/0001-54 NIRE nº 35.216.736.608 com sede à  Rodovia 
Castelo Branco nº 11.100. Km 30,5 Galpão p-19 anexo III, conjunto 03 – Sala 02 - Jd. Maria Cris-
tina CEP 06421-400, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu 
administrador: Alair Martins Junior, brasileiro casado, empresário, inscrito  no CNPJ Nº 534270256-
93 e portador do RG nº 6.174.536 – SSP/MG. Residente e domiciliado à Rua Pedroso de Alvaren-
ga, 771, Apto 181 Bairro Itaim Bibi, CEP 04531-011, São Paulo-SP. e Intecom Participações Ltda, 
sociedade empresária limitada, com  sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na  
Rodovia Castelo Branco nº 11.100. Km 30,5 Galpão p-19 anexo III, conjunto 03 – Sala 02 - Jd. 
Maria Cristina, CEP 06421-400, CNPJ: nº11613649/0001-02, com contrato registrado na JUCESP 
em 29/12/2009 NIRE: 35.223.940.002, neste ato representado por seu administrador: Alair Martins 
Junior, acima qualificado: REQUER a nomeação do fiel depositário na pessoa de seu sócio Alair 
Martins Junior, acima qualificado, para a unidade armazenadora filial, assim identificada: Intecom 
Serviços de Logística Ltda. NIRE nº 25.900.446.553 e CNPJ/MF nº 03.857.930/0012-07, situada a 
Rodovia BR 101, S/N, Galpão G236, Centro, Conde – PB, CEP 58322-900, podendo, portanto 
praticar todos os atos concernentes as funções de seu cargo, com poderes para assinaturas de 
Recibos de Depósitos, Conhecimentos de Warrants e Balanços Trimestrais, a serem apresentados 
a Junta Comercial para arquivamento. Declaração de Desimpedimento: O Sócio administrador 
acima qualificado e nomeado Fiel Depositário, para unidade do Estado da Paraíba, declara expres-
samente, em cumprimento à legislação em vigor, que não esta sendo processado, e nunca foi 
condenado, por crimes cuja pena vede o acesso a cargos ou funções mercantis e comerciais e que 
aceita o cargo e as atribuições que lhe são inerentes. São Paulo 13 de julho de 2021. P.p.  Didimar 
F. Salles Santos

Venho informar o cancelamento da procuração, feita no cartório Ângela Caetano - Serviço Notarial 
em Bayeux-PB, tendo como outorgante, Ana Paula Nobrega CNPJ: 22.547.944/0001-16, e outor-
gados: Djair José Nascimento dos Santos e Ricardo Fernandes Lopes, no livro: 0062, folha: 006

AMATHEUS ANTONIUS VELOSO CAMELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE EIRELI, 
CNPJ 34.180.040/0001-84),torna público que requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de 
Conde a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, localizado na RuaRUA PROJETADA, QUADRA J2, LOTES 04/05/14/15 – LOTE-
AMENTO CIDADE BALNEÁRIA NOVO MUNDO - CARAPIBUS - CONDE/PB –CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

A GGP YACHTCONSTRUÇÕES, inscrita noCNPJnº 14.923.086/0001-39,torna publico que reque-
reu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para uma edificação multifamiliar, 
localizado na Rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, s/n,Gramame, do Residencial Dakar, setor 
56, quadra 184, lote 0319- João Pessoa– PB.

Oca construção e Incorporação LTDA , CPJ 08.571.236/0001-90, torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
para Construção do EMPREENDIEMNTO WAVE, IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR,COM 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: TANQUE (FOSSA) SÉPTICO E SUMIDOURO. 
ÁREA: 7.818,42 M²  situado no Loteamento Jardim Areia Dourada, Bairro Areia Dourada Lote 02-A 
Quadra 03) CABEDELO-PB.

Agnus Construções e Incorporações Ltda - ME, CNPJ: 27.056.978/0001-21, torna público que 
REQUEREUda Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pesca e agricultura (SEMAPA), a LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, loca-
lizado no condomínio Bosque de Intermares, Qd.G, Lt.171, S/N, Amazonia Park – Cabedelo - PB

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de setembro de 2021          28
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