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Análise de carbono-14 feita em ossos encontrados no interior da Paraíba derruba hipótese de que povos tenham migrado para o interior com chegada dos invasores. Página 8

Pesquisa confirma presença de tupis no Sertão

Estado anuncia concurso para 
Polícia Civil com 1.400 vagas
João Azevêdo divulgou certame como o maior que a corporação já teve; edital será publicado amanhã no Diário Oficial. Página 3

‘Global Citzien’ João Azevêdo prevê que 87% da 
energia produzida na PB virá do sol ou dos ventos. Página 13

PB quer implantar indústria 
de construção de embarcações

Paraibatec lança edital para 
estudante, técnico e professor

Taxa de desemprego no Brasil 
recua 13,7%, avalia Ipea

Para isso, Governo do Estado assinou, ontem, protocolo 
de intenções com grupo islandês Lodna EHF. Página 4

Programa oferece mais de duas mil oportunidades em 
cursos técnicos voltados à agricultura familiar. Página 3

De acordo com o estudo, índice reflete alta de contratações 
recentes, sobretudo nos setores informais. Página 18
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Artes Visuais Coletivo vai mapear a arte postal produzida por 
mulheres na Paraíba a partir de mostra que será lançada hoje. Página 9
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No Sertão Em operação conjunta, Sefaz-PB e PRF apreendem R$ 1 milhão em 
produtos irregulares que estavam sendo transportados nas rodovias da PB. Página 17
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Hoje é um dia especial para o Botafogo e 
seus torcedores. O Alvinegro da Estrela Vermelha 

está completando 90 anos de existência. Há muito 
o que comemorar...  Página 22

Ivo Marques

O Poder Judiciário não vive só de 
seriedade ou sisudez. (...) Em muitas situações 

se misturam o trágico e o cômico, o sério 
e o jocoso.  Página 10

Fernando Vasconcelos

Anistia lista 32 violações de 
Bolsonaro aos direitos humanos
Entidade internacional apresentou relatório sobre os mil dias 
de governo e denuncia “má gestão e omissão”. Página 15
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Há pouco mais de um ano e meio, o cenário mundial é 
dominado pela pauta da pandemia de Covid-19. Por motivos mais 
que justificáveis, os gestores públicos precisaram lidar com essa 
situação extraordinária, priorizando, num primeiro momento, 
agendas estritamente relacionadas ao enfrentamento da crise 
sanitária.  

Porém, em função desse próprio enfrentamento, se impôs a 
necessidade de manutenção de outras iniciativas administrativas 
capazes de fazer frente aos efeitos danosos que a pandemia 
causou na economia e que contribuiu, sensivelmente, para o 
aumento do desemprego. As questões ambientais associadas 
ao estímulo ao desenvolvimento sustentável estão entre essas 
pautas.  

Os investimentos em energias renováveis se inserem, 
particularmente, entre as pautas importantes que foram 
abraçadas pelo Governo do Estado. Com o incentivo à produção 
de energia fotovoltaica e eólica, que vêm transformando a 
realidade socioeconômica em distintas regiões, a Paraíba está 
consolidando políticas públicas que seguem uma tendência 
mundial: ao tempo em que abrem novas perspectivas econômicas, 
contribui, decisivamente, para mitigar a emissão de poluentes na 
atmosfera. 

Na Paraíba, questões ambientais também estão na 
ordem do dia. O Estado vem se notabilizando por investir 
em desenvolvimento sustentável. Não por acaso, esteve, 
recentemente, entre os sete estados brasileiros que, pela primeira 
vez, participaram da campanha Global Citizen Live, uma iniciativa 
internacional que luta, entre outras coisas, contra a degradação 
ambiental.  

O grande potencial eólico e solar projeta um futuro 
alvissareiro para o Estado, no que tange ao desenvolvimento 
sustentável. Até o final de 2023, como explicitou o governador 
João Azevêdo em sua fala, 87% da energia elétrica produzida na 
Paraíba virá do sol e dos ventos. E há o compromisso assumido de 
atingir emissões líquidas zero até 2050. 

Na Paraíba, o vento não para, assim como o sol, que insiste até 
em nascer aqui primeiro. Ambos serão as energias que moverão o 
futuro. O planeta agradece.

O planeta agradece Livre para voar
Em 1940, início da II Grande Guerra,  

quando contava 26 anos, o meu pai, Abelardo 
de Araújo Jurema, estava decidido a ser pilo-
to da Aeronáutica e chegou a fazer testes no 
Rio de Janeiro para ingressar  na Força Aérea 
Brasileira. Já nos primeiros exames foi eli-
minado por conta da miopia,  que descobriu 
naquele momento,  e que o acompanharia 
para o resto da vida. Só fui saber disso anos 
mais tarde, quando ele me contava algumas 
de suas aventuras,  numa juventude repleta 
de desafios que incluíam sua participação 
em regatas no Rio Capibari-
be, em Recife,  que disputava 
vestindo a camisa da equipe 
de remo  do Náutico.

A paixão do “velho” Abe-
lardo com a aviação era tão 
intensa que ele foi um dos 
fundadores  do Aeroclube 
da Paraíba , figurando como 
Diretor de Promoção e Pro-
paganda  na  ata de funda-
ção do aeródromo,  que tem 
75 anos dos mais relevantes 
serviços prestados ao Esta-
do, na formação de jovens 
pilotos e como pista auxiliar 
para pousos e decolagens 
para aeronaves de pequeno 
e médio  porte.

Quanto a mim,   sempre  
imaginei que tivesse proble-
mas com a altura. Na infância, 
tinha receio de andar na montanha russa e 
nas rodas gigantes dos parques de diver-
sões. Até que um dia fui desafiado a saltar 
de paraquedas para fazer uma reportagem 
para o programa Correio Espetacular, que 
apresentei por alguns anos na TV Correio, 
em parceria com a jornalista Linda Carvalho 
que hoje ainda brilha no comando do Jornal 
da Correio, principal informativo da emis-
sora do dr. Roberto Cavalcanti.

E fiz um salto duplo, de uma altura de 12 
mil pés,  em companhia de um instrutor, vi-

vendo uma emoção que não pode ser descri-
ta, sentindo a liberdade plena de voar e ouvir 
o absoluto silêncio do firmamento. Cheguei 
ao solo com os meus próprios pés e chorei 
de emoção ao encontrar a minha mulher e 
filhos, que a tudo assistiam,  incrédulos,  mas 
orgulhosos com o que consideraram um 
ato de bravura e coragem de quem nunca 
se mostrou inclinado a esse tipo de proeza.

Foi ali que percebi que não havia herda-
do do meu pai apenas o gosto pelas letras,  
pelo jornalismo e pela comunicação. O es-

pírito aventureiro daquele 
quase ex-piloto da FAB tam-
bém habitava a minha perso-
nalidade. E,  após a ousadia ,  
deixei o medo de lado e voei 
de helicóptero e  de ultra leve,   
filmando e fazendo fotos aé-
reas para matérias  para a 
televisão.

Ontem pela manhã rece-
bi uma mensagem de Rômulo 
Carvalho, ex-presidente do 
Aeroclube, piloto amador 
e apaixonado pela aviação. 
Lembrava que aquela data 
assinalava o 9º aniversário 
do vôo que realizamos  juntos 
em sua aeronave pelos céus 
do nosso litoral.

- Já tive o prazer de le-
var alguns amigos ‘corajosos’ 
para fazer um vôo pelas nos-

sas lindas praias. Durante a preparação já 
percebemos aqueles que são pilotos, apenas 
não  tiveram a  oportunidade de desenvolver 
essa aptidão. Com o ‘comandante Abelardo’ 
foi assim: olhos brilhando e sorriso solto. 
Quando dividi o manche e fizemos curvas, 
subidas e descidas, parecia um menino alado.

Depois desse testemunho, às vésperas 
de me tornar um ‘setentão’ no próximo 
ano, já decidi: não vou embora desta vida 
sem repetir a experiência de voar como os 
pássaros.

O filho de Tarzan
Aquele menino convivendo com  leões 

fascinava o outro que já fora mordido duas 
vezes por cachorros. E na cara, uma denta-
da em cada banda. Mesmo assim, o menino 
não ficou com medo de cães, impelido pela 
solidão a procurar a companhia de seus 
imprevisíveis amigos de quatro patas e 
tantos dentes.

O outro menino, o dos leões, também 
não tinha irmãos. Ou tinha, nos milhões 
de crianças que assistiam ao filme de sua 
vida na floresta. Só a casa não era levan-
tada sobre as árvores. Mas ficava bem na 
beira-bosque.

Às vezes, aparecia o 
homem da macaca ensina-
da. Ela dançava quando ele 
tocava o realejo de boca. A 
macaca entendia a fala do 
homem, atendia obediente 
ao seu comando. E a macaca 
dava cambalhotas, saltava 
para trás e para frente, aca-
lentava a boneca e fazia me-
suras quando recebia, com 
suas pequenas mãozinhas 
quase de gente, as moedas 
que dávamos à bichinha sa-
bida.

Na Bica tinha outros 
macacos, mas não eram edu-
cados como a macaquinha dançadeira que 
aparecia, às vezes, na rua da beira-mata. 
A macaquinha do homem do realejo sabia 
mais coisas até que a do menino do filme. E 
era civilizada, vestia um vestidinho de chita 
(sem trocadilho). As matinês do menino do 
filme e as matinais do menino da Bica não 
eram assim tão diferentes. Na mata de mes-
mo, o faz-de-conta complementava tudo.

O herói de Edgar Rice Burroughs seria 
incompleto se não tivesse um filho. Para 
que, afinal, serviria o resgate de todo aquele 
paraíso perdido se não houvesse um me-

nino para viver suas matinês cavalgando 
os leões? Toda a força de Tarzan se diluiria 
ociosa se não houvesse o menino para ser 
salvo das águas encachoeiradas, cheias de 
crocodilos. A faca presa nos dentes, o pai do 
menino vinha nadando filme a dentro, ma-
tava os monstros, vencia a cachoeira, tinha 
mais força de que a correnteza. E devolvia 
o menino aos braços de sua mãe que ficara 
assistindo ao filme na primeira fila, lá na 
beira do rio.

Numa tarde de faxina ele moveu, sozi-
nho, o guarda-roupa do seu canto. O guarda

-roupa até então inamovível, 
nunca ninguém o havia ti-
rado do seu lugar. Essa hi-
pótese ainda não ocorrera 
ao menino da beira-mata. O 
guarda-roupa de cedro era 
um móvel grande, o maior 
de todos. E guardava muita 
coisa. Nada poderia ser tão 
pesado quanto o móvel enor-
me, dono do seu lugar.

A mocinha Santana foi 
quem fez a comparação. A 
mocinha tinha visto o filme 
e já era uma pessoa grande, 
podia comparar, sua palavra 
tinha fé. O menino acreditou. 
Constatou que o homem sem 

camisa, que tirou o guarda-roupa do lugar, 
tinha força como Tarzan. Aquela verdade 
tão importante passou a ser um segredo 
que o menino não contou a ninguém. 

A descoberta revelada pela mocinha no 
episódio daquela sessão privada foi um dos 
achados mais valiosos na vida do menino 
da Bica. Ele não temeria mais nada, nem a 
jiboia que disseram ter fugido do tanque 
das cobras para a mata do oitão. Ainda 
hoje, diante de episódios maiores, ele se 
refugia naquela matinê de um Tarzan de 
repente seu.
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a aviação era tão 
intensa que ele foi um 
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Aeroclube da Paraíba , 
figurando como Diretor 

de Promoção e 
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realejo de boca. A 
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Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Governador João Azevêdo anunciou o lançamento do Edital, que será publicado amanhã no Diário Oficial do Estado
O governador João Aze-

vêdo anunciou, ontem, o 
lançamento do Edital para o 
concurso público da Polícia 
Civil com a oferta de 1.400 
vagas. O Edital será publi-
cado amanhã, no Diário Ofi-
cial do Estado. O anúncio foi 
feito durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Tabaja-
ra e pelas redes sociais do 
Governo. 

Na ocasião, o governa-
dor comentou que este é o 
maior concurso que a Polí-
cia Civil já teve. “Isso é o re-
conhecimento ao esforço de 
todo um segmento de fun-
cionários e servidores que 
têm desempenhado um pa-
pel importantíssimo para a 
Paraíba e para a sociedade, 
fazendo com que o Estado 
tenha uma segurança que se 
caracteriza pela sua eficiên-
cia, sendo classificada como 
a quinta melhor do Brasil e 
a segunda melhor seguran-
ça do Nordeste. Isso acon-
tece por conta do trabalho 
de homens e mulheres que 
fazem a segurança pública 
no Estado”, frisou.

Autonomia
O governador também 

recordou que a Polícia Ci-
vil já recebeu autonomia 
financeira e administrativa 
e teve mais de 800 promo-
ções. “A Polícia Civil rece-
berá, em breve, um reforço 
de novas pessoas que serão 
aprovadas nesse concurso. 
Muito me alegra poder, ain-
da neste mês de setembro, 
publicar o Edital para este 
concurso. Assim, vamos 
fortalecer a estrutura de 
entrada no serviço público 
pela porta da frente. Esse é 
um Governo que já realizou 
ou está em processo de rea-
lização de seis concursos 
públicos e já fez mais de 20 
chamamentos simplifica-
dos”, finalizou.

Concurso para a Polícia Civil 
oferece 1.400 vagas na PB   

Professores, técnicos e alunos

Paraibatec abre duas mil oportunidades
O governador João Azevê-

do anunciou, ontem, a publica-
ção de três editais referentes à 
ação do Programa Paraibatec 
Agricultura Familiar, destina-
dos a professores, técnicos e 
alunos. Os editais serão publi-
cados hoje, no Diário Oficial do 
Estado. O investimento total 
dos cursos técnicos é de R$ 5 
milhões e as atividades serão 
desempenhadas em 34 muni-
cípios paraibanos. A informa-
ção foi repassada no programa 
Conversa com o Governador, 
transmitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara e pelas re-
des sociais do Governo. 

Durante o programa, João 
Azevêdo destacou a importân-
cia dos investimentos na área 
da agricultura familiar. “Esta-
mos investindo para preparar 
a mão de obra para que a gente 
possa ter uma agricultura fami-
liar cada vez mais forte. Vamos 

estimular, por meio de capaci-
tação profissional e formação 
técnica, agricultores familiares, 
em especial, jovens e mulheres 
rurais. A gente qualifica a mão 
de obra buscando o desenvol-
vimento e a utilização de novas 
técnicas para que isso possa ge-
rar mais renda para as famílias 
do campo”, comentou.

O primeiro edital trata de 
um processo de seleção simplifi-
cada para 72 professores bolsis-
tas do Paraibatec, que irão atuar 
em 27 cursos diferentes, como 
por exemplo: Apicultura, Viveiri-
cultura, Ovinocultura, Produção 
de Queijo, Mecânica de Moto-
cicletas, Gestão de Resíduos 
Sólidos, Preparação de Doces e 
Conservas e Horticultura Orgâ-
nica. Os professores precisam ter 
graduação e os selecionados re-
ceberão bolsa-auxílio, que pode 
ser aumentada de acordo com a 
titulação do docente. 

O segundo edital é refe-
rente a um processo de sele-
ção simplificada para 53 pro-
fissionais técnicos que irão 
atuar prestando apoio aos 
professores na unidade em 
que ocorre a oferta dos cursos 
profissionalizantes. As vagas 
estão divididas em dois car-
gos: supervisor e orientador 
(cadastro de reserva). Ambas 
exigem curso superior. Os pro-
fissionais serão selecionados 
com base em critérios definidos 
pelo Edital. 

Já o terceiro edital diz res-
peito à oferta de 1.890 vagas 
para Formação Continuada em 
Agricultura Familiar, destina-
da a alunos que se interessem 
pelos cursos citados anterior-
mente. O único requisito para 
os estudantes é ter mais de 18 
anos e apresentar documen-
tação no ato da inscrição. As 
aulas estão previstas para co-

meçarem a partir do mês de 
novembro deste ano.

“Essa equipe de profes-
sores e profissionais técnicos 
farão a formação dos alunos 
que estarão se preparando e 
se formando para uma atuação 
dentro da agricultura familiar. 
É um investimento importante 
que tenho certeza que trará be-
nefícios diretos para as famílias 
que atuam nesse segmento no 
Estado”, falou João Azevêdo.

O Paraibatec 
É estabelecido em regime 

de colaboração ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), 
com a finalidade de proporcio-
nar a interação entre as escolas 
da rede estadual de educação 
básica com a comunidade e os 
arranjos produtivos locais, por 
meio de ações articuladas de 
educação profissional e tecno-

lógica, incentivando o retorno 
de jovens e adultos ao sistema 
escolar e proporcionando a 
elevação da escolaridade, a 
construção de novos itinerários 
formativos e a melhoria da qua-
lidade do Ensino Profissional.

A ação Paraibatec Agricul-
tura Familiar é uma parceria da 
Secretaria de Estado da Agricul-
tura Familiar e Desenvolvimen-
to do Semiárido com a Secre-
taria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia, com a 
finalidade do fortalecimento da 
Agricultura Familiar na Paraí-
ba, através de formação técnica 
e ou capacitação profissional 
dos agricultores familiares, em 
especial, jovens e mulheres ru-
rais, qualificando mão de obra 
buscando um desenvolvimento 
rural sustentável, geração de 
renda, diminuição da pobreza 
rural e diminuição do êxodo 
rural no Estado.

A Polícia Civil já 
recebeu autonomia 
financeira e 
administrativa e 
teve mais de 800 
promoções. Agora, 
receberá um 
reforço de novas 
pessoas que serão 
aprovadas no 
concurso
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O Podemos faz projeções ousadas 
para as eleições do próximo ano: es-
pera eleger um deputado estadual – 
além de reeleger os cinco que estão 
atualmente com mandato e ainda 
garantir uma cadeira na Câmara Fe-
deral, afirma o presidente estadual, 
Júnior Pires. Não será uma missão 
fácil para um partido de pequeno 
porte, sobretudo após o sepultamen-
to da proposta de retorno das coliga-
ções partidárias.

Projeções ousadas 
“Foi um encontro casual, por 
conta da filiação do prefeito 
de Petrolina ao Democra-
tas. ACM Neto fez o convite. 
Nada ficou definido. Ele fi-
cou de avaliar”. Do deputa-
do federal Efraim Filho, con-
firmando que o presidente 
nacional convidou o prefeito 
de Campina Grande, Bruno 
Cunha Lima (PSD), para se 
filiar ao partido.   

Sobre a obrigatoriedade do passaporte 
de vacinação, o prefeito Cícero Lucena 
disse que a Prefeitura está avaliando 
o modelo a ser adotado para que os 
estabelecimentos exijam o documento. 
“Nós estamos discutindo as formas de 
o estabelecimento fazer a leitura se a 
pessoa tem ou não o passaporte”, dis-
se. Para o prefeito, não é admissível 
colocar a vida do outro em risco.  

Modelo adotado 

PassaPorte de vacinação: joão Pessoa deverá 
adotar esta seMana; alPB vota oBrigatoriedade   

Foi convidado  

A exigência do passaporte de vacinação como condição de acesso a locais públicos, sobretudo 
em bares, restaurantes e eventos, deverá ser adotada ainda esta semana em João Pessoa, con-
firma o prefeito Cícero Lucena (foto), do Progressistas – isso possivelmente deverá acontecer 
até o final de semana, com o avanço da primeira dose da vacina na faixa etária dos 12 aos 
18 anos. A exigência tem gerado polêmica, sobretudo na ALPB, por conta da decisão do de-
putado estadual Cabo Gilberto (PSL) de não se vacinar – é que tramita na Casa um projeto 
de lei, de autoria de Adriano Galdino e Ricardo Barbosa, que estabelece sanções para as 

pessoas que se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19, ressaltando que uma emenda 
apresentada pelo deputado Hervázio Bezerra (PSB) que estende a regra para os deputados 

estaduais e para os funcionários da ALPB. Ou seja: quem não estiver vacinado estará au-
tomaticamente impedido de participar das sessões presenciais ou de trabalhar, no caso 

dos funcionários, nas dependências da sede do Legislativo estadual. A proposta 
prevê outras sanções para quem não se vacinou: não poderá se inscrever em 
concurso público, ser investido ou empossado em cargos na Administração 
Pública estadual, direta ou indireta. A matéria será votada hoje na ALPB. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Data confirmada. Será na próxima quinta-fei-
ra, às 17h, a filiação do ex-governador Ricar-
do Coutinho e da ex-prefeita de Conde, Márcia 
Lucena, ao PT –Estela Bezerra, Cida Ramos e 
Jeová Campos participarão do evento, mas so-
mente assinarão a ficha de filiação no próximo 
ano, quando da abertura da janela partidária. 
Lula, Dilma e Haddad são convidados da live.

na quinta-Feira: Pt Filia  
ricardo e Márcia lucena  

soBrevivência Política 

“teM intenção de Ficar” 

E por falar em proibição de coligações, a decisão 
do Senado de deixar a proposta de fora da minirre-
forma eleitoral, provocará a migração de candida-
tos de partidos médios e pequenos para legendas 
com mais musculatura política. Na Paraíba, por 
exemplo, Mercinho Lucena, eleito vice-prefeito de 
Cabedelo pelo Republicanos, deverá se filiar ao PP. 
Ele irá disputar cadeira na Câmara dos Deputados.  

Nas últimas semanas, surgiram especulações de uma 
possível saída do deputado Ruy Carneiro do PSDB, le-
genda da qual já foi presidente estadual e pela qual se 
elegeu para a Câmara Federal – falou-se que ele poderia 
ir para o PTB e até MDB. O parlamentar nem confirmou 
nem negou essas possibilidades. Já Pedro Cunha Lima, 
presidente do PSDB, garante “tem intenção de ficar”.     
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João Azevêdo assinou protocolo de intenções durante videoconferência com dirigentes do grupo islandês Lodna EHF
O governador João Azevê-

do assinou, ontem, durante vi-
deoconferência com dirigentes 
do grupo islandês Lodna EHF, 
protocolo de intenções para 
implantação de uma unidade 
industrial destinada à fabrica-
ção e manutenção de embar-
cações de uso comercial, de 
esporte e lazer no município 
de Lucena, no Litoral Norte da 
Paraíba.

O empreendimento re-
ceberá investimentos iniciais 
de R$11,7 milhões e irá gerar 
150 empregos diretos, dando 
prioridade à contratação de 
mão de obra local. A empresa 
deverá entrar em operação em 
até 18 meses e sua previsão 
de faturamento é de R$ 17,7 
milhões. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
a capacidade da Paraíba de 
atrair novos empreendimen-
tos que asseguram a geração 
de novos postos de trabalho e 
o fortalecimento da economia 
estadual. “Nós oferecemos um 
ambiente favorável de negó-
cios, honramos nossos com-
promissos e estamos prontos 
para iniciarmos, a partir desse 
protocolo de intenções, uma 
parceria com a Islândia para 
que mais empresas se instalem 
no nosso Estado e que tenham 
muito sucesso”, frisou.

O diretor presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), Rô-

mulo Polari Filho, ressaltou o 
trabalho para atender as ex-
pectativas dos investidores e 
apresentar as potencialidades 
do Estado a partir das vocações 
econômicas de cada região. 
“No caso da Lodna EHF, dire-
cionamos o empreendimento 
para o município de Lucena 
devido à proximidade do Li-
toral, aspecto essencial para 
os testes navais. O Governo do 
Estado, cumprindo o seu papel 
na atração de investimentos, 
realiza uma série de etapas, 
desde a divulgação das oportu-
nidades, prospecção de inves-
tidores, suporte no processo 
de nacionalização da empresa 
e a territorialização do projeto 
para oferecer aos empresários, 
sejam eles nacionais ou inter-
nacionais, a melhor região para 
o seu negócio”, afirmou.

O representante da Lodna 
EHF no Brasil, Marcelo Perei-
ra, enfatizou que a empresa 
irá utilizar uma tecnologia 
avançada para a fabricação de 
seus produtos que atenderão 
os mercados nacional e inter-
nacional. “A nossa produção 
atenderá os níveis mais exi-
gentes de qualidade, passan-
do pelo crivo de comunidades 
europeias e eu espero que esse 
empreendimento possa abrir 
as portas entre o Brasil e a Is-
lândia porque se trata de algo 
concreto e que pode desenvol-
ver várias ações em diversas 
áreas econômicas”, pontuou. 

Também participaram da 
reunião virtual, o presidente 
da Lodna EHF, Gunnar Leifur 
Stefánsson; o diretor da Lodna 
EHF, Jón Gudmundur Ottós-
son; o diretor operacional da 
empresa no Brasil, Gísli Hall-
grímsson; e o secretário de 
estado da Fazenda, Marialvo 
Laureano. 

Lodna EHF Brasil
A empresa fabricará em-

barcações entre 9 e 21 metros 
de comprimento em fibra de 
vidro reforçada, com finalida-
des diversas como: transporte 
de passageiros, pesca, apoio 
marítimo e portuário, patru-
lha, de esporte e lazer e para 
usos especiais, como barcos 
para pesquisa oceanográfica, 
e parte de sua produção será 
destinada ao mercado exterior. 
A empresa também produzirá 
artefatos em material plástico 
para uso na construção civil, 
estruturas flutuantes, bem 
como prestará manutenção 
em embarcações de fabricação 
própria ou de terceiros.

A unidade industrial 
será formada por galpões de 
funções administrativas, de 
armazenagem, laminação, 
oficinas de carpintaria, fer-
ragens e solda, eletricidade e 
estofaria, além de estaciona-
mento para clientes e pátios 
internos para expedição das 
embarcações prontas e dis-
posição dos moldes.

Lucena terá indústria para 
construção de embarcações

Definido novo cronograma 
para Cadastro Cultural da LAB 

Chamada pública beneficia 
44 mil famílias de produtores

A Comissão Execu-
tiva da Lei Aldir Blanc – 
2ª fase definiu um novo 
cronograma para o Ca-
dastro Cultural que ins-
creve para a renda direta 
emergencial, tendo em 
vista problema técnico 
observado na platafor-
ma de inscrições e que 
já foi sanado ontem. Esse 
benefício pagará a traba-
lhadores da cultura cinco 
parcelas mensais no valor 
de R$ 600, cada, retroati-
vas a agosto. 

O novo cronograma 
é necessário devido à de-
sabilitação temporária de 
links que levavam à pla-

taforma de inscrições. O 
que houve foi uma falha 
nos links de ‘Renovação’ 
e ‘Novas Inscrições’ dis-
ponibilizados no hotsite 
para o Cadastro Cultural. 
O problema técnico foi sa-
nado na manhã de ontem 
e os links do hotsite da 
LAB já estão funcionan-
do normalmente desde o 
meio-dia. Devido a isso, a 
orientação da Comissão é 
que quem buscou o cadas-
tro, no período de 22/9 ao 
meio-dia de 27/9, refaça 
as inscrições.

O endereço eletrônico 
para o Cadastro Cultural é 
cadastrocultural.pb.gov.br

O Governo do Estado pu-
blica, hoje, no Diário Oficial 
do Estado, três importantes 
chamadas públicas para o de-
senvolvimento da agricultura 
familiar da Paraíba, garantin-
do o acesso à água; construção 
de passagem molhada; e as 
Alianças Produtivas, que ob-
jetivam melhorar o acesso dos 
produtores rurais ao merca-
do, com visões estratégicas de 
negócios. Esses editais fazem 
parte do programa PB Rural 
Sustentável e irão atender 222 
municípios, beneficiando di-
retamente 44.600 famílias do 
Estado.

O anúncio foi feito on-
tem pelo governador João 
Azevêdo durante o progra-
ma semanal Conversa com o 
Governador, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara e pelas redes sociais 
do Governo do Estado. Na 
ocasião, o governador expli-
cou que o programa PB Rural 
Sustentável é executado pelo 
Projeto Cooperar e vai da área 
de segurança hídrica à área de 
preparação e fortalecimento 
da agricultura familiar, em 
todos os segmentos. “Esta-
mos lançando três editais nas 
áreas de acesso à água, passa-
gem molhada e alianças pro-
dutivas. Temos que promover 
o acesso à água de qualidade 
para consumo humano. Sabe-
mos também que dentro do 
Estado muitas comunidades 
ficam isoladas no inverno, por 
não terem passagens molha-
das, por isso essa Chamada 
Pública é tão importante. Ela 
permite o acesso à população 
e a saída de produtos que são 

comercializados”, disse. 
“Vamos fazer também 

Chamada Pública para Alian-
ças Produtivas e dentro disso 
faremos qualificação da ges-
tão, do processo produtivo, 
da regularidade da entrega de 
produtos e escala de produ-
ção, condições essenciais para 
atendimento e permanência 
no mercado. Vamos poder fi-
nanciar obras de construção, 
reforma e melhoria das unida-
des produtivas; infraestrutura 
na produção agrícola; provi-
são de equipamentos, ferra-
mentas, máquinas e outros”, 
observou João Azevêdo.

O PB Rural Sustentável, 
projeto firmado entre o Go-
verno do Estado e o Banco 
Mundial, realiza Chamada 
Pública para o levantamento 
de demandas para Subpro-
jetos de acesso à água, como: 
Sistema de Abastecimento 
de Água Completo – ADC; 
Recuperação/Adequação 
de Sistema de Abastecimen-
to de Água Completo – ADC; 
Sistema de Abastecimento de 
Água Singelo – ADS; Recupe-
ração/Adequação de Sistema 
de Abastecimento de Água 
Singelo – ADS; Sistema de 
Abastecimento de Água com 
Dessalinizador e Cisternas 
para reservação de água para 
consumo humano.

Será publicada também 
a Chamada Pública para aco-
lhimento das manifestações 
de interesse em subprojeto 
para melhorias pontuais de 
acesso rural – passagem mo-
lhada. Já a Chamada Pública 
para alianças produtivas tem 
como objetivo o acesso aos 

mercados dos pequenos pro-
dutores rurais organizados e 
legalmente constituídos, que 
manifestem interesse em for-
mar alianças com comprado-
res, visando aumentar a renda 
e gerar empregos. Podem ser 
apoiadas obras de construção, 
ampliação, adequação, refor-
ma e melhoria das unidades 
produtivas; infraestrutura na 
produção agrícola para ade-
quação da produção; Provisão 
de equipamentos, ferramen-
tas, máquinas e outros, desde 
que seja para adequação/am-
pliação da produção; investi-
mentos relacionados à criação 
de marcas e/ou certificação, 
embalagens e rotulagens de 
produtos e outros.

O PB Rural Sustentável  
visa apoiar Entidades Associa-
tivas Rurais, com atuação em 
222 municípios paraibanos. 
Conta, também, com a parti-
cipação dos Conselhos Mu-
nicipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS), 
instituições parceiras e pres-
tadores de serviços especia-
lizados.

Os objetivos do PB Rural 
Sustentável compreendem: 
melhorar o acesso à água potá-
vel; reduzir a vulnerabilidade 
agroclimática e aumentar o 
acesso a mercados das orga-
nizações de produtores. O PB 
Rural Sustentável atua na zona 
rural ou em pequenos aglome-
rados urbanos com população 
de até 2.500 habitantes. As po-
pulações indígenas, quilombo-
las e atingidas por barragem 
no Estado constituem grupos 
prioritários na apresentação 
de demandas.

Pandemia em queda

Paraíba tem 14% dos leitos de 
UTI para covid-19 ocupados

Novos 38 casos de con-
taminação pela covid-19 
foram identificados entre 
os paraibanos ontem. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), ape-
nas um é considerado mo-
derado ou grave. Além disso, 
quatro mortes foram regis-
tradas. Com os números, a 
Paraíba chegou a 441.193 
casos confirmados, sendo 
333.758 casos de pacientes 
considerados recuperados e 
9.298 óbitos.

A t é  o  m o m e n t o , 
1.184.803 testes para diag-
nóstico da covid-19 já foram 
realizados, confirmando ca-
sos em todas as cidades e 
mortes em 222 das 223, ape-
nas Riachão do Bacamarte 
segue sem registro de mor-
tes entre seus residentes.

Entre os falecimentos, 
três dos quatro ocorreram 
entre o domingo e ontem, 
sendo o quarto falecimento 
ocorrido no último sábado. 
Uma morte aconteceu em 
hospital privado e as demais 
em hospitais públicos. As ví-
timas possuíam cardiopatia 
como comorbidade asso-
ciada a covid-19 de forma 
mais frequente, sendo três 
mulheres e um homem com 

faixa etária de 55 a 87 anos. 
Os óbitos aconteceram 

entre residentes de Campina 
Grande, Pocinhos, Sousa e 
Serra Branca. Outros 19 fale-
cimentos, ocorridos durante 
os meses de pandemia estão 
em investigação pela SES.

O Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar con-
firmou a internação de cinco 
pacientes entre o domingo e 
ontem, chegando ao total de 
142 pessoas hospitalizadas 
nas unidades de referência 
para o tratamento da co-
vid-19. A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo o 
Estado é de 17%, e chega a 
14% nos leitos de enferma-
ria para adultos. 

Entre as Macrorregiões 
de saúde, a Região Metro-
politana de João Pessoa tem 
uma taxa de 14% em leitos 
de UTI ocupados, já nas en-
fermarias é observada uma 
ocupação de 9%. Em Campi-
na Grande, estão ocupados 
16% dos leitos de UTI e 21% 
em leitos de enfermaria. O 
Sertão tem a maior ocupa-
ção em UTI com 33% dos 
leitos ocupados e 21% em 
enfermarias.

Quatro cidades con-
centraram 34 novos casos, 
o equivalente a 89,47% dos 
casos registrados. Campi-

na Grande, contou com 13 
novas pessoas positivadas 
para covid-19; João Pessoa 
teve 11 novos casos; Gado 
Bravo e Solânea encerram 
a lista com oito e dois novos 
casos.

A maior concentração 
de casos, entre as 223 cida-
des, acontece nas cidades 
com mais de 5 mil confir-
mações: de João Pessoa 
(106.093), Campina Gran-
de (45.188), Patos (14.028), 
Guarabira (10.087), Caja-
zeiras (9.957), Cabedelo 
(9.745), Santa Rita (9.527), 
Bayeux (8.387), Sousa 
(7.413), Pombal (5.914), 
São Bento (5.892), Esperan-
ça (5.533) e Mamanguape 
(5.004).

De acordo com informa-
ções do Sistema de Informa-
ção do Ministério da Saúde, 
foram aplicadas 4.090.819 
doses de vacinas contra a 
covid-19 em todo Estado. 
Sendo 2.707.513 pessoas 
foram vacinadas com a 
primeira dose e 1.374.864 
completaram os esquemas 
vacinais, onde 1.312.133 
pessoas tomaram as duas 
doses e 62.731 utilizaram 
imunizante de dose única. 
Até o momento, a Paraíba 
já distribuiu um total de 
4.639.900 doses de vacina 
aos municípios.

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

Foto: Breno Esaki/Flickr

Estado chegou a 441.193 casos confirmados, sendo 333.758 casos de pacientes considerados recuperados e 9.298 óbitos

Novo CroNogrAmA

n 22/09/21 a 18/10/21 
Novas inscrições e 
atualização cadastral

n 25/10/2021
Resultado preliminar 

n 26/10/21 a 30/10/21 
Período para a 
interposição de recurso, 
envio de documentos e 
confirmação de dados

n 08/11/21
Resultado final 

n 11/11/21
Início de pagamento aos 
beneficiários



Paraíba
Tupis no Sertão
As análises em ossos achados em Cuité, feitas nos EUA 
usando técnica do Carbono 14, indicam que a presença tupi 
no Sertão é mais antiga do que se pensava. Página 8
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Esforço concentrado feito pela SES e prefeituras dos 223 municípios paraibanos visou ampliar a cobertura vacinal da população

Dia D da vacinação imunizou 
53 mil pessoas contra a covid

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

O Governo da Paraíba, 
através da secretaria estadual 
de Saúde (SES-PB) e em parce-
ria com as prefeituras munici-
pais, vacinou aplicou mais de 
53,3 mil doses de imunizantes 
no Dia D de vacinação contra 
a covid-19, no último sábado 
(25). A campanha de vacina-
ção ocorreu nos 223 municí-
pios paraibanos, com a finali-
dade de ampliar o número de 
paraibanos vacinados, tanto 
com a aplicação da primeira 
(D1) como segunda (D2) dose 
ou no reforço de imunização 
das pessoas com mais de 70 
anos de idade.  

A iniciativa foi para bene-
ficiar as milhares de pessoas 
que desde o início das vacina-
ções não haviam conseguido 
se imunizar, durante o período 
destinada a cada faixa etária. 
Por isso, foi uma ação que não 
precisou de agendamentos, 
era só chegar aos locais da 
campanha e receber a dose 
contra o novo coronavírus. 
Segundo a assessoria da SES
-PB, antes desse Dia D cerca 

de 600 mil pessoas acima de 
18 anos estavam com atraso 
na aplicação das doses na 
Paraíba, em que 500 mil não 
haviam retornado para tomar 
a D2 e 100 mil sequer haviam 
recebido a D1.

João Azevêdo fez questão 
de comparecer aos locais da 
campanha, em João Pessoa, 
e enfatizar que se imunizar é 
a melhor maneira da Paraí-
ba vencer a pandemia da co-
vid-19. “O Dia D foi mais uma 
ação do Estado e municípios 
que estão unidos nessa ba-
talha de conter a circulação 
desse vírus. Só tenho a agra-
decer à toda população que foi 
compareceu aos postos de va-
cinação, por entender que essa 
é uma luta coletiva, e a todos 
os profissionais de saúde que 
trabalharam nessa campanha”, 
celebra o governador.

Ao todo, foram 520 locais 
de imunização em toda Paraí-
ba, que ao longo da pandemia 
já distribuiu as doses necessá-
rias para vacinar 100% da po-
pulação acima de 18 anos do 
Estado. Só de D2 foram apli-
cadas 26.899 doses, 13.771 
receberam a primeira dose e 

1.142 idosos acima de 70 anos 
receberam a terceira dose (de 
reforço). O secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Medeiros, 
pontua que a consciência das 
pessoas em se vacinar é neces-
sária para garantir o retorno 
gradual do cotidiano, como já 

vem acontecendo a cada dimi-
nuição de casos. 

“Graças ao empenho das 
equipes de saúde estaduais 
e dos municípios, consegui-
mos vacinar mais 53 mil pa-
raibanos em um único dia! 
A campanha desse Dia D nos 

ajudou a reforçar a cobertura 
vacinal em todo o Estado e a 
promover a mobilização da 
importância da vacinação. 
Foi também um sábado de 
orientações, para que todos 
cumpram o prazo correto do 
ciclo de imunização”, comen-

ta Geraldo Medeiros. 
Em João Pessoa, o Dia 

D ocorreu em 32 postos de 
vacinação, imunizando mi-
lhares de jovens acima de 
18 anos, adultos e idosos. 
O prefeito municipal, Cíce-
ro Lucena, acompanhou o 
govenador JoãoAzevêdo na 
abertura da campanha, re-
alizada em todas as regiões 
da capital. “Uma mobilização 
muito importante para que 
possamos combater a co-
vid-19. O governo estadual 
está incentivando a ação em 
toda a Paraíba e damos um 
passo largo na totalização 
das pessoas vacinadas”, co-
menta o gestor municipal.

Quem não participou do 
Dia D e ainda segue sem to-
mar a vacina, deve procurar 
os postos de vacinação do 
município onde mora, para 
receber o imunizante, de 
acordo com a estratégia de 
imunização de cada cidade. 
Em João Pessoa, a população 
também pode tirar dúvidas 
através do e-mail: vacina-
jp@gmail.com ou pelo tele-
fone (83) 98600-4815, das 
8 às 17h.

Governador João Azevêdo participou da abertura da campanha e destacou que a vacina é o caminho para o fim da pandemia

Foto: Ascom SES-PB

Jovens frisam importância da vacina
A vacinação é uma forma se-

gura e eficaz de prevenir doenças 
e salvar vidas. Esse é o motivo que 
levou Manuela Alves da Silva, de 15 
anos, ao Centro Cultural Tenente 
Lucena, localizado em Mangabeira, 
na manhã ontem. A jovem faz parte 
do Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos da Criança e Adolescen-
tes, representando a Casa de Cul-
tura Iaô, e fez questão de destacar 
a importância da imunização contra 
o coronavírus.

“Estamos vivendo em um mo-
mento de crise, mas também é um 
momento de colaboração. A vaci-
nação salva vidas. Precisamos do 
empenho e da conscientização da 
sociedade. É com a vacina que faze-
mos a diferença no enfrentamento 
à pandemia. Meu conselho para as 
pessoas é: se vacinem!”, sinalizou 
Manuela.

Opinião comparti lhada por 
Maria Luiza Avelina dos Santos, 
também de 15 anos, acompanha-
da dos pais Edneide Francisca da 
Conceição Santos e Luiz Gonzaga 
dos Santos, que ressaltaram o alívio 

de vacinar a filha adolescente. “A 
imunização contra covid-19 é de 
suma importância para combater 
a pandemia. Meus pais vieram me 
dar apoio e eu espero que esse 
exemplo seja seguido por mais pais 
e responsáveis por adolescentes em 
João Pessoa. Que eles possam in-
centivar seus filhos a se vacinarem”, 
pontuou Malu.

 
Responsabilidade social 
Belarmina Afonso, de 76 anos, 

moradora do bairro Cidade Verde, 
ressalta que a vacinação é uma 
ação de responsabilidade social em 
benefício da população. 

“Eu já tomei as duas doses da 
vacina e agora estou aqui para to-
mar minha dose de reforço. As pes-
soas precisam entender que apenas 
através da vacinação é que podemos 
proteger as pessoas e diminuir o ris-
co de contágio. A ciência diz que as 
vacinas contra covid-19 são seguras 
e além disso, são gratuitas. A gente 
tem que se vacinar para proteger não 
apenas a nós mesmos, mas também 
toda a sociedade”, completou.

Adolescentes afirmam que a vacina é segura e primordial para combater a pandemia da covid-19

Foto: Secom-JP
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Infecção causada por um vírus causa bolhas, aftas e febre e costuma ser mais comum nesse período do ano
Ítalo Arruda
Especial para A União

Manchas vermelhas, bo-
lhas nas mãos e nos pés, febre  
e aftas são alguns sintomas de 
“mão-pé-boca”, uma doença 
contagiosa que afeta, princi-
palmente, as crianças. Causada 
pelo vírus Coxsackie, a doença 
pode ser transmitida pela via 
oral, através do contato direto 
com saliva, secreções, fezes, 
objetos, brinquedos ou ali-
mentos contaminados.

A neonatologista e pedia-
tra Ádila Sampaio, explica que 
os adultos também podem ser 
contaminados, porém, a mão-
pé-boca é mais comum na in-
fância, atingindo crianças com 
até cinco anos de idade. “Por 
ser muito prevalente, em geral, 
a maior parte dos adultos já 
possui imunidade contra esse 
vírus”, afirmou.

Geralmente, a contamina-
ção ocorre através do contato 
com secreções de outra crian-
ça infectada, como saliva, gotí-
culas de espir-
ro, líquido das 
lesões de pele 
que se rom-
pem e também 
através das 
fezes. “Essa 
transmissão 
pode ocorrer, 
principalmen-
te, nos primei-
ros sete dias da 
doença, mas o 
vírus continua sendo elimina-
do nas fezes por até quatro se-
manas”, explicou a médica.

Embora sejam raras, a 
síndrome mão-pé-boca pode 
apresentar algumas compli-
cações. “Isso vai depender da 
condição de saúde prévia da 
criança, bem como de sua imu-
nidade”, alertou Ádila, refor-
çando que é preciso atentar-se 
para os cuidados com a crian-
ça acometida, principalmente 
com relação à sua alimentação.

A filha da editora de ví-
deo Winnie da Costa Emele, de 
apenas dois anos, foi infectada 
pela doença. Ela conta que a 
professora da criança perce-
beu algumas manchas verme-
lhas quando ela estava na es-
cola e imediatamente lhe fez o 
comunicado. “Quando ela che-
gou em casa, eu observei a pele 
e vi que tinham alguns ponti-
nhos vermelhos que pareciam 
picada de mosquito, pois eram 
bem pequenos”. 

Winnie Emele lembra 
que, além das manchas aver-
melhadas, sua filha foi apre-
sentando, ao longo dos dias, 
outros sintomas, como aftas, 

dificuldades para comer e qua-
dro febril. “Então meu marido 
e eu decidimos levá-la ao mé-
dico. Na consulta, percebemos 
que apareceram novas pintas 
vermelhas na palma da mão e 
na sola do pé, como se fossem 
bolhinhas. Ela começou a co-
çar muito. Parecia catapora”, 
relatou.

Devido à falta de apetite 
e às dificuldades de ingestão 
de alimentos, provocadas pe-
las aftas na boca ou próximo 
às amígdalas, como no caso 
da filha de Winnie, a criança 
pode ficar desidratada e fraca. 
Nestes casos, é importante ga-
rantir uma nutrição adequada 
para uma boa recuperação.

Não existe um tratamento 
específico para a doença. Ge-
ralmente, ela apresenta uma 
evolução benigna e tende a se 
resolver espontaneamente en-
tre sete e 10 dias. O que deve 
ser tratado, neste caso, con-
forme a orientou a pediatra, 
são os sintomas de dor e febre, 
além das lesões, de acordo 

com a pres-
crição de um 
profissional 
especializado.

A i n d a 
segundo a pe-
diatra Ádila 
Sampaio, as 
crianças que 
apresentarem 
sintomas ou 
confirmarem 
a doença de-

vem evitar frequentar esco-
las e creches, a fim de evitar a 
transmissão do vírus para ou-
tras crianças.

Apesar do susto, Winnie 
da Costa afirma que sua filha 
já está bem, apresentando ain-
da apenas algumas lesões na 
pele. “Ela não tem mais febre, 
as bolhinhas já estão secando 
e já consegue comer bem. Es-
tamos só aguardando as lesões 
melhorarem para ela poder 
voltar à escola”, disse a mãe da 
criança.

A Secretaria Municipal de 
Saúde afirma que, por se tratar 
de uma doença de baixa com-
plexidade, a mão-pé-boca não 
apresenta números significati-
vos sobre casos graves. E que, 
nesta época do ano, é comum 
o seu aparecimento. A direto-
ra geral do Hospital Municipal 
do Valentina, Darcy Luckwu, 
orienta que, em caso de sus-
peita, os pais devem procurar 
atendimento nas Unidades Bá-
sicas de Saúde. “Não é necessá-
rio procurar hospital, pois nos 
postos médicos existe trata-
mento ambulatorial para esse 
tipo de doença”, afirmou.

Doença mão-pé-boca provoca 
incômodos e preocupa os pais

Palestra “Espiritualidade em tempos 
de pandemia” abre programação hoje
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

 

Acontece às 14h de hoje, 
a palestra ‘Espiritualidade em 
tempos de pandemia’, minis-
trada pelo monsenhor Ednaldo 
Araújo, no Centro de Referên-
cia Municipal da Pessoa Idosa 
localizado no Altiplano. Estas e 
outras atividades informativas, 
esportivas e recreativas fazem 
parte da programação da Sema-
na Municipal da Pessoa Idosa, 
promovida pela Prefeitura de 
João Pessoa, em alusão ao Dia 
Internacional do Idoso come-
morado na próxima sexta-feira, 
1º de outubro.

O espaço voltou a funcio-
nar no dia 26 de julho, com 
apenas 50% da capacidade 
nas atividades. Dos 1.200 usuá-
rios cadastrados, cerca de 350 
idosos estão frequentando 
assiduamente. Estão sendo 
ofertadas oficina de memória, 
artesanato, acompanhamento 
nutricional e psicológico, aeró-
bica dançante e câmbio (vôlei 
adaptado para idosos)

Amanhã (29), no mesmo 
horário, haverá uma roda de 
diálogo sobre a importância de 
exercícios físicos para o bem-es-

Foto:  Ortilo Antonio

SERVIÇO 

n Dia Internacional do Idoso-  
Programação 1o de outubro
Já no Dia Internacional do Idoso, a programação 
começa às 8h com o evento esportivo ‘Amistoso de 
Câmbio (vôlei adaptado para idosos) com as equi-
pes de Tambaú e Cabedelo, confira as atrações:
n 8h40- apresentação da Banda Baile Cidade Verde
n 9h30 – Jogos de Cartas com a professora e psicó-
loga Maria Goretti
n 10H15- Sorteio de Brindes
n 10h30 – Apresentação da retrospectiva do CRMPI
n 10H50 – Encerramento com o Trio Pé de Serra 
Amigos do Forró.
Funcionamento 50% da capacidade

DER elabora projeto para recuperar  
trecho de cinco quilômetros da PB-004

O trecho da rodovia PB-
004, que liga João Pessoa à cida-
de de Sapé, passará por manu-
tenção. De acordo com o diretor 
de Planejamento e Transporte 
do Departamento de Estradas e 
Rodagem da Paraíba (DER-PB), 
José Arnaldo, existe um projeto 
de recuperação desta via que 
já está em fase de elaboração. 

“A recuperação aconte-
cerá em cinco quilômetros da 
rodovia que abrange os muni-
cípios de Bayeux e Santa Rita, 
passando por Várzea Nova e é 
exatamente onde tem um gran-
de fluxo de veículos”, frisou o 
gestor.

A previsão, conforme o di-
retor, é recuperar e alargar o 
pavimento e reformar algumas 
pontes que precisam ser refor-
çadas, além da construção de 
galerias para o escoamento da 
água que se acumula em cima 
da rodovia, outro problema da-

quele local. “Vamos construir 
galerias para águas pluviais 
porque a água fica na estrada, 
porque quando ela foi construí-
da não tinha casa  nem de um 
lado nem de outro. Hoje é tudo 
urbanizado, quase uma cidade 
só”, ressaltou José Arnaldo.

A iniciativa ainda está em 
fase de elaboração, aguardan-
do a aprovação do governador 

da Paraíba, João Azevêdo. Só 
a partir do aval do Executivo, 
será iniciada a licitação para 
execução da obra. O diretor de 
Planejamento e Transportes do 
órgão adiantou que até o final 
do ano o DER-PB conclui o pro-
jeto executivo de engenharia. 

 “A PB-004 está na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
entre os municípios de Bayeux 

e Santa Rita, onde moram mais 
de 200 mil pessoas que se comu-
nicam através desta rodovia. A 
grande importância é o ir e vir 
das pessoas. Tem essa função 
social muito grande”, explicou.

Esta área possui diversos 
trechos esburacados, princi-
palmente entre os municípios 
Cruz do Espírito Santo e Sapé 
e no município de Santa Rita. 

Projeto prevê recuperação do trecho da rodovia PB-004 que abrange os municípios de Bayeux, Santa Rita e Várzea Nova

Fotos: Evandro Pereira

PRIncIPAIS SIntOmAS:

n Manchas vermelhas nas mãos e nos pés 
(também podem aparecer bolhas)

n aftas na boca ou próximo às amígdalas;

n dor na garganta;

n febre (geralmente antes do aparecimento das 
lesões);- falta de apetite e mal-estar.

Alguns cuidados:
n Lavar bem as mãos com água e sabão após o 
contato com o bebê ou a criança;

n Higienizar os brinquedos e objetos que a criança 
tem contato;

n Ter bastante cuidado na troca das fraldas com 
fezes da criança

As crianças que 
apresentarem sintomas 
devem evitar frequentar 

escolas e creches, a fim de 
evitar a transmissão do 

vírus para outras crianças

tar físico e mental da pessoa 
idosa. Na quinta-feira (30), às 
8h30, a assistente social Érika 
Araújo falará sobre o ‘Direito à 
liberdade, ao respeito e à dig-
nidade da pessoa idosa.

Não foi fácil para ninguém 
vivenciar dias de solidão na 
pandemia, mas os idosos fo-
ram o grupo de risco que mais 
sofreu com o isolamento social. 
Diante disso, o monsenhor e 
coordenador do Centro de Re-
ferência Municipal da Pessoa 
Idosa (CRMPI), Ednaldo Araú-
jo, falará sobre o tema.

“Eles se apegaram à fé 

para diminuir as angústias do 
isolamento social. A maioria 
dos idosos que frequentam o 
centro são cristãos, então en-
contraram refúgio na palavra 
de Deus para vencer a tristeza 
e solidão”, afirmou.

A idosa Graça Barbosa, 70 
anos, frequenta o atual CRMPI 
há 12 anos. Ela está muito feliz 
com a retomada das atividades 
e não vai perder nenhum dia de 
programação. “Foi muito difícil 
ficar afastada das atividades, 
tanto do ponto de vista físico 
quanto emocional. A progra-
mação está ótima e tem sido 

muito bom rever os colegas 
do centro de convivência. Eu 
considero esse espaço uma 
extensão da minha família”, 
afirmou.

Ela relembra como foi di-
fícil o isolamento social na fase 
mais crítica da pandemia, sem 
poder ver a família.

“Meus filhos faziam as 
compras, mas fiquei meses 
sem poder chegar perto. O Dia 
das Mães foi o mais difícil. Pas-
sei o dia triste e chorando mui-
to, mas à noite me fizeram uma 
surpresa – tinha uma comitiva 
no térreo do meu prédio me 
desejando Feliz Dia das Mães à 
distância”, relembrou emocio-
nada. O coordenador do Cen-
tro de Referência Municipal da 
Pessoa Idosa(CRMPI), Ednaldo 
Araújo, ressalta a importância 
de espaços de convivência para 
promover qualidade de vida 
ao idoso.

“É preciso ter um olhar 
diferenciado com o idoso, 
promovendo iniciativas que 
estimulem a socialização, 
qualidade de vida e bem-estar 
físico e mental. Envelhecer é 
um privilégio então devemos 
cada vez mais valorizar esse 
público”, declarou.

Semana do Idoso

Manchas vermelhas, 
bolhas nas mãos e nos 
pés, febre e aftas são 

alguns sintomas 
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Suspeito abordava vendedores na internet, “comprava” o produto e encaminhava falsos comprovantes de pagamento

Pelo menos 30 pessoas 
já foram identificadas como 
vítimas de um homem que 
estava aplicando golpes 
através da ferramenta ban-
cária Pix, implantada pelo 
Banco Central para facili-
tar formas de pagamen-
tos. Com o homem foram 
apreendidos vários chips 
de celular, usados para a 
aplicação do golpe. Um veí-
culo Fiat Argo com regis-
tro de roubo também foi 
apreendido.

A prisão, que acon-
teceu nessa segunda-fei-
ra (27), foi realizada por 
agentes da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimô-
nio de João Pessoa. Segun-
do o delegado João Paulo 
Amazonas, o suspeito, que 
é estudante universitário, 
disse que o golpe aconte-
ce quando a vítima ofere-
ce, geralmente, um objeto 
através da plataforma OLX. 
O golpista se interessa pelo 
anúncio do produto, marca 
um local para ver e com-
prar. Após adquirir o pro-
duto, o golpista diz que vai 
pagar pelo sistema Pix, mas 
o pagamento nunca é feito, 
mesmo tendo encaminha-

do um comprovante para o 
vendedor pela internet. 

Uma das vítimas teria 
vendido um aparelho celu-
lar por R$ 2 mil, mas o pa-
gamento não foi realizado 
e a vítima recebeu apenas 
um comprovante falso. O 
homem disse que procurou 
o estudante que prome-
teu fazer uma transferên-
cia. “Ele fez a transferência 
através de caixa eletrônico, 
usando um envelope vazio”, 
disse o delegado.

Geralmente, explicou 
o delegado, o estudante se 
interessava, principalmen-
te, por produtos de alto 
padrão, celulares de última 
geração, depois o pagamen-
to era forjado.

Além do estudante, que 
tem 24 anos, os investiga-
dores também prenderam 
mais três suspeitos de en-
volvimento com a aplicação 
dos golpes, por meio da si-
mulação de pagamentos via 
Pix, em João Pessoa. Cerca 
de 30 chips de celular fo-
ram apreendidos utilizados 
no contato com as vítimas. 
A polícia estima que o pre-
juízo aplicado já ultrapassa 
os R$ 100 mil. Na Central 
de Polícia o jovem foi reco-
nhecido por várias vítimas.

O veículo apreendido, 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Preso estudante que dava golpes
simulando transferências via Pix

Polícia apreende 
maconha em Areia

Polícia Civil da Paraíba 
apreendeu no fim de semana, 
cinco tabletes de maconha em 
Areia. A operação foi reali-
zada pelo GTE de Esperança. 
Dois homens foram presos. 
De acordo com o delegado 
Cristiano Santana, a dupla 
estava sendo investigada pela 
Polícia Civil há um mês, diante 
das informações de que eles 
seriam parte de um grupo res-
ponsável pelo abastecimento 
de entorpecentes na região. 
“Os dois constam listados no 
nosso mapeamento de comba-
te ao tráfico de drogas aqui na 
região. Os homens presos têm 
28 e 30 anos de idade. 

Trauma atende 85 
vítimas de quedas

O Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande, 
atendeu 482 pacientes no fim 
de semana, período de sábado 
(25) até às primeiras horas da 
segunda-feira (27). Os casos 
de quedas lideraram as en-
tradas, com 86 atendimentos, 
superando os acidentes de 
moto (71). No período foram 
quatro acidente de automóvel, 
agressões físicas (seis), vítimas 
de projéteis de arma de fogo 
(um), arma branca (quatro), 
atropelamentos (três) e aci-
dentes com bicicleta (três).

PM prende 
suspeito de furto

A ação rápida de funcioná-
rios de um supermercado, em 
João Pessoa, evitou que um 
homem fugisse após praticar 
um furto no estabelecimento 
comercial, localizado no Bair-
ro de Oitizeiro. O fato aconte-
ceu no domingo (26) quando 
os funcionários perceberam o 
furto e ao tentarem segurar o 
suspeito, ele conseguiu fugir. 
uma guarnição da Polícia Mili-
tar foi até o local, realizou per-
seguição e localizou o suspeito 
ainda próximo ao supermerca-
do que foi preso e conduzido a 
Central de Flagrante, no bairro 
do Ernesto Geisel. 

Dupla é detida
dentro de pizzaria

Uma guarnição do 14o Ba-
talhão da PM prendeu em 
flagrante uma dupla no 
momento que praticava um 
assalto a uma pizzaria na 
cidade do Sertão do Estado. 
O fato aconteceu na madru-
gada do último domingo (26) 
e, no momento estava com 
um revólver calibre 38 e seis 
munições intactas. A dupla 
foi flagrada por câmeras de 
segurança do estabelecimen-
to. A proprietária percebeu 
a presença dos ladrões após 
fechar o estabelecimento e 
acionou a PM. Os suspeitos 
foram presos na cozinha da 
pizzaria, sendo levados para 
a Delegacia de Polícia local.

Curtas
Foto: Reprodução

O estudante, que não teve o nome revelado, foi autuado em flagrante por estelionato e furto de veículos

um Fiat Argo, segundo o de-
legado João Paulo Amazo-
nas foi furtado do pátio de 
uma locadora. Ele foi autua-
do pelos crimes de estelio-
nato e receptação.

Alerta
A polícia alerta em rela-

ção a golpes praticados atra-
vés do Pix, que é um sistema 
de pagamento instantâneo 
criado pelo Banco Central.

Várias pessoas estão 
sendo vítimas, tanto através 
de sequestros relâmpagos, 
como também em falsos 
pagamentos, como o que foi 

aplicado pelo estudante.
O delegado João Paulo 

Amazonas, em entrevista, 
pede para quem foi vítima 
desse jovem procure a De-
legacia de combate aos Cri-
mes Patrimoniais, localiza-
da na Central de Polícia, no 
Bairro do Ernesto Geisel.

No fim de semana

Condutor de buggy morre 
em acidente na capital

O mecânico Flávio Car-
neiro da Cunha, de 42 anos 
morreu, no início da noite 
desse domingo (26), próxi-
mo a rotatória da Estação 
Ciência, no bairro do Altipla-
no, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Mi-
litar, o mecânico dirigia seu 
veículo Buggy na rodovia 
sentido Penha-Altiplano, e ao 
chegar na rotatória o condu-
tor perdeu o controle, colidiu 
no meio-fio e capotou por 
várias vezes. Com o impacto 
no chão Flávio sofreu esma-
gamento do crânio.

No interior do veículo 
os policiais encontraram vá-
rias garrafas de cerveja que 
foram arremessadas do au-
tomóvel. Flávio estava sozi-
nho e, segundo a família ele 
retornava da praia.

O perito Robson Felix 
disse que, no levantamen-
to ficou constatado que não 
houve falha mecânica. Ele 
acrescentou que ficou evi-

denciado que o capotamen-
to foi motivado pela batida 
contra o meio-fio. O corpo 
foi levado para o Numol, no 
Cristo Redentor. O delegado 
Luiz Eduardo esteve no local 
e disse que já pediu a Polícia 
Científica se a vítima havia 
ingerido bebida alcoólica.

Em Sapé
Uma criança de oito 

anos foi vítima de bala per-
dida em Sapé, na madrugada 
dessa segunda-feira (27). De 
acordo com testemunhas, 
um jovem de 18 anos foi 
morto com disparos de arma 
de fogo, e a criança atingida 
por um disparo, na coxa.

A criança foi socorrida 
pelo Samu para o Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa, foi submetida a 
procedimentos médicos de 
urgência e já recebeu alta.

Enquanto o Samu pro-
videnciava o socorro do me-
nino, policiais da Companhia 

Independente da PM, de 
Sapé, realizaram diligências 
na tentativa de localizar os 
autores dos disparos que 
mataram o jovem e feriram a 
criança. Testemunhas conta-
ram que o crime foi pratica-
do por dois homens encapu-
zados que estavam em uma 
moto. A polícia ainda não 
sabe a motivação do crime.

Prostituição
Na cidade de Itatuba, 

Anastácia Barbosa, proprie-
tária de uma casa de pros-
tituição foi morta a tiros no 
final de semana.

Segundo o delegado 
Danilo Orengo no estabele-
cimento de Anastácia fun-
cionava uma casa de pros-
tituição. Ele soube que um 
homem teria se aproximado 
da mulher, de 35 anos efe-
tuou os disparos. Em seguida 
fugiu sem ser identificado. A 
autoria e a motivação do cri-
me são desconhecidas.

A Polícia Civil está a 
procura de um homem iden-
tificado por Ivan Lenon, 
suspeito de participação no 
assassinato do comerciante 
Severino Martins dos San-
tos, de 55 anos. Segundo o 
delegado Ademir Fernandes, 
o suspeito aparece no vídeo 
que mostra os participantes 
correndo após o crime.

No fim de semana, po-
liciais civis, sob o comando 
do delegado Ademir Fer-
nandes, prenderam Kelven 
Ferreira da Silva, 21 anos, 
mais um suspeito no assas-
sinato de “Seu Neno”, como a 
vítima era conhecida. Ele es-
tava desaparecido e foi loca-
lizado na cidade de Bayeux, 
onde ocorreu o crime. Com 
a prisão de Kelven sob para 
três o número de suspeitos 

presos. Outro suspeito deti-
do é um adolescente de 16 
anos.

O delegado Ademir Fer-
nandes informou que está in-
vestigando a suspeita da pos-
sível participação da viúva de 
“Seu Neno”. 

“Seu Neno”, de 55 anos 
foi morto numa tentativa de 
assalto, na manhã do dia 9 
do mês passado, na Travessa 
José Vasconcelos, em Bayeux. 
Imagens de câmeras de segu-
rança da rua, onde ocorreu o 
crime, mostram o momento 
em que os suspeitos aguar-
dam o comerciante abrir o 
estabelecimento.

Logo após atirar contra 
a vítima, os quatro suspei-
tos fogem em um veículo de 
cor branca que foi localizado 
pela Polícia Militar. 

Preso outro suspeito 
de matar comerciante

A Polícia Civil, através 
do trabalho da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
da capital – DCCPAT, de João 
Pessoa efetuou na manhã 
desse domingo (26), a prisão 
de um homem, cuja identida-
de será preservada por foça 
da Lei de Abuso de Autorida-
de,  pelo crime de receptação 
qualificada.

A prisão aconteceu no 
bairro do Rangel, em João 
Pessoa, e o homem foi flagra-
do vendendo 51 botijões de 
gás furtados de um comer-
ciante local no final de sema-
na passado.

“As investigações indica-
ram que o homem trabalha 

vendendo gás, e era abaste-
cido por criminosos da “gang 
da Marcha a Ré”, que recente-
mente arrombaram comér-
cios e furtaram os botijões 
encontrados com o recepta-
dor”, disse o delegado João 
Paulo Amazonas.

O delegado não infor-
mou onde os botijões de 
gás foram furtados, mas, já 
identificou o proprietário 
dos produtos para serem 
devolvidos. 

Amazonas informou que 
a população pode colaborar 
com a Polícia Civil denuncian-
do através do número 197. A 
ligação é gratuita e anônima, 
garantindo sigilo absoluto. 

Localizados botijões 
furtados na capital

O Buggy capotou após bater no meio-fio próximo à Estação Ciência, no Altiplano; bebidas foram encontradas no veículo
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Análise de carbono-14 feita em ossos derruba hipótese de que povos tenham migrado para o interior com chegada dos invasores

A presença tupi nos sertões 
da Paraíba é bem mais antiga 
do que se imaginava. A desco-
berta foi confirmada através do 
processo de datação dos ossos 
localizados no Sítio Tambor, mu-
nicípio de Cuité. O teste, custeado 
pela Universidade Federal do 
Ceará (UFCE), foi feito nos Esta-
dos Unidos, através do método 
Carbono 14, e a análise mostrou 
que a idade dos achados é de 570 
anos B.P(*), o que dá aproxima-
damente há 600 anos. 

O professor Odorico de Mo-
raes, coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Medicina 
Translacional da UFCE contri-
buiu para o financiamento da 
pesquisa. Já o mestrando Sílvio 
Teixeira reforçou os estudos do 
material.

“Vamos ter que reescrever a 
história da pré-História da Paraí-
ba e inserir os tupis nesse novo 
contexto de grupos humanos do 
interior”, declarou o arqueólogo 
Juvandi de Souza Santos. 

Coordenador do Laborató-

rio de Arqueologia e Paleonto-
logia (Labap), da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), o 
estudioso explicou que os tupis 
se expandiram por toda a área 
que hoje é a Paraíba.“Isso muda 
tudo porque antes acreditava-se 
que o interior havia sido habita-
do apenas pelos cariris, depois 
ostarairius e agora aparece tam-
bém o grupo tupi”, constatou.

Até então, segundo ele,os 
pesquisadores acreditavam que 
o grupo humano Tupi tinha che-
gado no interior expulso pelos 
europeus do Litoral. Agora, sabe-
se que não foi assim, como apon-
ta a dataçãodo Sítio Tupi Tambor, 
do município de Cuité. “Há 570 
anos B.P. os tupis já estavam no 
interior da Paraíba. Consolida-se 
a tese de um povoamento pré
-histórico dos sertões da Paraíba 
por vários grupos humanos dife-
rentes”, observou.

Ainda de acordo com o ar-
queólogo, com o resultado do 
teste é possível entender que 
a presença tupi no interior da 
Paraíba é muito antiga e que eles 
não foram ‘empurrados’ do Lito-
ral para o interior pelos coloni-

zadores. A datação mostra que, 
na realidade, eles já estavam no 
interior bem antes da chegada 
dos europeus. Juvandi de Souza 
afirmou que dará continuidade 
às pesquisas em vários outros 
sítios tupis do interior que foram 
localizados. A ideia é, cada vez 
mais, consolidar as hipóteses 
da presença tupi no interior ser 
bastante antiga. 

O que significa B.P.
A sigla B.P., comumente uti-

lizada na arqueologia, paleonto-
logia e geologia significa ‘before 
present’ (antes do presente). 
“Porém, vale lembrar que esse 
‘antes do presente’ não se refere 
ao dia de hoje. A gente leva em 
consideração o ano em que os 
norte-americanos descobriram 
o método radiocarbônico, em 
1950. 

Adota-se este ano como 
marcador por conta dos testes 
atômicos realizados durante a 
Segunda Guerra Mundial que 
desequilibraram a concentração 
química de alguns isótopos na 
atmosfera.Esses isótopos, como 
o carbono-14, são analisados em 

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Tupis estavam nos sertões da PB 
antes da chegada dos europeus

Nova descoberta em Pocinhos
A equipe do arqueólogo Juvan-

di de Souza descobriu no domingo 
mais um sítio arqueológico. Desta 
vez, no município de Pocinhos, um 
dos que tem mais sítios arqueológi-
cos em toda a Paraíba. São pinturas 
rupestres bem conservadas e muitas 
figuras da tradição Nordeste.

“São figuras que mostram cenas 
de sexo, de caça, rituais, do coti-
diano daquelas p pessoas”, disse o 
arqueólogo. Segundo ele, este sítio é 
pequeno, um painel com aproxima-
damente 20 figuras, mas pode haver 

mais a se descobrir por lá. 
A equipe do arqueólogo Juvandi 

de Souza está tentando um convênio 
com a prefeitura da cidade – o gru-
po já tem parceria com mais de 30 
cidades paraibanas que fornecem 
combustível e alimentação. 

Os pesquisadores entram com o 
aparato técnico para fazer o levanta-
mento, georreferenciar as ocorrências 
arqueológicas, paleontológicas dos 
municípios. Em Pocinhos, os pesqui-
sadores vão quando ocorre algum 
achado maior.

Pesquisadores da UEPB identificaram, no último final de semana, mais um sítio arqueológico na Paraíba, agora no município de Pocinhos; foram descobertas pinturas rupestres bem conservadas e muitas figuras da tradição do Nordeste

Foto: Juvandi de Souza Santos/Divulgação

Ventania derruba árvores e lona de circo na capital
Os ventos fortes registra-

dos no Litoral da Paraíba dei-
xaram a Defesa Civil de João 
Pessoa em alerta. Uma casa na 
comunidade Aratu, em Manga-
beira, ficou danificada e preci-
sou ser interditada para reparo 
após a queda de uma árvore. Já 
no Alto do Mateus, a ventania 
derrubou a lona de um circo 
que estava armado no bairro. 

Devido à força do evento, com 
previsão de atingirem 60 qui-
lômetros horários, a Capitania 
dos Portos da Paraíba alertou 
às tripulações de embarcações 
que tomassem cuidado devido 
às fortes ondas. 

A Defesa Civil de João 
Pessoa redobrou a atenção 
quanto às áreas de risco da ci-
dade devido aos fortes ventos 

registrados  desde a noite do 
último sábado (25). Foi neces-
sário interditar uma casa após 
uma árvore cair na Comuni-
dade do Aratu, em Mangabei-
ra. Não houve feridos, mas a 
residência foi interditada até 
que seja feito o reparo neces-
sário na estrutura.

De acordo com a Defesa 
Civil, a população deve prestar 

atenção em algumas situações 
e acionar o órgão, sempre que 
necessário. “Por causa da forte 
ventania, se torna mais comum 
a queda de árvores, sendo 
importante evitar abrigar-se 
embaixo delas, estacionar os 
veículos embaixo ou próximo 
às árvores ou a alguma estrutu-
ra que aparentemente ofereça 
risco”, alertou o secretário Kel-

son Chaves, responsável pela 
Defesa Civil de João Pessoa.

 A Defesa Civil lembra ain-
da que, ao perceber sinais de 
processo de deslizamento de 
barreiras, inclinação de postes 
ou árvores, a população deve 
manter distância e acionar o 
órgão através dos telefones 
de plantão 0800-285-9020 e 
98831-6885 (WhatsApp).

Capitania dos Portos da 
Paraíba alertou para 

ventos de até 
60 quilômetros 

por hora no Litoral

pesquisas científicas que deter-
minam a idade de restos arqueo-
lógicos e fósseis, a exemplos dos 
encontrados na Paraíba.

Como é feito o teste 
Quando um indivíduo mor-

re, ele para, automaticamente, 
de receber o carbono-14, que 
começa a desaparecer, seja em 

animais ou vegetais. A cada 5370 
anos, aproximadamente, cai pela 
metade. O teste é feito por quími-
cos e físicos. “Suponhamos que 
naquele fragmento de ossos ou 
de carvões só tem 50% do car-
bono que ele deveria ter quando 
em vida. Assim, já se sabe que 
esse material morreu há pelo 
menos 5370 anos. Se fazemos 

um teste e percebemos que só 
tem 25% de carbono, iremos 
saber que esse material está ali 
sepultado há pelo menos 11 mil 
anos, e assim por diante, sempre 
trabalhando em cima da meia 
vida do elemento. A meia vida do 
carbono 14 é de 5370 anos. Isso 
foi descoberto pelos norte-ame-
ricanos em 1950. 

Ossos encontrados 
no Sítio Tambor, 

em Cuité, apontaram 
que os tupis já eram 

presentes nas regiões 
sertanejas há cerca 

de 600 anos
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Poesias premiadas
Conheça as obras poéticas de Paulo Sérgio Vieira de Moura 
e Anna Apolinário (foto), que foram selecionadas no Prêmio 
Políbio Alves de Literatura da Funjope. Página 12
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Um mapeamento da 
arte postal produzida por 
mulheres fotógrafas com li-
gações com a Paraíba e que 
está envolvida no universo 
da imagem autoral. É essa 
a proposta da exposição de 
artistas integrantes do Co-
letivo Mulheres Brincantes 
e que será apresentada de 
forma virtual a partir das 19h 
de hoje no ‘Painel Funesc’, 
através do canal da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba no 
YouTube (/TvFunesc).

São 13 postais de 13 
mulheres do coletivo criado 
há cinco anos em João Pes-
soa, reunindo participantes 
de todas as regiões do país, 
e que revela, com uma forte 
carga experimental, traba-
lhos com temas e técnicas 
específicas, como autorre-
tratos, os conectados com a 
natureza e os de cunho polí-
tico, além de experimentos 
científicos de laboratório e 
os acadêmicos de estudos 
antropológicos da imagem. 
São artistas com formações 
e linhas de trabalho diversas 
que tem a fotografia como fio 
condutor de expressão.

“Eu peguei algumas 
gerações de profissionais 
de estilos, tendências de 
trabalhos diferentes e mon-
tamos uma grande exposi-
ção com esses trabalhos de 
cartões-postais. A ideia é 
trazer uma leitura estética 
desses conceitos incríveis 
que as mulheres vêm de-
senvolvendo ao longo do 
tempo”, explica o fotógrafo 
Ricardo Peixoto, que é cura-
dor da exposição.

Com mediação da jor-
nalista Giuliana Rodrigues, 
o ‘Painel Funesc’ antecipa 
o lançamento de um vídeo 
produzido para apresen-
tar os postais e que estará 
disponível para acesso do 
público a partir da próxima 
quinta-feira (dia 30), no 
perfil da agência Ensaio 
Brasil no Instagram (@en-
saio.brasil) como parte das 
ações do Colóquio da Ima-
gem, festival que se encerra 
nesta semana e tem apoio 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC).

O lançamento da publi-
cação dos cartões-postais 
com dimensões de 10 cm 
por 15 cm ainda aguarda 
um momento mais propí-
cio de realização dentro 
das restrições de distancia-
mento social causado pela 

pandemia e que poderão 
ser adquiridos pelo público 
em geral.

A exposição Mulheres 
Brincantes retoma um in-
ventário da produção da 
arte postal produzida com 
o recorte de investigação e 
pesquisa da perspectiva da 
mulher na modalidade, rea-
lizada há 11 anos. “Conse-
guimos refletir um pouco so-
bre as referências ancestrais, 
das questões dos direitos e 
reivindicações sob o olhar 
feminino. A gente sente a 
força, a pulsação e a energia 
dessa linguagem cada vez 
mais contínua com uma car-
ga de discurso de seu tempo”, 
destaca Peixoto.

Uma das artistas par-
ticipantes da mostra e que 
também estará presente no 
‘Painel Funesc’ é a paraiba-
na e socióloga pela Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) Anatil Maux. Ela cria 
sua produção artística cru-
zando imagens com teoria 
antropológica. “A imagem 
torna-se um aparato político 
de ocupação do próprio es-
paço, tanto no espaço físico 
como também dentro dos 
pixels. Daí, vem a ideia de 
cruzar algumas fotos com 
montagens digitais”, revela 
a artista, que concilia desde 
técnicas manuais de colagem 
com os programas de edi-
ções das mídias digitais.

Sobre o postal de sua 
autoria e que integra a ex-
posição, ele é definido por 
Maux como uma brincadeira 
com o uso das técnicas mile-

nares das formas geométri-
cas presente em várias cul-
turas. “Ela representa uma 
brincadeira principalmente 
com as políticas de gênero. 
A aranha fora do círculo traz 
uma dimensão sobre o pa-
pel da mulher na sociedade 
levando em consideração 
os direitos sexuais e repro-
dutivos que estão atravan-
cados nos nossos direitos 
humanos”, revela a artista 
sobre a obra criada durante 
a pandemia e que faz parte 
de uma série denominada 
Inteligência Arteficial. 

“Trazer a dimensão ar-
tística para dentro de uma 
prática cotidiana é promo-
ver a ocupação desses lu-
gares estratégicos de rei-
vindicação de direitos e de 
visibilidade que precisa ser 
debatida. Os postais e as 
sessões fotográficas possi-
bilitam essa visibilidade”, 
destaca Maux, que estará 
ao lado no ‘Painel Funesc’ 
das artistas visuais Mergu-
lha e Voa, natural de Vitória 
de Santo Antão (PE), e da 
paraibana Li Vasc.

Mostra de arte postal mapeia 
produção de mulheres na PB
Durante o ‘Painel 

Funesc’ de hoje, 
projeto criado pelo 
Coletivo Mulheres 

Brincantes será 
lançado de

forma virtual

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Com forte carga experimental, temas e técnicas específicas, exposição terá postais de 13 mulheres do coletivo criado há cinco anos em João Pessoa e vai reunir também participantes de todas as regiões do Brasil

Ainda atual, movimento quebra 
os paradigmas tradicionalistas

Proposta desde a década de 1960, 
a circulação de ideias e conceitos por 
meio da Arte Postal continua a se pro-
pagar na atualidade utilizando-se de 
redes de Correios, correspondências 
convencionais e, sobretudo, acessando 
as novas tecnologias e mídias sociais 
para interagir com o público.

É um movimento de contracultura, 
de caráter contestatório e de quebra de 
paradigmas no campo da arte tradicional. 
Ele é marcado pela luta dos direitos civis 
nos EUA e na Europa e pelo cenário de 
ditaduras militares no Brasil e em diversos 
países da América Latina, o que conferiu 
a esse movimento uma intencionalidade 
subversiva. Historicamente, a Arte Postal 
sofreu influências do Futurismo, Surrealis-
mo e Dadaísmo, devido, principalmente, 
às características e aproximações entre 
arte e vida preconizadas por esses mo-
vimentos e, também, pelas vanguardas 
literárias do início do século 20.

“A arte postal é uma manifestação ar-
tística formada por um circuito alternativo 
da arte que se utiliza da correspondência 
entre os artistas para comunicar ideias e 

pensamentos. Isso foi crescendo dentro 
de formatos diferentes e essa foi uma for-
ma transgressora de se comunicar duran-
te os regimes de repressão”, contextualiza 
Peixoto, que destaca que hoje em dia os 
postais são um movimento permanente 
e que existe de várias formas através da 
adesão digital. “Esse é um desdobramen-
to da tecnologia que vem para ampliar e 
fortalecer esse processo. As ferramentas 
são trocadas, mas o conceito, a ideia e a 
intenção seguem”, resume.

A Ensaio Brasil já se prepara para 
produzir a Bienal Latino Americana de 
Arte Postal e que deve ser realizada em 
João Pessoa em formato híbrido entre 
13 de fevereiro e 19 de abril. Serão lan-
çadas convocatórias para a participação 
de trabalhos de toda a região. A pro-
gramação será uma forma de lembrar 
os 100 anos de Hermano José Guedes 
(1922-2015), artista plástico e ativista 
cultural natural de Serraria (PB); e o 
centenário da Semana de Arte Moder-
na. “O evento contará com exposições, 
palestras e oficinas. A cidade vai respirar 
arte postal”, anuncia Peixoto.

Manifestação artística se utiliza da correspondência entre os artistas para comunicar ideias e pensamentos
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Na última sexta-feira, Ins-
tagram, Twitter, Facebook, Tik 
Tok e praticamente todas as 
redes sociais foram tomadas 
com imagens de um bebê, nu, 
embaixo d’água, mirando uma 
nota de um dólar pendurada 
em um anzol. A foto, há 30 
anos, está associada a um dos 
discos de rock mais impor-
tantes de todos os tempos – a 
quem diga, até, que é o último 
grande de rock da história: 
Nevermind, do grupo Nirvana 
(e aquela criança, recente-
mente, moveu um processo 
por danos morais).

O 30º aniversário de Ne-
vermind, na sexta-feira, veio 
acompanhado pela notícia de 
que, em novembro, o álbum 
será relançado em múltiplas 
edições, as mais caras ofere-
cendo um pacote com cinco CDs e um blu-ray, ou então uma 
caixa com oito LPs contendo um sem número de ensaios 
e gravações descartados da mesa de edição, uma raspa de 
tacho endereçada a colecionadores e fãs mais ardorosos do 
trio, que teve vida curta – foi formado em 1987 e terminou 
em 1994, após a morte de seu vocalista, Kurt Cobain, que 
morreu para entrar na história como mais um integrante do 
funesto Clube dos 27.

Embora outros discos importantes tenham sido lançados 
naquele 24 de setembro de 1991 (um ano particularmente 
profícuo para o gênero do rock) – a saber, caso o leitor tenha 
curiosidade de ouvi-los na internet, Blood Sugar Sex Magic, do 
Red Hot Chilli Peppers, e Badmotorfinger, do Soundgarden –, é 
Nevermind o grande digno de nota, de culto e de (re)avaliação. 
O motivo? O mundo se rendeu à sonoridade agridoce que o 
Nirvana imprimiu ali, naquele repertório, faixas com guitarras 
altas, barulhentas, mas com arranjos extremamente palatá-
veis, melódicos, acessíveis ao sabor tanto de crianças de 8 
anos, quanto de idosos com 80.

Ok, concordo. Até aí, não há nada de novo no reino da 
música pop, em especial, do rock. Os Beatles, para ficar em 
um único exemplo, fizeram isso circa a fase do álbum bran-
co. Mas assim como os Fab Four, uma conjunção de fatores, 
comportamentos e uma narrativa histórica importante 
precisam ser observados para que se entenda o sucesso 
de Nevermind e sua expressiva vendagem de mais de 30 
milhões de exemplares.

Via de regra, os começos das décadas costumam ser 
marcados por novos paradigmas comportamentais. Outro 
dia, escrevi sobre os discos lançados em 1971, um ano mar-
cante para a história da música pop. Da mesma forma, o ano 
de 1981 ajudou a consolidar uma cena de rock pesado que 
atravessaria toda a década a bordo de narrativas de histórias 
medievais, mística e monstros, muitos solos de guitarra e 
cabeludos cuidadosamente desgrenhados.

Os anos 1990 não foram 
diferentes. Enquanto o Brasil 
redescobria a Tropicália com o 
Mangue Beat, lá fora era no cir-
cuito às margens das grandes 
gravadoras (que ainda manda-
vam na indústria) que estava a 
força criativa da música. Esse 
início de década era marcado 
pela cena de Manchester (no 
Reino Unido) e pelo fenômeno 
R.E.M. (nos EUA), sem falar em 
hip-hop, numa nova onda de 
R&B e toda uma conjuntura 
que rompia com a estética 
pasteurizada dos anos 1980 
e apontava para um frescor 
livre de amarras e ordens de 
executivos.

Nessa esteira, um trio 
formado por três jovens em 
Aberdeen, cidade caipira no no-
roeste dos EUA, emergiu com 

bastante energia extraída apenas de uma guitarra, um baixo e 
uma bateria, adornados com um vocal rascante e inconformado 
de um ícone nato, o citado Kurt Cobain.

Ao contrário dos astros de rock que surgiram nos anos 
1980, forjados com suas roupas coloridas, parte cantando 
sobre aventuras com dragões e bruxos, parte sobre namori-
nhos de portão que deram errado – Iron Maiden, Scorpions, 
Guns N’Roses, Aerosmith, Def Leppard, Bon Jovi etc. – Cobain 
se mostrava como o bardo amargurado, criado em família dis-
funcional, com um punhado de letras confessionais, escritas 
na solidão de sua vida embaixo de uma ponte (biógrafos diver-
gem dessa passagem) e com talento de sobra para compor 
versos autênticos e inventivos, capazes de injetar dubiedade 
entre uma marca de desodorante para adolescentes e concei-
tos juvenis petulantes.

Concordo com o colega jornalista Ricardo Alexandre, pro-
dutor do excepcional podcast Discoteca Básica, quando ele diz 
que Nevermind é muito fruto das contradições de Cobain, um 
sujeito capaz de tatuar a logo de uma gravadora independente 
no corpo, sonhando em fechar contrato com uma major, ou 
declarar que gosta de mulheres dispostas a um relacionamen-
to aberto, mas tudo que ele queria era compor uma tradicional 
família “careta”.

Essas, e muitas outras con-
tradições presentes nas entre-
linhas de canções como ‘Smells 
like teen spirit’, ‘Come as you 
are’ e ‘In bloom’, não prescre-
vem. E sua tônica, que conquis-
tou um público repleto de con-
tradições – adolescentes, em sua 
maioria – garante a perenidade 
e a renovação dessa obra-prima 
cunhada a vastas emoções e 
pensamentos imperfeitos.

O Poder Judiciário não vive só de seriedade ou 
sisudez. Muita gente tem medo de adentrar as por-
tas dos fóruns e tribunais, pensando que será presa 
se disser alguma tolice. Ledo engano! Em muitas si-
tuações se misturam o trágico e o cômico, o sério e o 
jocoso. Exemplo disso foi o caso de uma família que 
teve o corpo de um parente trocado no hospital por 
outro cadáver. Ela será indenizada solidariamente 
pela entidade hospitalar e pela funerária.

O caso aconteceu assim: só depois de quatro 
horas velando um desconhecido, os chorosos viúva 
e filhos foram informados do equívoco. O corpo ali 
exposto não era o do parente. O porteiro do hospital 
liberou o corpo do homem para a funerária, sem a 
possibilidade de reconhecimento, porque havia sido 
internado para tratamento da covid. Com o caixão 
lacrado, os enlutados velavam outro falecido, quan-
do receberam a informação da funerária de que 
aquele não era o corpo do seu ente querido. Um dos 
filhos teve que ir ao necrotério do hospital em busca 
do cadáver do pai.

Inconformados, os parentes procuraram um 
advogado e ajuizaram uma Ação de Indenização por 
Danos Morais. A decisão da Vara Cível da comarca 
de Lages (SC) alcança o Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres e a Funerária Anjo da Guarda. Parece pia-
da, mas não é. A propósito do tópico referido acima, 
observaram bem os nomes da instituição hospita-
lar e da empresa ré? Na prática, nada de “Prazeres”. 
Nada também de “Anjo da Guarda”!...

Quase prenderam o juiz!
Este outro caso aconteceu no Paraná. Na sema-

na passada, policiais à paisana foram à casa do juiz 
Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior, em Curitiba 
(PR). Tocaram a campainha e – dizendo apenas que 
eram do Fórum Criminal – pediram que ele abrisse 
a porta. Assim que ele se apresentou, recebeu voz 
de prisão. Eduardo Júnior é um magistrado bastante 
conhecido na cidade. Há dez anos atua na 1ª Vara de 
Execuções Penais de Curitiba e já mandou prender 
muita gente, mas nunca esteve “do outro lado”. Ele 
pediu para ver o mandado de prisão, mas os policiais 
disseram que não tinham o documento em mãos, 
mostrando, porém, um print na tela do celular. Era 
um documento assinado pelo próprio Eduardo duas 
horas antes: um mandado de prisão relacionado a 
um caso de furto. De fato, seu nome estava lá, mas 
no campo “juiz expedidor”.

Constatado o erro de leitura, os PMs pediram 
desculpas e foram embora dizendo que o “setor de 
inteligência” é que havia passado a informação erra-
da. O juiz administrou bem o incidente. Disse que “o 
caso será resolvido institucionalmente, para evitar 
que erros similares se repitam”.

Mãe e sogra
Jonito e Ricardinho nasceram e cresceram ho-

mens – e foram sempre vizinhos na mesma cidade. 
Duas décadas depois de seus respectivos nascimen-
tos, resolveram passar a desfrutar a parceria pro-
funda de uma relação homossexual, sem cirurgia 
de redesignação ou transgenitalização. Dois anos 
depois, quiseram o que, em outros tempos, seria im-
possível: ter um filho biológico. O espermatozoide 
de Jonito foi cuidadosamente implantado no ven-
tre de Eva, mãe de Ricardinho, uma mulher de 39 
de idade. A gestação prosperou. Nove meses depois, 
ela deu à luz um menino, filho dos dois personagens 
do gênero masculino. A parturiente é mãe de um e 
sogra do outro. Consequentemente, é também mãe 
biológica e avó paterna do recém-nascido.

O registro de nascimento do menino consta 
como tendo dois pais e nada mais. Em outubro pró-
ximo, o menino – que passou a se chamar Eugênio 
– completa 6 anos de idade. Dona Eva, então com 46, 
está felicíssima. Coisas dos tempos modernos, cria-
tividade da Justiça!

Humor no
judiciário

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
‘Nevermind’, 30 anos depois

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe de 

‘Smells Like Teen Spirit’

Imagem icônica do disco do Nirvana que vendeu mais de 30 milhões de cópias

Imagem: Reprodução

Centro Cultural BnB lança vídeo sobre a 
trajetória cinematográfica de paraibano

A filmografia do cineasta 
Carlos Dowling e os desafios de 
realizar cinema na Paraíba no 
início dos anos 2000 são os te-
mas do vídeo do projeto ‘Traje-
tória cinematográfica’, lançado 
pelo Centro Cultural Banco do 
Nordeste (CCBnB), no seu ca-
nal oficial no YouTube.

O realizador junto com no-
mes como Ana Barbara Ramos, 
Líuba Medeiros e Ana Dinniz, 
dentre outros, vieram a inte-
grar a Associação Brasileira de 
Documentaristas – Seção Pa-
raíba (ABD-PB), o movimento 
cineclubista Rede Nordestina 
Audiovisual – RNA, e formar 
diversas produtoras de audio-
visual no Estado.

Dowling é diretor, produ-
tor e roteirista, e possui pós-
graduação em roteiro de ci-
nema e televisão pela Escuela 
Superior de Artes y Espectá-
culos de Madrid, na Espanha. 
Atualmente, ele é docente na 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e desenvolve 
seu doutorado em cinema na 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), no qual es-

tuda a relação entre tecnolo-
gias e audiovisual.

Dirigiu obras como Fu-
nesto – Farsa Irreparável em 
Três Tempos (1998), A Sinto-
mática Narrativa de Constati-
no (2000), GOD.O.TV (2002), 
Felizes São os Touros ou Le 
Petit Mort (2003), e Baptista 
Virou Máquina (2011).

Também enveredou para 
o campo musical, atuando 
com DJ, bem como na direção 
de videoclipes como ‘Lelê’, da 
banda ChicoCorrea & Electro-
nicBand, com animação do 
quadrinista Shiko. A produ-
ção ganhou o bronze na edi-
ção 2012 do Hong Kong Inter-
national Mobile Film Awards, 
na China.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube do CCBnB De cima para baixo: cineasta Carlos Dowling e cena de ‘Baptista Virou Máquina’
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Destaque
‘Cabra Marcado para Morrer’ 
chega ao ‘streaming’

O clássico nacional Cabra Marcado para Morrer (1984), de 
Eduardo Coutinho (1933-2014), chega em streaming pela pla-
taforma À La Carte (www.belasartesalacarte.com.br). O longa 
aborda a morte de um líder camponês, o paraibano João Pedro 
Teixeira, assassinado por ordem dos latifundiários. A produção 
seria uma ficção, que foi interrompida pelo golpe de 1964. De-
zessete anos depois, o diretor retoma o projeto à procura da 
viúva Elizabeth Teixeira e seus filhos, espalhados pelo Brasil.



Cultura

A educação que precisamos há de ser a que liberta pela 
conscientização.

(Paulo Freire.)

O centenário de nascimento do Patrono da Educa-
ção Brasileira, Paulo Reglus Neves Freire, ocorreu no dia 
21 do corrente mês. Para marcar essa data, foram pu-
blicados vários livros sobre o pensador brasileiro, entre 
eles alguns com selo da UEPB, foram também reeditados 
livros deste educador ímpar.

Walter Kohan, professor e estudioso da obra freirea-
na, escreveu uma biografia e deu um título que condiz mui-
to bem com a grandeza do biografado: Paulo Freire mais do 
que nunca: uma biografia filosófica (Vestígio, 2019). Kohan 
leu todos os textos de Freire, a maioria em português, mas 
também alguns em espanhol e inglês, anexou duas entre-
vistas, uma com Lutgardes Costa Freire, filho de Paulo 
Freire, e outra com a educadora Ester Pillar Grossi.

Grossi trabalhou e trabalha até hoje com alfabetiza-
ção de crianças e formação de professores alfabetizadores, 
chegou a desenvolver projetos educacionais na época em 
que Paulo Freire foi secretário de Educação da Prefeitura 
de São Paulo (1989-1991), gestão de Luiza Erundina.

A leitura do livro de Kohan é diversificada e agradá-
vel, ele passa em revista a infância do autor de Pedagogia 
do oprimido, sua experiência pioneira de alfabetização de 
adultos no município de Angicos (RN), o magistério na 
UFPE, ativismo político e educacional. 

Um capítulo que me chamou a atenção foi O amor, um 
dos mais bonitos do livro. O biógrafo pinçou fragmentos 
do pensamento de Freire sobre seu intenso amor pela vida 
e pelas pessoas – o amor em suas várias nuances, princi-
palmente o amor à educação.

Cassado pelo regime militar em 1964, Paulo Freire re-
fugiou-se, inicialmente, no Chile, depois percorreu vários 
países da América do Sul, proferindo palestras, lecionando 
e publicando livros. O espaço da América Latina, incluindo 
a passagem pelo México, se tornou pequeno para o pen-
sador caminhante que alçou voos mais altos; morou em 
Nova York, na Europa, na África, em São Tomé e Príncipe, 
daí a sábia denominação que lhe foi conferida “O pássaro 
andarilho” ou “O andarilho da utopia”.

Com o fim do nefasto regime, pôde voltar ao Brasil em 
junho de 1980 e continuou seu ativismo político, social e 
educativo, fixando-se em São Paulo e percorrendo o Brasil 
para participar de seminários, simpósios, proferir pales-
tras. Em todos os encontros, deixava transparecer o muito 
que havia aprendido nas inúmeras viagens e leituras.

O primeiro livro que li de Paulo Freire foi A impor-
tância do ato de ler: em três artigos que se completam 
(Cortez, 1984). É um livro fininho, substancioso, que em 
1984 já havia alcançado a 8ª edição, depois fiz outras 
leituras – Pedagogia do oprimido, Pedagogia da esperan-
ça: um reencontro com a pedagogia do oprimido, Cartas 
a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis, e 
Professoras sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. Li 
também um livro organizado por Frei Betto: Essa escola 
chamada vida: depoimento ao repórter. Estou muito longe 
de Kohan, que leu toda a obra do educador e que trabalha 
com educação filosófica para crianças.

 Quem é finalmente Paulo Freire? Ele mesmo se au-
todefine: “Eu gostaria de ser lembrado como o sujeito que 
amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as 
árvores, as águas, a vida.” Um ser humano pleno. 

Não poderia concluir essas observações sobre este 
livro sem fazer referência ao desejo do educador bra-
sileiro: “O nosso sonho é o de criar uma sociedade em 
que uma minoria não explore as maiorias. Criar uma 
sociedade em que, por exemplo, perguntar seja um ato 
comum, diário...” (p.143).

O livro contém dez páginas com fotos que vão desde 
a infância de Paulo Freire passada em Recife, sua cidade 
natal, até os últimos dias de sua vida. O cidadão do mundo 
circulou entre “luzes e sombras”, lutou por uma educação 
inclusiva, dialogou com os amigos Dom Paulo Evaristo 
Arns, Darcy Ribeiro, com o poeta Thiago de Mello e com 
pessoas envolvidas com a educação e com a vida – dou-
tores mestres, professores brasileiros universitários, pro-
fessores estrangeiros, alfabetizadores, operários, traba-
lhadores do campo.

Para Walter Kohan, Paulo Freire mais do que nun-
ca: uma biografia filosófica foi construído centrado em 
cinco pilares: Vida (inseparável de qualquer prática 
educativa), Igualdade (como pressuposto, e não como 
finalidade da educação), Amor (não pelas pessoas, mas 
como posição educadora que se ocupa), Errância (no 
duplo sentido: equivocar-se e viajar sem destino prede-
terminado) e Infância (como impulso vital, e não apenas 
como idade cronológica).

O jornal A União tem dado ampla cobertura a este 
centenário com matérias veiculadas sobre lançamentos 
de livros, notícias sobre painéis com a imagem de Paulo 
Freire. O editorial do jornal (25/09), Paulo Freire Vive, in-
forma que a Universidade de Columbia (EUA) irá promo-
ver uma série de eventos em sua homenagem. Repito o 
editorial: Paulo Freire vive!

“O pássaro
andarilho”

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Audiovisual

O 10º Festival Cinema com Farinha 
vai acontecer durante o período de 24 a 
27 de novembro. O evento será realiza-
do em formato híbrido: de modo virtual, 
através do site oficial (www.cinema-
comfarinha.com), e em espaço público 
aberto no município de Patos, no Alto 
Sertão paraibano.

Por isso, estão abertas as inscrições 
para produções audiovisuais até o dia 9 
de outubro. Não há limite de inscrição 
por participante e não será cobrada taxa 
de inscrição. O formulário on-line se en-
contra na página oficial do evento.

A edição contará com exibições de 
filmes regionais e nacionais, com espaços 
de encontro para discussão e aprendiza-
gem, além de painéis, oficinas, exposições 
e apresentações musicais. 

São partes integrantes da progra-
mação as mostras competitivas: ‘Brasil’, 
com curtas-metragens de todos os gêne-
ros, feitos por produtores e/ou realiza-
dores brasileiros ou radicados no Brasil 
há mais de cinco anos; e a ‘Paraíba’, com 
curtas de produtores e/ou realizadores 
paraibanos ou radicados no Estado há 
mais de cinco anos.

Haverá também as mostras não com-
petitivas: ‘Mostra Minuto’, que exibirá ví-
deos com até um minuto de duração, de 
todos os gêneros; ‘Mostra de Longas’, com 
filmes nacionais de todos os gêneros; ‘Mos-
tra Internacional’, com curtas estrangeiros, 
legendado em português, de todos os gê-
neros; e a ‘Mostra Especial’, que haverá 
uma seleção, a critério da curadoria do fes-
tival, dentre todos os filmes inscritos nesta 
edição, para compor a mostras especiais, 
voltadas às crianças e adolescentes.

A edição terá um júri oficial formado 
de três a cinco competentes profissionais 
das áreas de audiovisual, comunicação e 
produção cultural, indicados pela organi-
zação do Cinema com Farinha. Haverá tam-
bém o júri popular com cerca de 20 jovens 
da região selecionados pela organização 
para eleger os melhores trabalhos.

‘Cinema com Farinha’ abre 
inscrições para 10a edição

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial para
as inscrições do festival

Da Redação

EstrEias

a abElhinha Maya E O OvO DOu-
raDO (Maya the Bee 3: The Golden Orb. Alemanha e Áus-
tria. Dir: Noel Cleary e Alexs Stadermann. Animação, Aventura e 
Comédia. Livre). Quando Maya, uma pequena abelha teimosa, e 
seu melhor amigo Willi resgatam uma formiga princesa, eles se 
encontram no meio de uma batalha épica de insetos que os leva-
rá 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: Da-
vid Bruckner. 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. Dra-
ma. 14 anos). Joana (Maria Casadevall) é uma jovem mãe que 
trabalha como motogirl e que descobre acidentalmente uma fá-
brica 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. Baseado em 
uma série de TV. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 17h30 - 19h30.

nO ritMO DO COraçãO (Coda. EUA. Dir: 
Sian Heder. Drama e Comédia. 14 anos). Uma família com defici-
ência auditiva comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos 
Estados Unidos. Ruby (Emilia Jones), a única pessoa da família 
que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do 
dia a dia. Na escola, ela se junta ao coral, onde acaba se envol-
vendo romanticamente com um de seus colegas. Com o tempo, 
ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu profes-
sor 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 histó-
rias 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 (Es-
cape Room 2: Tournament of Champions. EUA. Dir: Adam Robitel. 
Terror e Suspense. 14 anos). Inadvertidamente, seis pessoas ficam 
trancadas 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 PAR-
TAGE 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 assassinadas. Ela aca-
ba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto 
acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão 
conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para 
impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela sur-
giu e enfrentar seus traumas de infância. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 17h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h30.

MatE Ou MOrra (Boss Level. EUA. Dir: Joe Car-
nahan. Ação, Suspense e Ficção Científica. 16 anos). Roy Pulver 
(Frank Grillo) é um ex-agente das forças especiais que se vê for-
çado a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda 
sendo perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, 
acaba sempre morrendo no final. Enquanto luta para chegar 
ao fim do dia com vida, Roy descobre uma mensagem de sua 
ex-esposa revelando o envolvimento do cientista Ventor nesse 
ciclo mortal e percebe que a sua família também corre perigo. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h30 (exceto 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 pre-
feito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e 
equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar 
os moradores da Cidade da Aventura. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
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: nEGó-
CiOs Da FaMília (The Boss Baby: Family Business. 
EUA. Dir: Tom McGrath. Comédia e Animação. Livre). Os irmãos 
Tim e Ted, agora estão adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto 
Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e 
as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresá-
rio que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim 
descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele 
precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 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 jo-
vem 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 MA-
NAÍRA 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 SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h30.

Emilia Jones é a protagonista de ‘No Ritmo do Coração’, filme baseado na produção francesa ‘A Família Bélier‘

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

Evento será realizado em formato híbrido: 
de modo virtual e em espaço aberto no 
município de Patos, no Alto Sertão



Cultura

Neste ano, o cajazei-
rense Paulo Sérgio Vieira 
de Moura obteve o primeiro 
lugar na categoria Poesia 
do Prêmio Políbio Alves de 
Literatura, realizado pela 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), órgão da 
Prefeitura Municipal.

O projeto é o Soletrar 
das Sombras, que reúne 55 
poemas inéditos, sendo a 
quarta obra do autor pa-
raibano. “Esse livro é total-
mente em haicai – poema 
curto de origem japonesa 
– contendo poemas com três 
versos, todos metrificados”, 
explica Paulo Sérgio Viei-
ra de Moura. “O formato 
tradicional perde um pou-
co dessa característica, no 
Brasil, pois alguns seguem 
esse formato e outros, não. 
A gente fica muito preso e é 
comum modificar a maneira 
de escrever e uma coisa que 
caracteriza esse meu livro 
é o uso de rimas em alguns 
poemas. Eu primo mais pela 
poeticidade e a literarie-
dade, buscando beleza no 
texto”, disse.

“O livro é a concretização 
de uma poética que tenho 
insistido em construir e de-
marcar pelo sintetismo e pelo 
minimalismo, na expressão e 
na forma. Depois de anos de 
escrita, será que encontrei a 
forma adequada de expres-
são poética: o haicai? Três 
versos me satisfazem. Não 
apenas porque essa modali-
dade poética combina com 
o meu fôlego, breve, para es-
crever, mas, sobremodo, em 
razão de praticá-lo durante 
o chamado ócio produtivo. 
Some a tudo isso a beleza da 
vida e da poesia, que dele 
podemos extrair: o vento, o 
vaga-lume, a abelha e outros 
elementos da natureza”, disse 
Paulo Sérgio.

O autor informou que 
Soletrar das Sombras esta-
va pronto desde 2015. “No 
entanto, eu substituí três 
poemas, que são mais recen-
tes, porque estou sempre 
escrevendo. O título da obra 
é homônimo ao do último 
poema que está no livro e 
aborda o beija-flor e a ima-
gem das sombras”, afirmou 
Paulo Sérgio, que está radi-
cado na cidade de João Pes-
soa desde a década de 1980 
e já colaborou para edições 
do Correio das Artes, revista 
do Jornal A União.

Paulo Sérgio Vieira já 
publicou três obras de poe-
sias, todas pela Editora da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB): Cílios de Deus 
(1995), Diálogo das horas 
(2014) e Plumagem do vento 

(2019), este último com o 
qual foi premiado por edital 
com outros nove autores.

Ele tem ainda dois li-
vros de poemas inéditos: 
Memória do sono, contendo 
60 poemas, e A arte de contar 
estrelas, com 34 poemas, que 
terá ilustrações do paraibano 
Walt Disney Silva e espera 
lançar no próximo mês de 
novembro.

Poemário matriarcal
Com o livro Bruxas sus-

surram meu nome, a escrito-
ra e poeta Anna Apolinário 
ficou em segundo lugar na 
categoria Poesia do Prêmio 
Políbio Alves. Nesse traba-
lho a poeta também fala so-
bre a covid-19, doença que 
contraiu em 2021, durante 
o processo criativo da obra. 

“Quis refletir essa experiên-
cia devastadora, no intuito 
de ressignificar isso através 
da arte, como movimento de 
resistência para continuar 
produzindo e escrevendo, 
apesar dessa dificuldade. 
Venci a morte, voltei com 
os pulmões em flamas para 
vociferar a revolução atra-
vés da poesia e da transfor-
mação de subjetividades”, 
apontou ela.

Bruxas sussurram meu 
nome é um poemário matriar-
cal que encarna as vozes de 
mulheres insubmissas, en-
feitiçantes, descortinando 
um mundo regido pela magia 
avassaladora de sibilas indo-
máveis, ‘uma vida de violência 
mágica’, como nos disse Cla-
rice Lispector. Esse livro é de-
dicado às minhas matriarcas, 

às mães do fogo que me acen-
dem o verso e a vida”, afirmou 
a pessoense, acrescentando 
que a obra possui quatro ca-
pítulos, que se chamam A pele 
da tempestade, Eu sou o seu 
véu, Corolário do delírio e Cos-
mos automático. 

Anna Apolinário expli-
cou que “as linhas de força 
dos poemas convergem rumo 
ao fortalecimento da feroci-
dade feminina, suas potencia-
lidades plurais e a insurgên-
cia de corpos e afetividades 
dissidentes, expressão liberta 
de dogmas e convenções. O 
território da bruxa é híbrido, 
desértico, lunar e cíclico, a 
obra é um grimório insolen-
te repleto de carnalidades 
e mistérios. Este é um livro 
escrito com o sangue de mil 
corações famintos e o furor 

de ventres indevassáveis” 
comentou ela, que começou a 
escrever o livro em 2020 e a 
concluiu neste ano.

“A obra explora vários 
arquétipos femininos, com 
destaque para Circe e Lilith, 
os versos evocam a lua ne-
gra, a rainha das feiticeiras, 
tecelã dos destinos, filha do 
Sol, e simboliza a jornada 
em busca da individuação 
feminina e dilaceramento 
de narrativas misóginas. Ex-
ploram a imagem da bruxa 
como figura de poder, teia 
imagética nutrida por um 
chamamento íntimo e san-
guíneo entre mulheres, suas 
vozes e corpos bailando em 
uma imensa ciranda de pre-
ces sanguíneas ao redor do 
fogo criativo da vida”, finali-
zou a autora.

Prêmio Políbio Alves: conheça 
as obras poéticas selecionadas

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Autores Paulo Sérgio Vieira de Moura e Anna Apolinário falam das antologias que venceram a primeira edição da premiação
Foto: DivulgaçãoFoto: Nielson Lourenço/Divulgação

Anna Apolinário (E) foi o segundo lugar, com o projeto ‘Bruxas sussurram meu nome’, e Paulo Sérgio Vieira de Moura (D) conquistou o primeiro lugar da edição, com ‘Soletrar das Sombras’

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Caso Richthofen é apresentado em dois filmes

Os filmes A Menina Que 
Matou os Pais e O Menino 
Que Matou os Meus Pais, que 
estrearam na Amazon Prime 
Video, mostram diferentes 
pontos de vista do brutal 
assassinato de Manfred e 
Marísia von Richthofen. As 

produções são protagoni-
zadas por Carla Diaz, que 
vive Suzane von Richthofen, 
e Leonardo Bittencourt, in-
térprete do namorado dela, 
Daniel Cravinhos.

Em 2002, Suzane, filha 
do casal, e Cravinhos cho-
caram o Brasil quando se 
declararam culpados pelo 
crime. Enquanto A Menina 

Que Matou os Pais é inspirado 
no depoimento de Daniel, O 
Menino Que Matou Meus Pais 
baseia-se no de Suzane.

“A preparação para vi-
ver duas personagens tão 
diferentes foi intensa. E, além 
disso, tem a versão da perso-
nagem contada no tribunal, 
na qual achamos que é outra 
construção também. Isso por-
que, além de mostrarmos o 
que aconteceu antes do crime 
e como era o relacionamento 
deles, naquele momento do 
julgamento, ela já foi presa e 
está com uma diferença de 
idade”, explicou Carla Diaz.

Os roteiros têm como 
base informações contidas 
nos autos do processo, que 
terminou com a condenação 
do casal e do irmão de Daniel, 
Cristian. Os namorados foram 
sentenciados a 39 anos e seis 
meses, enquanto Cristian re-
cebeu sentença de 38 anos e 
seis meses.

A criminóloga Ilana Ca-
soy atuou como consulto-
ra para os longas e também 
auxiliou o escritor Raphael 
Montes a construir as histó-
rias. Em entrevista ao Esta-
dão, o roteirista explica que, 
como o caso já era muito co-

nhecido, ele e a equipe decidi-
ram contar o que houve antes 
do crime e, ao deparar com 
as diferentes versões dos de-
poimentos, perceberam que 
fazer dois filmes iria possibi-
litar uma imersão inovadora 
na história.

“Há alguns elementos 
que eu desconhecia e acho 
que o grande público também. 
A gente quis fazer duas pro-
duções que fossem além do 
próprio caso, que tratassem 
de um drama humano, de uma 
tragédia humana”, afirma.

O diretor Maurício Eça 
reitera que os filmes se com-
pletam. “Quando decidimos 
fazer os dois, percebemos 
que cada depoimento tem 
uma nuance. Há histórias que 
aparecem em um filme, mas 
não em outro. Cada um resol-
veu contar uma narrativa que 
defenda a sua verdade. Então, 
construímos esses dois lon-
gas como um quebra-cabeça 
que se encontra.”

“Outra coisa que resolve-
mos foi não filmar diferente, é 
como se fosse o mesmo estilo, 
da mesma história, só que 
duas versões distintas. Eu não 
podia usar imagens em tons 
mais quentes e outras mais 

frias, por exemplo. Então, 
quem dita o ritmo de cada 
filmagem são os próprios de-
poimentos”, diz.

Sobre os desafios de in-
terpretar dois protagonis-
tas, Carla Diaz e Leonardo 
Bittencourt revelaram que 
muitas cenas dos dois filmes 
foram gravadas no mesmo 
dia. “Nosso maior foco na 
construção dos personagens 
foram os estados emocionais. 
É uma história que todos sa-
bem o fim, mas ninguém sabe 
como se chegou a isso”, conta 
a atriz. “Por isso, a gente pre-
cisava criar emoções distintas 
da mesma cena. Isso porque 
no mesmo dia que a gente 
gravava um filme também 
filmamos o outro.”

Para Leonardo, além do 
formato inovador, os filmes 
evidenciam um tema pouco 
debatido na sociedade. “É im-
portante que a gente entenda 
que não foi um caso isolado 
há quase 20 anos. Tanto que, 
no próprio dia, aconteceram 
outros quatro crimes pare-
cidos em São Paulo, mas a 
mídia deu mais atenção para 
esse. Os filmes não vêm para 
trazer respostas, mas novos 
questionamentos”, explica.

Carla compartilha quais 
são esses questionamentos: 
“A arte vem para debater. En-
tão, crimes de filhos contra 
pais são mais comuns do que 
se imagina e por que isso não 
é questionado? Por que ainda 
acontece? Acredito também 
que as produções vêm para 
abrir mais o gênero de true 
crimes no Brasil, ainda pouco 
produzido por aqui”.

“Muita gente perguntou: 
‘Vocês não estão romantizan-
do essa história?’, ‘glamouri-
zando os personagens?’. Pelo 
contrário, estamos mostrando 
do ponto de vista de quem 
viveu e levantando indagações 
pertinentes. Espero que o pú-
blico entenda que os filmes 
precisam gerar questiona-
mentos”, explica o diretor.

Leonardo reitera ainda 
que a falta de conhecimento 
sobre o gênero faz com que as 
pessoas imaginem que, “para 
falar de um crime, é preciso 
contar como se fossem dois 
mocinhos, mas não se trata 
disso. Vamos trazer veraci-
dade e fazer com que essa 
história seja contada com 
respeito, porque os familiares 
das pessoas que faleceram 
ainda estão vivos”.

Bárbara Correa 
Agência Estado
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Carla Diaz vive Suzane von Richthofen em ‘A Menina Que Matou os Pais’
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Governador afirma, durante o evento “Global Citizen Live”, que cidadãos vão ajudar a fazer a diferença

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidadania), 
disse que até o final do ano de 
2023, 87% da energia elétri-
ca produzida na Paraíba será 
gerada através do sol ou dos 
ventos, durante a sua partici-
pação no  “Global Citizen Live”, 
ocorrido no último sábado 
(25), virtualmente. O evento é 
uma iniciativa da organização 
internacional Global Citizen, 
que atua na luta contra a pobre-
za extrema, fome e mudanças 
climáticas, e reuniu artistas, 
lideranças políticas e empre-
sariais. A Paraíba foi um dos 
sete estados que representa-
ram o Brasil pela primeira vez 
no evento.

No vídeo divulgado nas 
redes sociais do evento, João 
Azevêdo afirmou que os ci-
dadãos da Paraíba ajudarão 
a fazer a diferença no planeta. 
“As mudanças climáticas e a 
proteção ambiental, mais do 
que importantes para mim, 
pessoalmente, são priorida-

des minhas como governa-
dor do Estado. Aqui no nos-
so Estado temos promovido 
transformações profundas 
para ampliar a produção de 
energias renováveis e pro-
mover o desenvolvimento 
sustentável”. 

Além disso, João Azevê-
do ressaltou que, até o final de 
2025, o Estado terá mais uma 
unidade de conservação am-
biental. “Temos adotado outras 
medidas fundamentais, temos 
16 unidades de conservação 
ambiental e o Estado da Paraí-
ba assume o compromisso de 
criar mais uma até 2025. Com 
foco nas zonas onde há risco 
de desertificação. Também 
assumimos o compromisso 
de emissões líquidas zero até 
2050. Juntos podemos defen-
der o planeta e vencer a pobre-
za. Todos nós somos cidadãos 
globais”.

Ainda durante o evento, 
que contou com a participa-
ção de artistas e personalida-
des do mundo inteiro, a Glo-
bal Citizen apontou a Paraíba 
como exemplo de Estado que 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Paraíba terá 87% de energia 
gerada pelo sol e pelo vento

Anistia e Bolsonaro
Anistia Internacional aponta 32 violações de direitos no governo 
Bolsonaro. Entidade detalha impactos e atos do presidente envolvendo 
questões como a gestão da pandemia e ataques à imprensa. Página 15
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tem intensificado a luta con-
tra as mudanças climáticas. 

O convite ao governador 
da Paraíba e de alguns esta-
dos brasileiros para participar 
do evento, ocorreu por meio 
da banda britânica Coldplay, 
no último dia 23 de agosto, 

através de uma publicação no 
Twitter. “Os estados que vocês 
representam têm uma grande 
oportunidade de fazer história 
no combate às ações climá-
ticas. Vocês se juntarão a nós 
no #GlobalCitizenLive com 
compromissos na conserva-

ção e adaptação?”, questionou 
a banda. 

Em resposta, no mesmo 
dia da convocação, João Aze-
vêdo garantiu participação. 
“Contem conosco nesse de-
safio para a construção de um 
mundo sustentável e humano. 

Será uma honra participar 
da #GlobalCitizenLive. Ven-
cer a pandemia, erradicar a 
pobreza com inclusão social 
e garantir um planeta mais 
saudável exige um esforço co-
letivo a nível global”, disse, na 
mesma rede social. 

O governador também 
fez um convite aos integran-
tes da banda. “Aqui na Paraíba 
isso é levado a sério. O nosso 
Estado tem se destacado na 
geração de energias renováveis 
e desenvolvimento sustentá-
vel. Estamos de portas aber-
tas para recebê-los. Será um 
prazer mostrar nossas belezas 
naturais e as ações que estamos 
desenvolvendo”

Além de João Azevêdo, a 
banda também convocou go-
vernadores de outros sete es-
tados brasileiros: Waldez Góes 
(PDT), do Amapá; Helder Bar-
balho (MDB), do Pará; Mauro 
Mendes (Democratas), do Mato 
Grosso; Coronel Marcos Rocha 
(PSL), de Rondônia; Welling-
ton Dias (PT), do Piauí; Wilson 
Lima (PSC), do Amazonas; e 
Camilo Santana (PT), do Ceará. 

João Azevêdo participou do evento internacional, que reuniu lideranças e artistas em defesa do meio ambiente e contra a pobreza

Foto: Secom-PB

Ambiente favorável a negócios amplia atração de empresas para o Estado

A localização estratégica e 
o ambiente favorável de negó-
cio que a Paraíba oferece tem 
atraído cada vez mais empre-
sas a se firmarem no Estado, 
segundo pontuou o governa-
dor da Paraíba, João Azevêdo 
(Cidadania), ontem. Durante 
o programa “Conversa com o 

Governador”, veiculado a ní-
vel regional através da Rádio 
Tabajara, o gestor ressaltou o 
desenvolvimento econômico do 
Estado pela chegada de novos 
empreendimentos. 

Na última semana, o go-
verno do Estado firmou um con-
trato para a implantação de 
uma unidade do Grupo Capri 
Logística no município de Con-
de. Ontem, mais um contrato 

foi firmado com uma empresa 
de fábrica de Barcos. O resulta-
do tem sido a geração de em-
prego e renda para a Paraíba. 

“Essa localização estra-
tégica que a Paraíba tem, a 
facilidade de se locomover 
dentro da região nordeste, 
com estradas para todos os 
estados, têm feito com que 
a gente atraia cada vez mais 
novas empresas”, disse o go-

vernador durante o programa. 
João Azevêdo ressaltou a 

importância de um ambiente de 
negócio comprometido com os 
interesses do Estado, “A Paraíba 
honra os contratos firmados. 
Não voltamos atrás. Aqui não 
existem discussões paralelas, 
senão os interesses do Estado. 
Isso tudo faz com que esse am-
biente de negócio seja favorá-
vel, além da infraestrutura que 

o Estado tem para oferecer”, 
comentou. 

Além disso, o governador 
pontuou que os resultados são 
fruto do trabalho da Compa-
nhia de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep). “É isso que 
estamos fazendo e tem dado 
certo considerando o número 
de empresas que aqui aportam 
e o número de empregos que 
são gerados”.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

O presidente do PSD 
na Paraíba e ex-prefeito 
de Campina Grande, Ro-
mero Rodrigues, anunciou 
que vai precisar cancelar 
as agendas programadas 
para as próximas três se-
manas, devido a uma ci-
rurgia que realizará na 
próxima quinta-feira. 

Romero explicou, em 
um comunicado nas suas 
redes sociais, que preci-
sará passar pelo procedi-
mento cirúrgico devido a 
um acidente que sofreu 
durante um jogo de fute-
bol, há algumas semanas. 
“Tenho sofrido dores no 
ombro direito, um incô-
modo que só será resolvi-
do com uma cirurgia”. 

Otimista com a cirur-
gia, Romero pediu descul-
pas pela ausência nas pró-
ximas semanas. “Com fé 
em Deus que tudo vai dar 
certo, devo precisar de, 
pelo menos, três semanas 
para meu total restabeleci-
mento. Portanto, peço des-
culpas pelo cancelamento 

das agendas programadas 
nos próximos dias e, em 
breve, após o período de 
recuperação, certamente 
voltarei à minha rotina de 
trabalho, pronto e resta-
belecido para a batalha do 
dia a dia”, concluiu.

Romero fará cirurgia e 
cancela compromissos

 Com fé em Deus 
que tudo vai dar certo, 
devo precisar de, pelo 
menos, três semanas 

para meu total 
restabelecimento. 

Portanto, peço 
desculpas pelo 

cancelamento das 
agendas programadas 

nos próximos dias e, em 
breve, após o período 

de recuperação, 
certamente voltarei à 

minha rotina de 
trabalho... 

Conciliação

TJ recomenda adesão de magistrados 
para prevenção e solução de litígios 

O Presidente do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, 
Desembargador Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides, 
assinou o Ato nº 62/2021, 
no qual autoriza a adesão 
do Poder Judiciário esta-
dual à XVI Semana Nacio-
nal da Conciliação - Edição 
2021, a ser realizada entre 
os dias 8 e 12 de novem-
bro. A íntegra do documen-
to está pulicada no Diário 
da Justiça Eletrônico (DJE) 
de ontem e considera, en-
tre outros aspectos, que a 
garantia dos direitos fun-
damentais, a prevenção de 
litígios e adoção de solu-
ções consensuais para os 
conflitos são macrodesafios 
do Judiciário paraibano. 

Ao aderir à Semana 
Nacional da Conciliação, o 
TJPB cumpre uma das me-
tas prioritárias do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
que tem por finalidade a 
concretização do preceito 
constitucional da razoável 
duração do processo, sal-

vaguardando esse direito 
fundamental do cidadão 
jurisdicionado, inscrito 
no artigo 5º, LXXVIII, da 
Constituição da República 
Federativa do Brasil. O Ato 
nº 62/2021 ainda observa 
os princípios constitucio-
nais da administração pú-
blica, dispostos no artigo 
37, caput, da Constituição 
Federal e no artigo 30 da 
Constituição Estadual, em 
especial, o fundamento da 
eficiência. 

“É imprescindível o 
engajamento deste Tribu-
nal e de seus magistrados à 
Semana Nacional da Conci-
liação, instituído pelo CNJ, 
como a necessidade de 
estabelecer a extensão do 
evento, definindo as unida-
des jurisdicionais envolvi-
das (varas, juizados espe-
ciais e Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania – Cejuscs) e dis-
pondo sobre os participan-
tes, a seleção de processos 
e demais atos preparató-

rios e decorrentes, com a 
cooperação dos diretores 
de Fóruns de cada comar-
ca do Estado”, pontua um 
dos trechos do Ato. Um 
dos principais objetivos 
da Semana da Conciliação 
é ampliar o número de fei-
tos conciliados e reduzir a 
taxa de congestionamento 
processual. 

O Ato da Presidência 
também instituiu a Comis-
são Temporária Especial, 
incumbida de planejar e 
coordenar a XVI Semana 
Nacional da Conciliação, 
que passa a ser compos-
ta pela diretora-geral do 
Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (Nu-
pemec), Desembargadora 
Maria de Fátima Bezerra 
Cavalcanti (presidente); 
e pelos juízes Antônio 
Carneiro de Paiva Júnior,  
Pedro Davi Alves de Vas-
concelos  e  Ana Amélia 
Alecrim Câmara, direto-
res adjuntos do Núcleo. 

“A Semana Nacional da 
Conciliação, envolve todo 
o Poder Judiciário nacio-
nal,  do Monte Caburaí, No 
Estado de Roraima, ao ex-
tremo sul do Rio Grande 
do Sul. Todos os integran-
tes do Sistema de justiça 
estarão atrelados à solu-
ção dos conflitos, através 
do modelo consensual.  O 
evento promovido anual-
mente pelo CNJ demonstra 
o compromisso com um Ju-
diciário mais humanizado 
e mais moderno.

A Presidência do TJPB 
ainda recomenda a todos 
os magistrados o apoio e 
adesão à Semana da Conci-
liação, mediante preenchi-
mento de Termo de Ade-
são, a ser disponibilizado 
nos portais do Tribunal de 
Justiça e da Conciliação, 
com indicação do maior 
número de feitos passíveis 
para conciliação, de forma 
a compor a pauta especial 
de audiências da respecti-
va unidade jurisdicional.



Políticas

Em dez dias, órgão irá repassar documento completo com todo volume de reclamações sobre serviços de internet

O secretário de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
de João Pessoa (Procon-JP), 
Rougger Guerra, prometeu, 
ontem, que dentro de no má-
ximo dez dias vai poder re-
passar para a CPI da Banda 
Larga da Câmara Municipal 
de João Pessoa, um relatório 
completo com todo volume 
de reclamações específicas 
sobre serviços de internet 
prestados pelas empresas 
com atuação na capital.

“Em face mesmo da 
criação dessa CPI, estamos 
mudando e especificando 
a coleta de reclamações 
junto aos consumidores”, 
informou Rougger, durante 
explanação que fez ontem 
na terceira reunião da CPI. 

Ele explicou que esses apa-
nhados normalmente são 
feitos de modo mais gené-
rico, mas que, para atender 
melhor às investigações da 
comissão, vai providenciar 
a coleta de dados separando 
os serviços e contratos de 
banda larga. 

No início de sua expla-
nação, Rougger Guerra fez 
um relato sobre as empre-
sas mais denunciadas pe-

los consumidores, mas isso 
com relação aos serviços de 
um modo geral e as princi-
pais e maiores operadoras. 
Nos dados gerais não en-
tram, portanto, empresas 
como a Brisanet que, apesar 
da grande quantidade de 
usuários, tem pouco tempo 
de atuação em João Pessoa.

Pelos dados do secretá-
rio do Procon da capital, a Oi 
é, disparada, a mais denun-
ciada e a que mais tem sido 
alvo de multas por parte dos 
órgãos fiscalizadores. Expli-
cou, no entanto, que hoje 
a empresa é considerada 
“em recuperação judicial, 
o que acaba por suspender 
os compromissos delas com 
cumprimento desses débi-
tos”. No rastro da Oi, as mais 
denunciadas são Tim, Claro 
e Vivo. 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Procon vai apresentar à CPI 
relatório sobre banda larga
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Pelos dados do 
secretário do Procon 

da capital, a Oi é, 
disparada, a mais 

denunciada

CPI da Câmara aguarda relatório do Procon sobre serviços e contratos para fornecimento de internet banda larga
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Diretor do Procon revela que Anatel tem sido flexível com as empresas
Um dos principais momen-

tos do diretor do Procon do Mu-
nicípio na CPI da Banda larga 
foi quando ele revelou que “a 
Anatel tem sido flexível em rela-
ção às empresas. Mesmo que as 
pessoas saibam medir se estão 
recebendo os serviços de acordo 
com o que pagam, a Anatel per-
mite que o atendimento das em-
presas fique em 80% do que foi 
colocado em contrato”, explicou 
Rougger Guerra ao completar: 
“Isso é um absurdo”.

Para ser melhor entendido 
pelos vereadores e por quem 
acompanhava a reunião da 
CPI, o secretário do Procon de 
João Pessoa explicou que “isso 
é a mesma coisa que contra-
tar o aluguel de cinco carros e 
só receber quatro carros”, la-
mentou ele, ao complementar 
que, além de tudo isso, a Anatel 
também permite que a empresa 
reclamada leve 48 horas para 
atender à demanda do consumi-
dor”. Rougger Guerra confessou 
quem o Procon realmente tem 

arrecadado muito com multas 
e punições, mas que essa não 
deve ser a filosofia do órgão. “O 
ideal é trabalhar para evitar as 
reclamações e as multas. Nessa 
direção, há inclusive um projeto 
já pronto para levar o ensino 
disso tudo à Rede Municipal de 
Ensino e, com isso, transformar 
os alunos em verdadeiros `ca-
nhões´ bombardeadores de re-
clamações”, anunciou.

Outra grande preocupação 
do Procon, segundo Rougger 
Guerra é o “não perturbe”, um 
programa que vai tentar evitar 
que as empresas fiquem ligando 
demais para as pessoas ten-
tando contrato ou renovação 
de contratos, até mesmo nos 
sábados, domingos e feriados. 
“As pessoas, os consumidores 
não podem sofrer esses abusos 
e estamos criando mecanismo 
que vai levar as empresas a não 
poderem fazer isso”, disse. “É 
como sempre digo: as empresas 
trabalham com a possibilida-
de de que ninguém reclame”, 

afirmou Rougger Guerra que, 
durante sua explanação, termi-
nou por travar um debate que 
foi muito esclarecedor com o 
vereador e relator da CPI, Odon-
Bezerra (Cidadania), ex-secre-
tário do Procon da capital por 
vários anos.

Odon Bezerra alertou en-
tre outras coisas que, depois da 
presença do diretor do Procon 
de João Pessoa, foi possível ve-
rificar que, além da presença 
das empresas, a CPI vai precisar 
pedir todos os contratos delas 
com os consumidores. “É preciso 
verificar em cada um quem se 

responsabiliza pelos serviços de 
Banda Larga”, alertou Odon. 

O vereador Bosquinho (PV) 
lembrou que a péssima quali-
dade dos serviços de internet 
pode ser vista nas constantes 
quedas de transmissões das ses-
sões que os próprios vereadores 
vem realizando. Segundo ele, 
foram muitas as vezes em que 
o vereador está participando da 
sessão em casa e termina com 
sua fala prejudicada.

O vice-presidente da CPI, 
vereador BispoLuiz(PRTB) tam-
bém apresentou queixas e re-
clamações, o mesmo ocorrendo 
da parte do vereador Coronel 
Sobreira(MDB). Somente Junio 
Leandro(PDT) e Carlão Pelo 
Bem(Patriota) não comparece-
ram à reunião de ontem da CPI. 

Aprovada convocação
Ao contrário da semana 

passada, a reunião da CPI da 
Banda Larga desta segunda-fei-
ra apresentou quórum suficiente 
e permitiu que fossem apro-

vados todos os requerimentos 
convocando a Anatel e também 
todas as grandes empresas pres-
tadoras de serviços de internet a 
comparecerem a partir da próxi-
ma semana para depor.

Como reguladora dos ser-
viços, a Anatel é uma das mais 
esperadas pela CPI e a presença 
de um representante dela já foi 
confirmada ontem mesmo pela 
presidente da CPI, a vereadora 
Eliza Virgínia (PP). Eliza terminou 
a reunião de ontem agradecen-
do ao Procon de João Pessoa por 
ter alterado o sistema de registro 
de denúncia de forma a melhor 
atender à comissão.

Ao todo, foram 12 os re-
querimentos sobre convocação 
aprovados ontem pela CPI da 
Banda Larga da Câmara da Ca-
pital. Os requerimentos incluem 
empresas e conselhos da Vivo, 
Oi, TIM e Claro, além ainda do 
Sindicato das Telecomunicações. 
Os vereadores irão montar um 
cronograma de datas para todos 
eles.

 As pessoas, os 
consumidores não podem 

sofrer esses abusos e estamos 
criando mecanismo que vai 

levar as empresas a não 
poderem fazer isso 

Atividades da semana

ALPB discute marco legal e treinamento de pessoal

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado da Paraíba 
(ALPB) vai dedicar esta se-
mana às discussões de Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição que trata do Marco 
Legal da Ciência e Tecnolo-
gia e aos treinamentos de 
servidores para aplicação 
das sessões híbridas a partir 
da próxima semana. 

O Marco Legal da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
entra em discussão através 
da Comissão Especial que 
foi constituída no início do 
mês pela presidência da 
Casa e em audiência que 
está marcada para hoje às 
15h. A proposta altera dis-
positivos constitucionais 
para incluir a inovação entre 
as atividades de Ciência e 

Tecnologia a serem fomen-
tadas pelo Estado.

O deputado Buba Ger-
mano, que além de relator 
da comissão já é presiden-
te da Frente Parlamentar 
da Ciência e Tecnologia da 
ALPB, explicou ontem que 
a PEC irá inserir uma nova 
nomenclatura de inovação 
tecnológica na Constituição 
Estadual. Mas ele defende 
que haja um amplo debate 
sobre tema em todas as re-
giões do Estado através de 
audiências públicas.

“Iremos fazer um gran-
de debate com as univer-
sidades, pesquisadores e 
instituições que geram tec-
nologia e inovação. Esse é o 
caminho para estarmos nes-
se mercado globalizado e 
competitivo através da ciên-
cia e da tecnologia”, afirmou 
Buba, ao revelar que para as 

discussões tem convidado 
reitores e pesquisadores 
das mais diversas áreas da 
ciência e da tecnologia.

Retorno do trabalho
A Assembleia Legisla-

tiva do Estado da Paraíba 
(ALPB) excluiu da sua agen-
da desta semana a sessão 
da quarta-feira, mas hoje o 
plenário se reúne com pauta 
extensa que inclui dezenas 
de matérias, entre elas,  o 
Projeto de Resolução de-
terminando, para a próxima 
terça-feira, o retorno ao tra-
balho presencial de todos 
os servidores que já estive-
rem imunizados contra a 
covid-19.

Assinados pelo presi-
dente da Casa, deputado 
Adriano Galdino(PSB), o  
projeto é a principal matéria 
da pauta e detalha todos os 

procedimentos que nortea-
rão o retorno dos trabalhos 
presenciais, mesmo que de 
forma híbrida, com parte 
dos deputados e servido-
res continuando em casa, 
e outra parte já podendo 
frequentar plenário e gabi-
netes da Casa. 

No seu artigo 2º, o pro-
jeto resume o disciplina-
mento estabelecendo que 
“fica determinado o retorno 
ao trabalho presencial dos 
servidores da Assembleia 
Legislativa da Paraíba que 
estiverem plenamente imu-
nizados contra covid-19, 
conforme critérios do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções, após 28 (vinte e oito) 
dias da aplicação da última 
vacinação, a partir de 5 de 
outubro de 2021, de terça-
feira à quarta-feira, das 08h 
às 13h.

A resolução estabelece 
ainda que a comprovação 
da imunização será através 
da apresentação do cartão 
de vacinação e do crachá de 
identificação funcional na 
entrada das dependências 
da Casa, e que os servidores 
que se negarem a tomar va-
cina terão seus vencimentos 
cortados. 

Equipes de servidores 
que representarão cada 
setor de trabalho se reve-
zarão em trabalho presen-
cial e remoto, com limite de 
presença de usuários inter-
nos de até 30% do quadro 
da unidade, excetuados os 
gabinetes parlamentares 
que deverão funcionar com 
até três servidores. Nesse 
período de regime híbrido, 
o registro de ponto eletrô-
nico dos servidores ficará 
suspenso. 

Ainda com base no pro-
jeto de Resolução da Mesa a 
ser votado hoje pelos depu-
tados, além de terem seus 
vencimentos cortados, os 
servidores que se negarem 
a tomar vacina, também 
ficarão proibidos de obter 
empréstimos consignados 
de instituições oficiais e res-
ponderão processo admi-
nistrativo disciplinar. 

Para a retomada pro-
gressiva das atividades 
presenciais, a Assembleia 
Legislativa da Paraíba ado-
tará aferição da tempera-
tura corporal e proibirá 
acesso e permanência de 
qualquer pessoa que não 
esteja utilizando correta-
mente a máscara de pro-
teção facial. O Projeto de 
Resolução expõe mais de-
talhes e pode ser visto no  
Site da Assembleia.



Brasil

Entidade detalha impactos de ações do presidente envolvendo questões como a gestão da pandemia e ataques à imprensa

A Anistia Internacional 
(AI) aponta 32 violações de 
direitos humanos ligadas 
ao governo Jair Bolsonaro, 
que completou mil dias no 
domingo, 26. Em relatório 
intitulado “1000 dias sem 
direitos - As violações do go-
verno Bolsonaro”, a entidade 
detalha os impactos de di-
ferentes condutas e atos do 
chefe do Executivo envolven-
do questões como a gestão 
da pandemia, os ataques à 
imprensa, as ameaças ao Es-
tado de Direito e violações de 
direitos de povos indígenas e 
comunidades tradicionais.

“O Governo Federal des-
cumpre seu papel de garantir 
e facilitar acesso aos direitos 
humanos fundamentais como 
a vida, a liberdade, a igualda-
de, a segurança e a moradia”, 
diz a entidade. A Anistia diz 
que brasileiros sofrem na 
pele a “má gestão e omissão” 
que atinge o país nos últimos 
mil dias e destaca que seu 
relatório mostra as diversas 
vezes em que o governo Jair 
Bolsonaro “descumpriu seu 
dever de garantir direitos e 
qualidade de vida para popu-
lação brasileira”.

“Reunimos as ações da 
Anistia Internacional Brasil 
ao longo desses 1000 dias 
de governo Bolsonaro e con-
cluímos que são 1000 dias 
sem direitos que brasileiros 
e brasileiras estão vivendo. 
As pessoas estão sentindo 
no bolso, no prato, na pele e 
no corpo as perdas dos seus 

direitos mais fundamentais”, 
diz Jurema Werneck, direto-
ra executiva da Anistia Inter-
nacional Brasil.

Com relação à atuação 
frente à pandemia de co-
vid-19, a entidade destaca a 
“conduta negacionista e ir-
responsável, omissão, falta 
de transparência de dados, 
troca de ministros da saúde e 
falta de assistência adequada 
aos profissionais de saúde”.

O relatório também cita 
a “falta de vacinas para a po-
pulação indígena e quilom-
bola”, violações de direitos 
da população carcerária du-
rante a crise sanitária, e lem-
bra das vidas que poderiam 
ser poupadas no primeiro 
ano de pandemia se o país ti-
vesse adotado medidas pre-
ventivas de maneira “mais 
firme e ampla”.

Além disso, o relató-
rio elaborado pela entidade 
lembra do afrouxamento no 
controle de armas e da flexi-
bilização do porte e acesso a 
armas, destacando “inúmeros 
retrocessos na garantia da 
proteção de brasileiros e bra-
sileiras e do direito à vida”.

A Anistia também ques-
tiona a relação de Bolsonaro 
com a imprensa, marcada 
por “autoritarismo, intimida-
ção e agressões verbais cons-
tantes” e lembra das inves-
tigações contra críticos do 
governo. A entidade aponta 
ainda a “restrição ao amplo 
debate e as ameaças ao es-
tado de direito em discursos 
de convocação de atos públi-
cos” como “graves perdas de 
direitos”.

Pepita Ortega
Agência Estado

Anistia aponta 32 violações de 
direitos no governo Bolsonaro
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Abertura de procedimento 

MPF apura obra paga com orçamento
secreto que beneficia dois ministros
Felipe Frazão
Agência Estado

O Ministério Público 
Federal abriu um procedi-
mento de apuração preli-
minar contra dois ministros 
do governo Jair Bolsonaro, 
Rogério Marinho (Desenvol-
vimento Regional) e Gilson 
Machado (Turismo), por 
causa do direcionamento 
de verbas do orçamento se-
creto.

A Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal 
vai investigar se eles come-
teram irregularidades ad-
ministrativas no envio de R$ 
1,4 milhão para construção 
de um mirante turístico ao 
lado de um empreendimen-
to privado que pertence a 
Marinho, em Monte das Ga-
meleiras (RN). O dinheiro 
foi alocado a pedido do mi-
nistro do Desenvolvimento 
Regional, como revelou o 
Estadão.

O procurador da Repú-
blica Paulo Roberto Galvão 
de Carvalho decidiu instau-
rar o procedimento prepara-
tório para apurar possíveis 
atos de improbidade admi-
nistrativa que podem ter 
sido cometidos pelos minis-
tros após representação da 

deputada Natália Bonavides 
(PT-RN). Ela também forma-
lizou pedidos de investiga-
ção no Tribunal de Contas da 
União (TCU) e no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Rogério Marinho pode 
ter sido beneficiado com a 
valorização de seu empreen-
dimento particular ao solici-
tar e obter recursos públicos 
intermediados junto a Gilson 
Machado para a construção 
do mirante. O local da futu-
ra obra fica a cerca de 300 
metros de um terreno de 
propriedade do ministro 
do Desenvolvimento Regio-
nal, no Agreste potiguar. Ao 
acatar a representação da 
parlamentar, o procurador 
cita possível “omissão” do 
ministro do Turismo.

Tecnicamente, essa 
apuração instaurada na Pro-
curadoria da República do 
Distrito Federal é uma etapa 
anterior à abertura de um 
inquérito civil e serve para 
verificar suspeitas e indícios 
de autoria. Galvão já pode 
solicitar aos ministros que 
prestem esclarecimentos so-
bre o caso e depois determi-
nar a abertura de uma ação 
judicial ou transformar o 
procedimento em inquérito.

Além deles, também 

será investigada a eventual 
participação de Francisco 
Soares de Lima Júnior, sócio 
de Rogério Marinho nesse 
empreendimento e homem 
de confiança dele no Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional.

O sócio e assessor de 
Marinho é, ao mesmo tempo, 
diretor do Departamento de 
Desenvolvimento Regional 
e Urbano e conselheiro da 
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf). Ele recebe um total 
de R$ 17,2 mil mensais do 
Governo Federal, sendo R$ 
13,6 mil pela função comis-
sionada e outros R$ 3,5 mil 
em jetons.

Novo negócio
O investimento banca-

do com dinheiro público ten-
de a valorizar o mais novo 
negócio particular de Mari-
nho, um condomínio de 100 
casas num terreno de seis 
hectares em sociedade com 
Francisco Soares de Lima 
Júnior. O empreendimento 
imobiliário foi batizado de 
Condomínio Clube do Vinho.

Numa audiência na Co-
missão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviços Públicos 

da Câmara, dia 8 de junho, 
Marinho negou a autoria dos 
pedidos e o repasse de ver-
bas. O Estadão, entretanto, 
obteve por meio da Lei de 
Acesso à Informação duas 
planilhas de execução orça-
mentária do Ministério do 
Turismo, pasta chefiada por 
Gilson Machado, que confir-
mam que ele é o “autor” e o 
“agente político” da indica-
ção dos recursos.

O repasse foi concre-
tizado em dez dias, com a 
liberação do dinheiro à pre-
feitura de Monte das Game-
leiras ainda na madrugada 
de 31 de dezembro de 2020. 
O dinheiro só não pode ser 
aplicado ainda, apesar de re-
servado para custear a obra, 
por causa de impedimentos 
legais da prefeitura.

A fonte do R$ 1,4 milhão 
é a emenda de relator-geral 
do Orçamento, modalidade 
chamada RP-9, base do or-
çamento secreto. O esque-
ma revelado pelo Estadão 
foi montado pelo governo 
Bolsonaro para permitir a 
um grupo de políticos ma-
nejar bilhões do Orçamento 
sem que ninguém saiba de 
quem partiu a ordem. Se-
gundo juristas, o mecanismo 
fere a Constituição.

A Câmara dos Depu-
tados aprovou nessa se-
gunda-feira, 27, projeto 
de lei (PLN) que autoriza 
o Governo Federal a usar 
a reforma do Imposto de 
Renda como fonte de re-
cursos para compensar a 
criação do Auxílio Brasil, 
programa desenhado para 
substituir o Bolsa Família. 
O PLN, encaminhado ao 
Congresso pelo Executivo, 
teve relatoria do deputado 
Juscelino Filho (DEM-MA) 
e ainda precisa ser analisa-
do pelo Senado.

A proposta autoriza o 
uso de propostas legisla-
tivas em tramitação como 
fonte de compensação para 
criação ou aumento de 
despesa obrigatória para 
programas de transferên-
cia de renda. A intenção do 
governo é usar a arrecada-
ção oriunda das mudanças 
no Imposto de Renda para 
bancar o Auxílio Brasil. A 
reforma no IR já foi aprova-
da pela Câmara dos Depu-
tados. No entanto, por ora, 
ainda aguarda para avan-
çar no Senado.

“Não podemos fazer 
aposta num projeto que 
não se sustenta, já que se 
apoia em projeto de lei 
que está para ser votado 

no Senado, mas não foi. 
Se aprovamos esse PLN, 
e o projeto (do IR) não é 
aprovado... É um vexame 
para o Congresso”, criti-
cou o deputado Arlindo 
Chinaglia (PT-SP) durante 
a votação.

Em seu parecer, Jus-
celino flexibilizou ainda 
mais o uso de recursos 
gerados pela redução 
de despesas primárias 
a partir da abertura de 
créditos extraordinários. 
Segundo o texto aprovado 
pela Câmara, esse espaço 
também poderá ser usa-
do para despesas primá-
rias que não têm relação 
com a área que recebeu 
dinheiro via crédito ex-
traordinário. O montante 
de recursos extra origi-
nalmente destinado ao 
auxílio emergencial dei-
xará sobrando alguns re-
cursos do Bolsa Família 
previstos para este ano.

O PLN mexe na Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias de 2021. Responsável 
por dar um parecer sobre 
o texto, Juscelino também 
é relator da LDO de 2022. 
No projeto votado nesta 
segunda, ele propôs para 
2021 a inclusão de dispo-
sitivos idênticos aos apro-
vados pelo Congresso e ve-
tados pelo presidente Jair 
Bolsonaro nas diretrizes 
do orçamento de 2022.

Projeto garante verba
para o Auxílio Brasil

Presidente da Petrobras descarta mudar
a política de preços dos combustíveis

O presidente da Petro-
bras, Joaquim Silva e Luna, 
descartou mudança na polí-
tica de preços dos combus-
tíveis, o PPI, em coletiva de 
imprensa convocada em cima 
da hora para tratar dos pre-
ços dos combustíveis e gás 
liquefeito de petróleo (GLP). 
Essa é a primeira coletiva de 
imprensa da qual o general 
participa.

“Continuamos traba-

lhando da mesma forma, 
acompanhando a paridade 
internacional e o câmbio, 
analisando permanentemen-
te para ver se as oscilações 
são conjunturais. Fazemos 
nossos acompanhamentos de 
preços”, disse o general, res-
saltando que a empresa está 
sendo diretamente afetada 
por cenários externos, como 
a valorização do petróleo no 
mercado internacional.

Em sua fala, Silva e Luna 
repetiu o argumento utiliza-
do pela empresa em publici-

dade recente, na qual destaca 
os investimentos feitos em 
toda cadeia, antes de o com-
bustível ser entregue em suas 
refinarias.

Campanha
Um grupo de estados re-

correu à Justiça pedindo que 
a empresa retirasse a campa-
nha do ar, porque, segundo 
eles, a petrolífera, com essa 
campanha, tentou responsa-
bilizá-los pela alta dos preços 
dos combustíveis.

“Sabemos que a simpli-

ficação tributária é uma rei-
vindicação antiga, mas esse 
é um trabalho que não cabe à 
Petrobras. A Petrobras pres-
ta o serviço de arrecadação”, 
disse Silva e Luna, acrescen-
tando que a empresa vem 
agindo para ampliar a oferta 
de gás para térmicas.

Ele citou o aumento da 
capacidade de terminais de 
regaseificação, para permitir 
a importação de gás. Segundo 
o general, a empresa triplicou 
a oferta de gás nessa fase de 
crise hídrica.

Amanda Pupo e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Fernanda Nunes
Agência Estado

O ministro de Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
é um dos investigados por 
irregularidades no uso de dinheiro 
público do orçamento secreto
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Disputa eleitoral será conquistada por quem conseguir construir uma coligação majoritária entre três formações partidárias

Partido Social-Democrata vence 
com 25,7% dos votos na Alemanha
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O Partido Social-Demo-
crata (SPD) venceu as elei-
ções parlamentares alemãs, 
que marcaram o fim da era de 
Angela Merkel, com 25,7% dos 
votos, de acordo com contagem 
oficial provisória anunciada de 
madrugada de ontem pela Co-
missão Eleitoral Federal.

A aliança conservadora 
CDU/CSU, liderada por Armin 
Laschet, obteve 24,1% dos 
votos, o pior 
resultado de 
sua história. Já 
os Verdes fica-
ram em tercei-
ro lugar com 
14,8%, segui-
dos pelo parti-
do liberal FDP 
com 11,5%.

A disputa 
eleitoral será 
conquistada 
por quem conseguir construir 
uma coligação majoritária en-
tre pelo menos três formações 
partidárias, após negociações 
que tiveram início ontem.

Só depois de os membros 
do Bundestag (Parlamento) 
designarem formalmente o 
sucessor, o que poderá acon-
tecer dentro de várias semanas 
ou mesmo de meses, Angela 

Merkel poderá retirar-se do 
centro da política alemã.

Reações aos resultados
Pouco depois do fecha-

mento das urnas, o candidato 
social-democrata Olaf Scholz 
disse que o resultado é um 
“sucesso” para o SPD - que 
conseguiu o melhor resultado 
desde Gerard Schroder - e que 
os alemães querem o seu nome 
para chanceler da Alemanha.

Apesar da curta vanta-
gem do SPD, 
os democra-
tas cristãos 
dizem que 
têm condi-
ções de for-
mar governo, 
dependendo 
das alianças 
que conseguir 
alcançar.

“ N ó s 
vamos fazer 

tudo para formar um go-
verno dirigido pela aliança 
CDU/CSU”, disse Laschet. 
Agora tudo vai depender das 
negociações com os outros 
partidos, sobretudo com os 
Verdes e os liberais do FDP. 
Em 2017, as negociações com 
vista à formação do Governo 
prolongaram-se durante mais 
de 200 dias.

Pandemia do coronavírus

Japão planeja suspender estado 
de emergência até final deste mês
Sofia Aguiar
Agência Estado

O Japão planeja suspen-
der o estado de emergência no 
país contra a covid-19, que co-
bre 19 prefeituras, até o final de 
setembro, informou a emissora 
NHK ontem. O primeiro-minis-
tro Yoshihide Suga disse que 
discutiu medidas de flexibili-
zação com os ministros ontem 
e que buscaria as opiniões de 
um painel de conselheiros do 
governo hoje.

“Tomaremos uma decisão 
final sobre o assunto com base 
nos conselhos e discussões que 
teremos com o painel de es-
pecialistas do governo”, disse 
Suga a repórteres. Se apro-
vado, o Japão estaria livre de 
restrições pela primeira vez em 
quase seis meses.

As medidas atuais exigem 
que os restaurantes fechem 
mais cedo e pedem para que se 
evite servir bebidas alcoólicas. 

Vulcão volta a lançar cinzas 
e lava se aproxima do mar
Agência Brasil

O vulcão da ilha espanhola 
de La Palma voltou a lançar cin-
zas e fumaça ontem após uma 
breve calmaria, enquanto cente-
nas de pessoas em vilas costeiras 
estavam fechadas dentro de suas 
casas na expectativa da chegada 
da lava ao mar, o que provocará 
a liberação de gás tóxico.

Uma coluna de fumaça 
branca subiu do vulcão Cum-
bre Vieja depois de várias horas 
de calmaria por volta das 11h 
(horário local), de acordo com 
testemunhas da Reuters. Pes-
quisadores confirmaram que o 
vulcão começou a cuspir lava ao 
mesmo tempo.

“É algo normal com este 
tipo de erupção”, disse Miguel 
Angel Morcuende, diretor do co-

mitê de resposta Pevolca. “O vul-
cão tem períodos de crescimento 
e períodos de enfraquecimento.”

Maria José Blanco, também 
do comitê, disse que níveis mais 
baixos de gás e um fornecimen-
to reduzido de material dentro 
da cratera podem ter causado a 
queda na atividade.

Desde 19 de setembro, uma 
lava negra flui lentamente pelo 
flanco oeste do vulcão em dire-
ção ao mar, destruindo mais de 
500 casas, bem como igrejas e 
plantações de banana, de acordo 
com o programa de monitora-
mento de desastres Copernicus, 
da União Europeia.

O portal imobiliário espa-
nhol Idealista estimou os danos 
em cerca de 178 milhões de eu-
ros até ontem.

Duas línguas da lava ne-

gra superaquecida contorna-
vam uma colina a oeste da 
pequena cidade de Todoque, 
a menos de um quilômetro 
do Atlântico, e as autoridades 
disseram que não podiam ter 
certeza de quando ela poderia 
chegar ao mar.

Cerca de 300 moradores 
das áreas costeiras de San Bo-
rondon, Marina Alta e Baja e La 
Condesa estão confinados em 
suas casas, já que o momento 
do contato entre a lava e o mar 
provavelmente desencadeará 
explosões e emitirá nuvens de 
gás cloro. A companhia aérea 
local Binter, que planejava re-
tomar os voos para a ilha na 
tarde de ontem, disse que as 
condições não eram seguras 
e que todas as transferências 
seriam canceladas até hoje.

Redação

O presidente da Coreia 
do Sul, Moon Jae-in, sugeriu 
ontem proibir o consumo 
de cachorro no país, prática 
tradicional aos sul-coreanos, 
segundo seu gabinete, por 
estar se tornando um cons-
trangimento internacional. 
A carne integra a culinária 
local há anos, com cerca de 
1 milhão de cães abatidos 
anualmente para alimentar 
humanos.

A prática, no entanto, 
tem sofrido pressão de ati-
vistas de direitos animais e 
se tornado um tabu entre 
as gerações mais jovens, o 

que levou a uma queda no 
consumo. Por outro lado, a 
indústria de animais de es-
timação vem crescendo no 
país. O próprio Moon Jae-in 
é considerado um amante 
de cachorros e tem vários 
em seu complexo presiden-
cial, incluindo um que ele 
resgatou após ascender ao 
cargo.

Durante uma reunião 
semanal ontem, o presi-
dente sul-coreano indagou 
o primeiro-ministro, Kim 
Boo-kyum, se não era hora 
de considerar a proibição 
do consumo de carne de 
cachorro, disse um porta-
voz do governo.

A pergunta foi feita 
enquanto Moon era in-
formado sobre um plano 
para melhorar o sistema de 
cuidados para animais de 
estimação abandonados. 
A lei de proteção animal 
da Coreia do Sul tem como 
objetivo principal evitar 
o massacre cruel de cães 
e gatos, mas não proíbe o 
consumo em si. No entanto, 
as autoridades invocaram 
a legislação e outros regu-
lamentos de higiene para 
reprimir fazendas de cães e 
restaurantes antes de even-
tos internacionais como os 
Jogos Olímpicos de Inverno 
de Pyeongchang 2018.

Carne de cachorro: Coreia 
do Sul pode banir consumo

As pessoas foram orientadas 
a evitar deslocamentos não 
urgentes e a evitar cruzar as 
fronteiras provinciais. Mesmo 
quando o estado de emergên-
cia terminar, as autoridades es-
tão considerando manter algu-
mas restrições locais, temendo 
um aumento nas infecções.

Em meio ao avanço da va-
cinação e tentativas de frear as 
variantes da covid-19, o pre-

sidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, anunciou ontem-
que vai tomar a terceira dose 
de reforço da Pfizer contra a 
doença. Segundo o democrata, 
a ação visa também incentivar 
o restante da população para 
receber a nova injeção.

Na semana passada, o 
Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês) apoiou a aplicação 

de uma dose adicional da va-
cina Pfizer para americanos 
acima de 65 anos, adultos com 
comorbidades e em ambientes 
de trabalho e institucionais de 
alto risco. O presidente ameri-
cano recebeu a primeira dose 
da Pfizer em 21 de dezembro 
e completou a imunização três 
semanas depois.

Enquanto isso, na esteira 
da imunização, o Reino Unido 
afirmou que vacinou com as 
duas doses dos imunizantes 
contra a covid mais de dois 
terços de sua população. Os nú-
meros do governo, divulgados 
pelo The Guardian, mostram 
que foram entregues 44,7 mi-
lhões de injeções para segunda 
dose, o que equivale a pouco 
mais de 66,6% da população 
do Reino Unido. Outros paí-
ses que já ultrapassaram esse 
número incluem Canadá (com 
pelo menos 70% das pessoas 
totalmente vacinadas), Chile 
(73%) e Cingapura (76%).

Primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que discutiu medidas com ministros

Foto: Fotos Públicas

A aliança conservadora 
CDU/CSU obteve 24,1% dos 
votos. Já os Verdes ficaram 

em terceiro lugar, com 
14,8%, seguidos pelo partido 

liberal FDP, com 11,5%



Economia
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        17

Operação conjunta da Sefaz-PB com a PRF resultou na abordagem de dois veículos que transportavam produtos irregulares

Uma operação conjun-
ta da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) com 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu, no Ser-
tão paraibano, dois veículos 
transportando produtos de 
mesa e banho de forma irre-
gular como tecidos, colchas, 
mantas, toalhas, porta tra-
vesseiros, além de camas de 
PET, avaliadas em mais de 
R$ 1 milhão. A operação foi 
liderada pelos auditores fis-
cais Centro de Operações do 
Estado (COE) da 4ª Gerência 
Regional da Sefaz-PB, com 
sede em Patos.

Durante a operação 
conjunta, o primeiro veícu-
lo abordado foi na cidade de 
Pombal com 66 mil metros 
de tecido, avaliado em R$ 503 
mil. Após diligências, ficou 
constatado que a empresa na 
cidade de Parelhas (RN) não 
existia e uma das empresas 
de São Bento também era ine-
xistente. A lavratura do auto 
da infração resultou em cré-
dito tributário de R$ 135 mil, 
sendo R$ 90.614,00 de ICMS 
e R$ 45.307,00 em multa.

O segundo veículo abor-
dado com irregularidade, por 
auditores fiscais e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), foi 
em um trevo que dá acesso 
às cidades de São Bento e de 
Serra Negra (RN), transpor-
tando 16.800 mantas, 4.560 
toalhas, 360 colchas de casal, 

Receita estadual faz apreensão 
de R$ 1 mi em cargas no Sertão

Ibovespa 

0,66%
R$ 5,379

0,50%
R$ 6,291

0,89%
R$ 7,371

0,27%
113.583 pts

Desde a semana passada que 
escuto e leio as opiniões sobre quais as 
mudanças que ocorrem toda vez que 
taxa básica da economia brasileira, a 
famosa Selic altera. Sabemos de que sua 
alteração para mais ou para menos é 
um importante instrumento de política 
monetária, ainda mais hoje em dia em 
que o dragão da inflação mostra suas 
garras. 

Com a divulgação do IPCA de agosto 
de 0,87%, onde o acumulado dos últimos 
12 meses encosta nos 10,00% é mais do 
que natural estarmos enfrentando um 
novo ciclo de aumento na taxa. 

O aumento que foi de 1,00% (hum) 

ponto percentual, saindo de 5,25% 
para 6,25% e com sinalização para 
novo aumento na mesma proporção na 
próxima reunião e com mais uma até 
o final do ano, vislumbra uma Selic de 
8,25% para 2021. Não custa lembrar que 
a um ano atrás a Selic era 2,00%!

E quais as mudanças que este novo 
ciclo de aumento proporciona?

Em primeiro lugar os empréstimos 
de um modo geral ficam mais caros, 
por conta do aumento no custo de 
captação dos bancos que logicamente 
irão repassar aos clientes, incluindo 
os financiamentos de habitação, 
principalmente, os para a classe média 

com recursos da poupança e do SFI. 
Quem conseguiu financiamento 

abaixo dos 7,00% ao ano fique feliz, 
porque dificilmente vai se repetir este 
patamar tão cedo.

E os empréstimos comerciais irão ter, 
além do aumento pelo reajuste da Selic, 
o adicional da nova taxa de IOF até o final 
deste ano, onde teremos dois fatores para 
o aumento das taxas. 

Pelo outro lado, aquele que tem 
dinheiro disponível para aplicar vai 
pegar taxas mais atrativas no mercado de 
renda fixa como em produtos tipo CDB, 
LCI, LCA que em sua maioria possuem 
rendimento atrelados ao CDI, que tem 

sua taxa orbitando em torno da Selic. Será 
o melhor dos mundos aplicar em renda 
fixa com taxa superior a projeção da 
inflação para os próximos 12 meses, cuja 
estimativa é de perto dos 5,00% contra a 
Selic projetada de 8,25% ao ano.

A poupança não muda sua regra vai 
continuar remunerando a 70% da Selic, 
ela só vai se alterar se a Selic ultrapassar 
8,5% ao ano.

O que queremos é que este novo 
ciclo seja no menor tempo possível e cujo 
principal objetivo venha para domar o 
dragão da inflação, este sim, prejudicial 
a toda economia pelo efeito danoso no 
poder de compra das famílias.

O que muda com o novo ciclo de aumento da taxa Selic

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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96 capachos, 90 camas PET e 
120 portas travesseiros, ava-
liados em R$ 526.500,00. O 
motorista apresentou notas 
fiscais para a mesma empre-
sa inexistente em Parelhas 
(RN) no veículo anterior. Fo-
ram lavrados cinco autos de 
infração que resultaram em 
crédito tributário de R$ 135 
mil, sendo R$ 94.770,00 de 

ICMS e R$ 47.385,00 em multa. 
A operação conjunta da 

Sefaz com PRF, por meio 4ª 
Gerência Regional da Sefa-
z-PB, contou com seis audi-
tores fiscais, três agentes da 
Polícia Rodoviária Federal, 
além do apoio da 5ª Gerência 
Regional da Sefaz-PB, com 
sede em Sousa para realizar 
as diligências em São Bento.

Ações intensificadas 
A Sefaz-PB tem intensi-

ficado ações fiscais nas cinco 
gerências regionais do Esta-
do para coibir a circulação de 
mercadoria com documen-
tação inidônea, pendente de 
regularidade ou sem nota 
fiscal, com o objetivo de com-
bater a sonegação fiscal e a 
concorrência desleal.

Diligências apontaram que empresas com sede na PB e no RN, citadas nas notas fiscais das mercadorias, não existiam

A Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) ini-
ciou ontem, em Belo Ho-
rizonte (MG), a segunda 
etapa da divulgação dos 
voos semanais da Azul Li-
nhas Aéreas para o Desti-
no Paraíba durante a alta 
estação. Os voos charters 
(fretados) terão início em 
dezembro, ligando a capi-
tal mineira e Uberlândia a 
João Pessoa. Técnicos da 
PBTur e a Associação Bra-
sileira da Indústria Hote-
leira (ABIH-PB) estão rea-
lizando visitas em agências 
de viagens franqueadas da 
operadora Azul Viagens até 
quinta-feira (30). 

O objetivo das visitas 
junto aos agentes de via-
gem é massificar a venda 
de bilhetes para os voos 
fretados, que poderá se 
tornar diários, caso haja 
uma elevada procura du-
rante a alta estação. Na ci-
dade de Uberlândia, entre 
os dias 20 a 25, foram visi-
tadas 30 agências da Azul 
Viagens e mantidos conta-
tos com mais de 90 agentes 
de viagens.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explica que a 
implantação dos voos fre-
tados é o resultado práti-
co das ações que a estatal 
de turismo vem mantendo 
com a Azul no processo de 
divulgação do Destino Pa-
raíba no Brasil.  A executi-
va paraibana informa que 
a Azul vem divulgando em 
suas aeronaves, por todo 
o território nacional, uma 
campanha mídia sobre o 
Destino Paraíba. “As co-
missárias e comissários de 
bordo falam sobre nossas 
belezas naturais. Os passa-
geiros têm ainda a revista 
de bordo para se informar, 
sem falar dos meios digi-
tais da Azul que citam a Pa-
raíba”, garante. 

Destino Paraíba: PBTur 
divulga voos fretados 

Visitas têm intuito 
de massificar a venda 

de bilhetes para os 
voos fretados

Negócios

Há o compromisso 
que seja produzida uma 
ampla reportagem sobre 
a Paraíba para ser veicula-
da na revista de bordo da 
Azul. A executiva paraiba-
na destaca o apoio pelos 
diretores da operadora em 
Minas Gerais. “O suporte 
da equipe da Azul foi muito 
bacana. O gestor de Pro-
dutos da Azul responsável 
pela Paraíba, Ryan Gomes, 
acompanhou nossa equipe  
em todas as visitas levando 
mais informações sobre o 
voo dedicado ao Destino 
Paraíba, assim como o ge-
rente Comercial Regional, 
Sérgio Finoti”, disse Ruth.

 
Parceria
Recentemente, um 

grupo de 25 agentes de 
viagens da operadora Azul 
Viagens de São Paulo e 
Minas Gerais esteve na Pa-
raíba participando de um 
famtour organizado pela 
PBTur, em parceria com a 
ABIH. Durante cinco dias, o 
grupo participou de capa-
citações, visitas técnicas à 
rede hoteleira e conheceu 
pontos turísticos de João 
Pessoa, Cabedelo e Conde, 
que compreende parte do 
‘corredor urbano’ do litoral 
paraibano. Em setembro 
está ocorrendo as blitzen 
em lojas de Minas Gerais 
para divulgar os voos freta-
dos da alta estação.

Governo inicia amanhã pagamento 
de salários dos servidores estaduais

O pagamento dos ser-
vidores públicos estaduais, 
referente ao mês de setem-
bro, será efetuado amanhã 
(29) e quinta-feira (30). 
Amanhã, recebem aposen-
tados, pensionistas e refor-
mados. Já na quinta-feira, é 
a vez dos servidores da ati-
va, da administração direta 
e indireta. 

As datas foram anun-
ciadas ontem pelo gover-
nador João Azevêdo, du-
rante o programa semanal 

Conversa com o Governa-
dor, transmitido em ca-
deia estadual pela rádio 
Tabajara e pelas redes so-
ciais do Governo. 

Na oportunidade, o 
governador João Azevêdo 
lembrou que o pagamen-
to será feito, novamente, 
dentro do mês trabalha-
do. “Mais uma vez o be-
nefício será pago dentro 
do mês trabalhado. Esse é 
um compromisso que es-
tamos honrando, mesmo 

com todo problema que 
tivemos com a pandemia 
e com perda de receita”, 
disse. O governador salien-
tou que o Estado tem feito 
o seu dever de casa. “Por-
que não é só pagamento de 
servidor, é pagamento das 
obras, pagamento de for-
necedores, enfim, de todos 
que vendem para o Esta-
do”, pontuou.

O governador ainda 
acrescentou que “os inves-
timentos sendo injetados 

sempre no dia certo, fazem 
com que a economia conti-
nue crescendo e a Paraíba 
avançando cada vez mais”.

CalEnDáRIO 

n 29/09 – aposen-
tados, pensionistas e 
reformados;

n 30/09 – servidores 
da ativa (administra-
ção direta e indireta).

Foto: Sefaz-PB
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Índice reflete a alta recente das contratações, principalmente em setores que empregam mais mão de obra informal

O desemprego recuou 
para 13,7% em junho, últi-
mo mês do trimestre móvel 
iniciado em abril. O percen-
tual foi atingido depois de 
ficar em 15,1% em março. 
Já a taxa de desocupação 
dessazonalizada, que ex-
clui os efeitos das variações 
sazonais do conjunto de 
dados temporais de junho 
(13,8%), é a menor apurada 
desde maio de 2020.

Os números estão no 
estudo divulgado ontem, no 
Rio de Janeiro, pelo Institu-
to de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Ele anali-
sou o desempenho recente 
do mercado de trabalho, 
com base na desagrega-
ção dos trimestres móveis 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(PNAD Contínua) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e em in-
formações do Novo Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do 
Ministério da Economia.

A pesquisa do Ipea 
mostrou, ainda, que o cres-
cimento recente das contra-
tações tem ocorrido, prin-
cipalmente, em setores que 
empregam relativamente 
mais mão de obra informal. 
Entre eles, estão o da cons-
trução, que registrou alta 
anual da população ocupa-
da em 19,6%, a agricultura 
(11,8%) e os serviços do-
mésticos (9%).

“Deu uma melhorada. É 
uma coisa que a gente já es-
tava vendo no início do se-
gundo trimestre. O desem-
prego está caindo porque 
a ocupação está crescen-
do. Todas aquelas pessoas 
que saíram do mercado 
de trabalho por conta da 
pandemia estão voltando a 
procurar emprego”, disse a 
pesquisadora do Grupo de 
Conjuntura do Ipea, Maria 
Andréia Lameiras.

Outro dado do estudo 
é que, no segundo trimes-
tre de 2021, na comparação 
interanual, a expansão dos 
empregados no setor pri-
vado sem carteira atingiu 
16% e a dos trabalhadores 
por conta própria, 14,7%.

Ainda com base nos 
dados da PNAD Contínua, 
o aumento do emprego no 
segundo trimestre se espa-
lhou por todos os segmen-
tos da população, se com-
parado ao mesmo período 
do ano anterior, mas teve 
destaque o crescimento da 
ocupação entre as mulhe-
res (2,2%), jovens (11,8%) 
e trabalhadores com Ensino 
Médio completo (7%).

Cristina Índio do Brasil 
 Agência Brasil

Ipea: pesquisa mostra taxa de 
13,7% e recuo do desemprego
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Deu uma 
melhorada. Todas 

aquelas pessoas que 
saíram do mercado de 
trabalho por conta da 

pandemia estão 
voltando a procurar 

emprego 

Expo Apacco 2021

CG sedia exposição de caprinos e ovinos
Começou ontem a Expo 

Apacco 2021, no Parque 
de Exposições Carlos Pes-
soa, em Campina Grande. O 
evento, inédito em sua di-
mensão para caprinos e ovi-
nos, reúne dois mil animais 
e segue até o próximo sába-
do (2). A abertura oficial do 
evento será amanhã, com 
previsão da participação da 
ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina.

O evento tem apoio da 
Prefeitura Municipal e mar-
ca a retomada das feiras 
agropecuárias no Estado. 
A Expo Apacco 2021 é a 
maior exposição de capri-
novinocultura da América 
Latina. Durante seis dias, 
vai abrigar exposições na-
cionais de raças leiteiras, da 
raça Boer e da Somalis, além 
das disputas nordestinas da 
Dorper e White Dorper e 
também da Copa Cabrito, da 
raça Anglo Nubiana.

“Temos criadores de 
São Paulo, do Pará, Rio 
Grande do Sul e vários ou-

tros pontos do país, além 
dos próprios paraibanos. 
Isso é um reconhecimento 
ao patrimônio genético que 
o Estado lançou para todo o 
país. Esse é um grande even-
to que a sociedade em geral 
deve prestigiar”, ressaltou o 
presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária da 
Paraíba, Mário Borba.

Protocolos sanitários
Por conta da pandemia 

da covid-19, a Expo Apacco 
vai seguir uma série de pro-
tocolos de segurança que 
incluem: a redução do aces-
so de público geral ao par-
que, restrito a 50% da ca-
pacidade; disponibilização 
de álcool gel; verificação de 
temperatura de criadores, 
expositores e tratadores, 
além da exigência do uso de 
máscaras para todos.

Também levando em 
conta a segurança sanitária, 
o evento contará com trans-
missão pela internet, atra-
vés do canal do YouTube da 

Apacco. Mas o público que 
desejar visitar o parque, po-
derá ter acesso diariamente 
no horário das 10h às 21h.

A Expo Apacco 2021 
é realizada pelo Sistema 
Faepa/Senar Paraíba, Asso-

ciação Paraibana dos Cria-
dores de Caprinos e Ovinos 
(Apacco) e Sociedade Rural 
da Paraíba, com o apoio 
da Associação Brasileira 
dos Criadores de Caprinos 
(ABCC), Associação Brasi-

leira de Criadores de Ovinos 
(Arco), do Sebrae, Organiza-
ção das Cooperativas Brasi-
leiras-PB (Sistema OCB-PB), 
e do Governo do Estado, 
com apoio da Prefeitura de 
Campina Grande.

Foto: Codecom/PMCG

Evento reúne dois mil animais, entre caprinos e ovinos, e é a maior feira do tipo realizada na América Latina

A Caixa Econômica Fe-
deral lançou ontem, uma li-
nha de crédito pelo celular, 
por meio do aplicativo Cai-
xa Tem, por onde tem sido 
pago o auxílio emergencial. 

Emocionado ao ponto de ir 
às lágrimas em mensagem 
gravada e exibida durante 
o evento, do qual participou 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, 
disse que a nova linha dá 
continuidade à transferên-
cia de renda promovida 

pelo auxílio, que a tornou 
possível.

“Estas pessoas tomam 
crédito entre 15% e 20% 
ao mês. Pegam de agiota, 
pegam de fora do sistema fi-
nanceiro”, disse Guimarães, 
que testou positivo para 
covid-19 e não pôde partici-
par pessoalmente do even-

to. “Esse crédito, de R$ 300 
a R$ 1 mil, com 24 meses 
para pagar e taxa de 3,99% 
ao mês, será o primeiro cré-
dito bancário de dezenas de 
milhões de pessoas.”

Segundo Guimarães, à 
medida em que a Caixa seja 
capaz de formar histórico 
de pagamento desses em-

préstimos, poderá oferecer 
condições melhores. “Pode-
mos aumentar o crédito e 
diminuir os juros”, disse o 
presidente da Caixa, salien-
tando que a operação do 
auxílio emergencial trouxe 
para perto esses clientes, 
que não têm como compro-
var renda.

Caixa lança linha de crédito até R$ 1 mil
Marcelo Mota e 
Eduardo Gayer
Agência Estado

As famílias e as empre-
sas pagaram taxas de juros 
mais altas em agosto, de 
acordo com as Estatísticas 
Monetárias e de Crédito di-
vulgadas ontem, pelo Banco 
Central (BC). A taxa média 
de juros para pessoas físi-
cas no crédito livre chegou 
a 40,9% ao ano, aumento 
de 1,1 ponto percentual em 
relação a julho e de 1,8 pon-
to percentual em 12 meses. 
Nas contratações com em-
presas, a taxa livre cresceu 
0,7 ponto percentual no 
mês e 3,9 ponto percentual 
em 12 meses, 16,2% ao ano.

Para as pessoas físicas, 
o destaque foi para o car-
tão de crédito rotativo, que 
teve alta de 4,6 ponto per-
centual no mês, alcançando 
336,1% ao ano. O rotativo é 
o crédito tomado pelo con-
sumidor quando paga me-
nos que o valor integral da 
fatura e dura 30 dias. Após 
o prazo, as instituições fi-
nanceiras parcelam a dívi-

da. No cartão parcelado, os 
juros ficaram estáveis em 
163,7% ao ano.

Também influenciaram 
o crescimento de juros para 
as famílias as taxas do cheque 
especial, que teve alta de 0,9 
ponto percentual (124,9% ao 
ano), de financiamento para 
aquisição de veículos, alta de 
0,8 ponto percentual (22,7% 
ao ano), e o crédito pessoal 
não consignado, que regis-
trou aumento de 0,7 ponto 
percentual (80,2% ao ano). 
Os juros do crédito pessoal 
consignado também subi-
ram 0,1 ponto percentual 
no mês para 18,9% ao ano.

No crédito livre às em-
presas, houve incrementos 
na maioria das modalida-
des, especialmente em capi-
tal de giro, alta de 0,6 ponto 
percentual, para 16,2% ao 
ano; financiamento a ex-
portações, aumento de 1,2 
ponto percentual, chegando 
a 11,6% ao ano; e modali-
dades de crédito rotativo, 
que registraram alta de 10,8 
pontos percentuais, alcan-
çando 218,7% ao ano.

BC: juros para famílias 
e empresas têm alta 
Andreia Verdélio
Agência Brasil

Inadimplência permanece estável
A inadimplência (considerados 

atrasos acima de 90 dias) manteve-se 
estável pelo quarto mês consecutivo, 
em 2,3%, e estão nos menores níveis 
da história. Essa estabilidade foi obser-
vada tanto nas operações de crédito 
para pessoas físicas (2,9%), como para 
jurídicas (1,5%).

O endividamento das famílias, 
relação entre o sal-
do das dívidas e a 
renda acumulada em 
12 meses, chegou ao 
recorde de 59,9% em 
junho, na série históri-
ca iniciada em janeiro 
de 2005, refletindo o 
aumento das conces-
sões de empréstimos. 
Com a exclusão do 
financiamento imobi-
liário, que pega um 
montante considerá-
vel da renda, ficou em 
37,1% no mês.

Já o comprometimento da renda, 
relação entre o valor médio para pa-
gamento das dívidas e a renda média 
apurada no período, ficou em 30,9% 
naquele mês. Para esses últimos dados, 
há uma defasagem maior do mês de di-
vulgação, pois o BC depende de dados 

apresentados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) sobre 
a renda das famílias.

Saldo das contratações
No mês passado, o estoque de 

todos os empréstimos concedidos pelos 
bancos ficou em R$ 4,335 trilhões, um 
aumento de 1,5% em relação a julho. 

O crescimento em 12 me-
ses da carteira chegou a 
15,9% em agosto. O saldo 
do crédito correspondeu a 
52,3% de todos os bens e 
serviços que o país produz 
- o Produto Interno Bruto 
(PIB). O crédito ampliado 
ao setor não-financeiro, 
que é o crédito disponível 
para empresas, famílias 
e governos independen-
te da fonte (bancário, 
mercado de título ou dí-
vida externa) alcançou 

R$ 12,909 trilhões, crescendo 1,3% no 
mês e 15,7% em 12 meses.

A variação mensal refletiu cresci-
mentos no mercado doméstico de 1,5% 
nos empréstimos e financiamentos e de 
1,6% nos títulos de dívida. Já a dívida 
externa subiu 0,7% refletindo a alta 
cambial de 0,42% no mês.

Estoque de todos os 
empréstimos concedidos 
pelos bancos ficou em 

R$ 4,335 trilhões

Crédito
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Realizado com saliva ou sangue, método permite identificar as alterações que podem impactar na resposta dos remédios

Um dos desafios do tra-
tamento para ansiedade e 
depressão é fazer com que 
pacientes sigam tomando os 
remédios prescritos pelos 
médicos mesmo após epi-
sódios de efeitos adversos 
ou quando o paciente não 
percebe melhora do quadro. 
Com oferta crescente no 
Brasil, os testes farmacoge-
néticos se apresentam como 
uma opção para dar preci-
são e evitar que medicamen-
tos sejam recomendados 
por meio da tentativa e erro. 
Diante da pandemia, do iso-
lamento social e da alta do 
desemprego, profissionais 
de saúde têm sido cada vez 
mais procurados para tratar 
de sintomas, diagnósticos 
e tratamentos contra essas 
doenças.

Realizados com saliva 
ou sangue, os testes anali-
sam o DNA dos pacientes e 
permitem identificar alte-
rações que podem impactar 
na resposta dos medica-
mentos e nos efeitos cola-
terais - alguns fazem até o 
cruzamento para verificar 
se interações medicamen-
tosas e hábitos de vida, por 
exemplo, podem interferir 
no sucesso do tratamento.

“Esse exame envolve uma 
estratégia chamada Medici-
na de precisão, que avalia ca-
racterísticas das pessoas, das 
doenças e do DNA, e adapta 
o tratamento de acordo com 
a necessidade. Além de me-
lhorar as respostas, os testes 
objetivam economizar di-
nheiro, porque, toda vez que 
ajusta o medicamento, o pre-
ço do tratamento aumenta”, 
explica Leandro Brust, líder 
de Farmacologia da GeneO-
ne, empresa de genômica 
da Dasa.

“A maioria dos medica-
mentos psiquiátricos aca-
bam passando por deter-
minadas enzimas, em 70% 
dos pacientes elas passam. 
Sabemos que, de cada 10 
pessoas, nove têm alguma 
alteração nos genes que, se 
fosse conhecida, poderia ter 
melhorado a resposta tera-
pêutica e evitado o efeito co-
lateral”, diz. O exame analisa 
ainda outros fatores que po-
dem impactar o tratamento.

“A genética determi-

na uma parte disso, a outra 
parte é a interação entre os 
medicamentos. A gente con-
segue avaliar as interações, 
porque um paciente com 
depressão pode ter pressão 
alta ou diabete. O exame vai 
observar hábitos também. Se 
a pessoa toma café, bebe ál-
cool. A gente pode simular si-
tuações novas, como infecção 
por covid”, afirma. “O médico 
pega o exame, faz um login 
com uma chave personaliza-
da, entra em uma plataforma 
com base científica mundial 
e vai fazer a simulação antes 
de receitar.”

Entre junho e agosto 
deste ano, houve crescimen-
to de 456% nos testes reali-
zados pela GeneOne em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado, quando o exa-
me estava nos primeiros me-
ses no mercado. Por enquanto, 
os testes com foco na área de 
psiquiatria ainda são particu-
lares e os valores variam entre 
R$ 1.485 e R$ 1.990.

Wagner Baratela, che-
fe da genômica do Grupo 
Fleury, diz que o teste é uma 
ferramenta para ajudar os 
médicos e que a análise indi-
vidual de variantes do DNA 
associadas ao metabolismo 
de medicações permite que 
o psiquiatra defina qual será 
o melhor tratamento. “O me-
tabolismo lento faz com que 
leve mais tempo para a me-
dicação ser retirada do or-
ganismo. Assim, tem o efeito 
de exacerbação dos sinto-
mas em sistemas lentos. Se o 
metabolismo for acelerado, 
o efeito do tratamento acaba 
não sendo tão bom.” Mas ele 
diz que o exame não exclui a 
necessidade de diagnóstico 
e acompanhamento por par-
te do psiquiatra.

Segundo a psiquiatra Lí-
via Beraldo, a adesão ao tra-
tamento já é impactada pelo 
estigma e o preconceito com 
as medicações, algo agrava-
do pelo intervalo entre o iní-
cio do tratamento e a sensa-
ção de que ele está fazendo 
efeito. “Essas medicações, 
como os antidepressivos e 
remédios para ansiedade, 
demoram cerca de 20 dias 
para começar a fazer efeito. 
Essa demora pode ser mais 
um fator para distanciar o 
paciente do tratamento. Isso 
(exame) dá mais esperança 
ao paciente”, afirma.

Paula Felix 
Agência Estado

Testes vão ajudar a escolher 
medicamento para depressão
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‘Tempestade de areia’: seca extrema explica fenômeno

A região atingida pela 
“tempestade de areia” em 
São Paulo e Minas Gerais no 
último domingo está entre as 
piores avaliadas no monito-
ramento de secas da Agência 
Nacional de Águas (ANA) de 
agosto. O norte e o nordeste 
paulista e o Triângulo Minei-
ro estão com as classificações 
de seca “excepcional” e “ex-
trema”, as mais mais altas em 
uma escala de cinco níveis 
(fraca, moderada, grave, ex-
trema e excepcional).

Divulgado em 21 de setem-
bro, o monitoramento aponta 

que estes graus de seca têm 
tanto impactos de curto quanto 
de longo prazo (“normalmente 
atuando por mais de 12 meses”, 
segundo a agência). Entre os 
afetados, estão a agricultura, 
a pastagem, a hidrologia e a 
ecologia, o que inclui “grandes 
perdas de cultura” e “escassez 
de água generalizada”.

O levantamento também 
destaca que a região sudeste 
enfrenta um avanço das secas 
de nível mais grave “devido à 
persistência de chuvas abaixo 
da média”. A situação atual é 
a pior apontada desde que o 
monitoramento passou a in-
cluir São Paulo, em novembro 
do ano passado.

A “tempestade de areia” 
atingiu justamente as áreas 
citadas pela agência, em mu-
nicípios como Franca e Uber-
lândia. O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) 
classifica o evento como um 
tipo de “litometeoro”, isto é, 
“fenômeno causado pela sus-
pensão no ar de partículas, 
geralmente sólidas, mas de 
natureza não aquosa”, dos 
quais os mais comuns são 
névoa seca, tempestade de 
poeira e turbilhão de areia.

Ao Estadão, a meteoro-
logista Estael Sias, da MetSul, 
disse no domingo que o fenô-
meno é comum em países da 
Ásia, onde é conhecido como 

“haboob”. Ele é causado por 
temporais de chuva com ven-
tos fortes que, ao entrarem 
em contato com o solo seco, 
encontram resquícios de 
queimada, poeira e vegeta-
ção, os quais acabam criando 
um “rolo compressor” de su-
jeira que pode chegar a até 10 
quilômetros de altura.

“Primeiro, vem a nuvem 
de temporal e tempestade, 
que gerou a corrente de vento 
mais horizontal e bagunçou 
todos esses detritos. Como faz 
meses que não chove naque-
la região, tem muita poeira, o 
solo e a vegetação estão secos, 
e as queimadas também con-
tribuíram”, explicou Estael.

A seca na região também 
tem afetado o fornecimen-
to de água. Em Franca, por 
exemplo, a Sabesp informou 
que a queda acentuada na va-
zão dos mananciais de abas-
tecimento do município im-
põe ampliação no horário do 
rodízio, que passou a operar 
com um intervalo de 36 ho-
ras (isto é, um dia e meio com 
água e um dia e meio sem).

Os satélites do Inmet 
mostraram que o município 
de Franca registrava ventos 
intensos de até 60 quilôme-
tros no domingo. A região 
também estava sob alerta de 
tempestades com até 30 mi-
límetros de chuva por hora e 

risco de granizo, como o que 
atingiu partes da capital pau-
lista na véspera, estragos em 
plantações, queda de galhos 
de árvores e de alagamentos.

Priscila Mengue
Agência Estado

Cartão postal do Brasil

Cristo Redentor ganha uma canção 
especial em comemoração aos 90 anos
Alana Gandra
Agência Brasil

“Uma cidade de be-
leza rara, braços abertos 
sobre a Guanabara, pedra 
sabão, o coração Carrara, 
que bate forte numa noite 
clara”. Esses são os primei-
ros versos da canção Alma 
Carioca, Cristo Redentor, 
do músico e compositor 
Moacyr Luz, em homena-
gem aos 90 anos do monu-
mento do Cristo Redentor, 
que serão completados em 
12 de outubro.

Lançamento da União 
Brasileira de Compositores 
(UBC), em parceria com a 
Sony Music e o Santuário 
do Cristo Redentor, a músi-
ca já está disponível desde 
ontem em todas as plata-
formas digitais e é canta-
da por um time de artistas 
que inclui Zeca Pagodinho, 
Maria Rita, Diogo Noguei-
ra, Mart’nália, Fagner, Paula 
Toller, Xande de Pilares, Fer-
nanda Abreu, Padre Omar, 
Sandra de Sá, Jorge Aragão, 
Toni Garrido, Moacyr Luz e 
Bruno Gouveia.

O diretor executivo da 
entidade, Marcelo Castel-
lo Branco, disse à Agência 
Brasil que a ideia foi trazida 
por Adriano de Martini, que 
manifestou interesse da 
Arquidiocese do Rio de Ja-
neiro em ter uma canção 
para comemorar os 90 
anos do monumento 

símbolo do Rio de Janeiro e 
do Brasil.

“Como a União é a casa 
do compositor, pensei que 
a gente podia buscar um 
compositor para fazer essa 
música. Tive sorte. O pri-
meiro nome que me veio 
à cabeça foi o de Moacyr 
Luz. Quando ouviu a histó-
ria, ele entendeu tudo mui-
to rápido. Na verdade, ele 
entregou a música 24 ho-
ras depois, parecendo um 
clássico”. Castello Branco 
destacou que Moacyr Luz 
é carioca nato e tem uma 
convivência diária com o 
Cristo Redentor. “Ele já sa-
bia o que queria dizer”.

A partir daí, come-
çou-se a montar a produ-
ção. “Organizou-se um cast 
(elenco) e os artistas foram 
se juntando de maneira ge-
nerosa para colocar voz no 
estúdio. Seguimos todos 
os protocolos. Mas foi uma 
festa de reencontro de par-
ceiros da música, que não 
se encontravam há algum 
tempo, por conta da pande-

mia”, disse o diretor execu-
tivo da UBC. Castello Bran-
co informou ainda que a 
música em homenagem ao 
Cristo Redentor é a primei-
ra iniciativa da celebração 
dos 80 anos da entidade, 
em 2022.

Falando à Agência 
Brasil, Moacyr Luz confes-
sou que levou menos tem-
po ainda para compor a 
canção. “Fiz em umas três 
horas. Faço isso sempre. 
Como sou compositor, eu 
gosto de ter motivo para 
compor. Quando ele (Cas-
tello Branco) me falou do 
Cristo Redentor, eu achei 
fabuloso, porque é uma 
imagem que acompanha a 
gente o dia inteiro. É uma 
das coisas mais importan-
tes do Rio de Janeiro. Foi 
fácil de fazer”.

Luz destacou que a 
preocupação dele era “não 
intelectualizar a história, 
mas que as pessoas se sen-
tissem felizes em cantar, 
aliviadas de tudo que esta-
mos passando. O objetivo 
é trazer esperança para 
o Rio de Janeiro, porque 
o Cristo Redentor olha a 
cidade inteira. É o cartão 
postal da letra (da can-
ção)”. Ele disse que todos 
os artistas que participa-
ram da homenagem estão 
“aprovadíssimos”.

Afeto e alegria
Para o presiden-

te da Sony Music Brasil, 
Paulo Junqueiro, “o monu-
mento mais icônico do Rio 
de Janeiro e um dos gran-
des cartões postais do Bra-
sil, conhecido em todo o 
mundo, merece uma canção 
que celebre seus 90 anos 
com afeto e alegria. Que 
esta música transmita a 
alma carioca e a importân-
cia do Cristo Redentor para 
todos”, manifestou.

O reitor do Santuá-
rio Cristo Redentor, padre 
Omar Raposo, destacou 
que, como símbolo nacio-
nal, o Cristo Redentor “é 
capaz de integrar todas as 
perspectivas artísticas, fa-
zendo com que, de fato, a 
experiência de nossa brasi-
lidade possa ser evidencia-
da a partir desses braços 
abertos. O Santuário Cris-
to Redentor é um lugar de 
profunda espiritualidade 
e de encontro da realida-
de turística, cultural e am-
biental, uma perfeita inte-
gração que faz de nós, povo 
brasileiro, essa linda na-
ção, esse grande altar para 
o Redentor poder estender 
a sua solidariedade, o seu 
amor. Por isso, essa música 
traz todos os valores pre-
sentes em nossa cidade e, 
ao mesmo tempo, esse mo-
numento, que, mais do que 
nunca, é símbolo do Brasil, 
comunica tanta fé e espe-
rança para o povo brasilei-
ro e o mundo inteiro.”

O monumento do Cristo Redentor, 
no Rio de Janeiro, fará 90 anos 

no dia em 12 de outubro
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Nova fase vai capacitar professores e gestores da rede pública de ensino em 116 escolas urbanas, rurais e indígenas
O Governo da Paraíba, 

por meio da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa), iniciou 
ontem a segunda etapa do 
projeto Comitês nas Esco-
las. A nova fase, que capa-
cita professores e gestores 
da rede pública de ensino, 
atenderá 116 escolas urba-
nas, rurais e indígenas em 
49 municípios paraibanos.

Na sexta-feira (24) foi 
realizada a quinta reunião 
de capacitação de instruto-
res e monitores visando a 
nova etapa. Durante o en-
contro, o diretor adminis-
trativo-financeiro da Aesa, 
Joacy Mendes, ressaltou a 
importância da participação 
ativa com sugestões que aju-
dem a aperfeiçoar o traba-
lho. “Estamos abertos para 

ouvir a equipe sobre o que o 
governo estadual pode fazer 
para melhorar o andamento 
do projeto nesta segunda 
etapa e aproveito para pa-
rabenizar a todos pelo im-
portante trabalho realizado”.

A capacitação é virtual 
e tem a duração de 15 ho-
ras e os alunos recebem um 
kit educativo, desenvolvido 
para trabalhar a gestão dos 

recursos hídricos de manei-
ra interativa em suas insti-
tuições de ensino. O material 
está disponível para down-
load no site aesa.pb.gov.br. 
Quem quiser mais informa-
ções pode mandar e-mail 
para comitesnasescolas@
comitesparaiba.com.br.

Primeira etapa
Mais de 100 professo-

res e gestores participaram 
das ações desenvolvendo 
materiais com a utilização 
do kit educativo do Comitê 
nas Escolas. O projeto foi 
lançado no dia 24 de março 
deste ano, na ‘Semana Esta-
dual de Mobilização em De-
fesa da Água’. Além da Aesa, 
também contribuem para 
o projeto a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 

o Instituto Federal da Paraí-
ba (IFPB), a Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma), a 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), a Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) e a Secretaria da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia.

Estado inicia segunda etapa 
do projeto Comitê nas Escolas

‘Opera Paraíba’ realiza 138 cirurgias eletivas

HU vai se tornar centro de realização de transplantes

O último fim de semana 
do mês de setembro foi mar-
cado pela realização de 138 
cirurgias eletivas nas cidades 
de Sousa, Campina Grande e 
Patos, no programa ‘Opera 
Paraíba’. As pessoas bene-
ficiadas já esperavam pela 
realização do procedimento 
há anos.

No Hospital de Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, em Campina Grande, 
aconteceu um mutirão de ci-
rurgias de otorrinolaringo-
logia, sendo 23 ao todo. Nas 
demais unidades de saúde 
foram feitas cirurgias gerais 
e ginecológicas. No Hospital 

Geral de Queimadas, foram 
34 cirurgias, no Hospital Re-
gional de Sousa, 61, e no Hos-
pital Regional de Patos, 20.

A meta do programa é 
atingir, até o fim de outubro, 
3,5 mil cirurgias eletivas, 
atendendo pacientes dos 
223 municípios paraibanos 
e chegar até a marca de 5 mil 
cirurgias, até o mês de de-
zembro.

A partir do mês de ou-
tubro, o ‘Opera Paraíba’ re-
ceberá o reforço do bloco 
cirúrgico do Hospital de Clí-
nicas, que tem como objetivo 
realizar 30 cirurgias eletivas 
por dia no hospital.

A Paraíba deve ganhar 
mais um centro de transplan-
tes de órgãos em 2022. Isso 
porque o Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HULW) 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), vinculado à 
Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh), vai 
iniciar os processos visando a 
habilitação para cirurgias de 
transplantes de córnea, cora-
ção, fígado e rins. O anúncio 
foi feito ontem, ‘Dia Nacional 
de Doação de Órgãos’, durante 
evento alusivo à data realizado 
no hospital-escola.

A ação no Hospital Uni-
versitário integra a campa-
nha nacional ‘Setembro Verde’, 
que é realizada anualmente 
para conscientizar a popula-
ção sobre a importância da 
doação de órgãos. A atividade 
no HULW está associada às 
iniciativas da Central de Trans-
plantes da Paraíba (CETPB) e 
tem como objetivo esclarecer 
e sensibilizar profissionais de 

saúde e a população em geral 
quanto ao processo de doação 
e de transplante de órgãos.

“Aproveitamos o dia de 
hoje para posicionar o inte-
resse do Hospital Universitá-
rio em ser um centro trans-
plantador. Hoje já temos uma 
Comissão Intra-hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante (Cihdott) e 
somos habilitados para a doa-
ção de órgãos, mas não faze-
mos cirurgias de transplantes 
aqui no hospital, mesmo ten-
do estrutura e profissionais 
com capacidade para tal”, ex-
plicou José Eymard Medeiros, 
gerente de Atenção à Saúde 
do HU.

O gestor explicou que, ao 
longo dos próximos meses, 
será iniciado o processo de 
habilitação do HU para a rea-
lização de transplantes de cór-
nea, fígado, coração e rins. A 
expectativa é que as questões 
burocráticas sejam concluídas 
no primeiro semestre de 2022. 

Foto: Secom-PB

Meta do 
programa é 

atingir, até o 
fim de outubro, 
3,5 mil cirurgias 

eletivas nos 
223 municípios 

paraibanos

Hoje, a Paraíba é 
destaque em relação aos 
transplantes de órgãos e 
vai zerar fila de espera 

por córnea em 2021

“Com isso, o hospital passará 
a ser um centro de execução 
de transplantes e não apenas 
uma unidade que doa órgãos”, 
afirmou José Eymard.

Além de criar a comissão 
interna que ficará responsável 
por toda a parte de documen-
tação que o processo exige, a 
gestão do Lauro Wanderley 
identificou os profissionais do 
hospital que têm experiência e 
habilitação para a realização 

de cirurgias de transplantes. 
Inclusive, integram a equipe 
do HU, tanto na parte clíni-
ca quanto cirúrgica, alguns 
dos principais profissionais 
que, atualmente, já realizam 
transplantes em João Pessoa. 
“Isso demonstra que temos 
condições, sim, de cumprir os 
requisitos para que o HU se 
torne um centro transplanta-
dor de órgãos”, destacou José 
Eymard.

• O que pode ser doado: cartilagem, coração, córnea, 
fígado, intestino, medula óssea, ossos, pâncreas, pele, 
pulmão, rim e válvula;
• Quem pode ser doador: qualquer pessoa com idade 
entre dois e 80 anos e que não apresente doença 
comprometedora do órgão ou tecido doado;
• Como doar: após o óbito, a família do doador informa 
ao hospital o seu desejo de doar ou entra em contato 
com a Central de Transplante; 
• Quem recebe os órgãos ou tecidos doados: pacientes 
que necessitam de um transplante e estão inscritos na 
lista de espera.

SObrE dOaçãO dE órgãOS

Ao participar da atividade 
alusiva ao ‘Setembro Verde’ 
no Lauro Wanderley, o reitor 
da UFPB, Valdiney Gouveia, 
parabenizou os organizadores 
da programação, comentou 
que a doação de órgãos é um 
alto de altruísmo e ressaltou 
que o HU pode contar com a 
Reitoria da UFPB, naquilo que 
for possível, para a concretiza-
ção do hospital-escola como 
centro transplantador.

Dentre as autoridades 
presentes ao evento de on-
tem, também estavam o ge-
rente de Ensino e Pesquisa do 
HU, Eduardo Fonseca, repre-
sentando o superintendente 
do hospital-escola; o gerente 
Administrativo do hospital
-escola, Fábio Lopes; e o dire-
tor do Centro de Ciências da 
Saúde da UFPB, João Euclides 
Braga. A solenidade também 
contou com a presença de 
profissionais que são consi-
derados precursores na área 
de transplantes da Paraíba, 

Ação realizada ontem no HU da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, integra a campanha nacional ‘Setembro Verde’, que é realizada anualmente sobre a doação de órgãos

como o médico Cássio Virgílio 
Cavalcante de Oliveira, pionei-
ro no transplante hepático, 
e o médico Maurílio Onofre 
Denninger, pioneiro no trans-
plante cardíaco.

No encerramento da 
programação,  que contou 
com algumas palestras, a 
coordenadora da Central de 
Transplantes da Paraíba, Ra-
faela Carvalho, prestou uma 
homenagem ao neurocirur-
gião Gustavo Cartaxo Patriota, 
que é presidente da Cihdott/
HULW. O médico foi agracia-
do com o ‘Certificado Amigo 
do Transplante’. “Gustavo Pa-
triota é um profissional que 
atua diariamente com muito 
envolvimento, compromisso, 
ética e responsabilidade. Essa 
homenagem é mais do que 
justa, pois ele já ultrapassou 
mais de cem protocolos de 
morte encefálica na Paraíba. 
Através do seu trabalho, ele 
vem ajudando nos números 
de doação”, disse.

Rafaela Carvalho ainda 
elogiou a iniciativa do HU 
em realizar um evento para 
marcar o ‘Setembro Verde’. 
“Esse momento que o HU 
proporcionou é de extrema 
importância, pois ajuda a 
promover e incentivar a doa-
ção de órgãos”. Ela lembrou 
que hoje a Paraíba é desta-
que no Brasil em relação aos 
transplantes de órgãos e que, 
até o fim deste ano, o Estado 
deve conseguir zerar a lista 
de espera por córnea.

Foto: Divulgação



Clube empata com o Santa Cruz e entra no quadrangular que vai definir o acesso de dois clubes à Série B

A semana do Botafo-
go começou em alto astral, 
com a classificação para a 
segunda fase da Série C e o 
aniversário de 90 anos do 
clube, que acontece nes-
ta terça-feira. A história do 
clube começou em 28 de 
setembro de 1931, na Rua 
Borges da Fonseca, 45, em 
João Pessoa. Atualmente, 
o sonho de chegar à Série 
B está bem vivo e depende 
agora da campanha do clu-
be nos seis jogos que terá 
pela frente. O Belo fará um 
quadrangular com Ituano, 
Criciúma e Paysandu.

 O primeiro jogo já será 
no próximo final de sema-
na, no Almeidão, contra o 
Ituano. A segunda partida 
será em Belém, contra o Pay-
sandu, e a terceira, contra o 
Criciúma, no Almeidão. Nos 
jogos de volta, outra vez o 
Criciúma, em Santa Catari-
na, o Paysandu no Almeidão 
e o Ituano, em São Paulo.

A classificação do Belo 
veio com um empate em 1 a 
1, contra o Santa Cruz, sába-
do, na Arena Pernambuco, 
em São Lourenço da Mata. 
O Belo teve o domínio da 
partida e saiu na frente, com 
um gol de Cleyton, de pê-
nalti. Após o Botafogo per-
der várias oportunidades, 

se repetiu o que aconteceu 
nos últimos jogos da equipe, 
tomou o empate, em uma 
grande falha do zagueiro 
William Machado. Com o 
resultado, o Belo terminou 
em terceiro lugar no grupo 
A, com 27 pontos e a segun-
da melhor defesa de toda a 
competição, tendo sofrido 
apenas 11 gols, em 18 jogos.

O elenco se reapresen-
tou ontem, dando início à 
preparação para o jogo con-
tra o Ituano. Hoje, o elen-
co só treina no período da 
manhã. Na quarta-feira, os 
trabalhos serão em dois ex-
pedientes e na quinta, ape-
nas no período da tarde. A 
programação a partir da 

sexta-feira ainda não foi di-
vulgada e depende do dia e 
hora do jogo no Almeidão.

O técnico Gerson Gus-
mão gostou do rendimento 

da equipe no primeiro tempo, 
quando segundo ele, o Bo-
tafogo deveria ter matado o 
jogo, desperdiçando muitas 
oportunidades. Mais uma vez, 
ele disse que o clube pagou 
caro pelos erros de finalização 
e permitiu o empate do Santa 
Cruz, como vem acontecendo 
nos últimos jogos da equipe. 
Sobre a próxima fase, que já 
começa no próximo final de 
semana, o treinador admite 
que será muito difícil, mas vê 
o Botafogo como forte candi-
dato também a uma das duas 
vagas para o acesso à Série B.

“Agora é  uma outra 
competição, uma outra rea-
lidade, são quatro equipes 
disputando duas vagas. Todo 

mundo quer subir,  todo 
mundo quer esse acesso, nós 
vamos encontrar dificulda-
des contra as três equipes. 
O Paysandu já enfrentamos, 
e felizmente tivemos duas 
vitórias, mas isso não quer 
dizer nada, vamos ter que 
construir as vitórias nova-
mente para aí sim ter uma 
vantagem. O Ituano sempre 
briga bem, é do futebol pau-
lista, que tem muito investi-
mento e muita qualidade, e o 
Criciúma se reformulou de-
pois de um estadual ruim e 
fez uma grande Série C. É du-
reza sim, mas o Botafogo-PB 
também vai entrar forte”, 
disse o treinador, logo após o 
jogo na Arena Pernambuco.

Belo comemora classificação 
à segunda fase da Série C 

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        21
Edição: Ivo Marques      Editoração: Luciano Honorato

90 anos do Belo
Diretoria do Botafogo comemora hoje o aniversário 
do clube com um café da manhã, um programa especial 
na TV Belo e uma queima de fogos. Página 23
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 Agora é uma outra 
competição, uma outra 
realidade, são quatro 

equipes disputando duas 
vagas. Todo mundo quer 
subir, todo mundo quer 
esse acesso, nós vamos 
encontrar dificuldades 

contra as três equipes 

O meia Clayton foi um dos 
destaques do Botafogo na partida 

contra o Santa Cruz, na Arena 
Pernambuco, no último sábado
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Diretoria do Campinense reclama da arbitragem

A vitória na primeira 
partida do mata-mata contra 
o Guarany de Sobral veio. O 
Campinense garantiu a van-
tagem para o jogo da volta 
no Ceará após triunfo por 
2x1 no Amigão. Mesmo com 
a condição de até empatar 
na segunda partida diante do 
Guarany, a diretoria da Rapo-
sa não ficou satisfeita com 
a arbitragem e encaminhou 
ofícios para a Federação Pa-
raibana de Futebol, para 
o presidente da comissão 
estadual de arbitragem, Ar-
thur Alves, e para Comissão 
Nacional de Arbitragem.

Nos documentos, de 
mesmo teor, o gerente de 
futebol do Campinense, Dor-
gival Pereira Lopes, relata 
que por volta dos 37 minutos 
do primeiro tempo, o atleta 
Marcos Paulo, camisa 23 da 
Raposa, foi derrubado dentro 
da área pelo zagueiro do Gua-

rany, André Vieira Mascena.  
“Tal erro comprometeu 

diretamente o resultado da 
partida e consequentemente 
traz ao Campinense Clube 
um prejuízo imensurável no 
momento, visto que se trata 
de disputa em mata-mata, o 
que acaba por prejudicar a 
vantagem criada em campo 
devido ao erro da equipe de 
arbitragem”, afirmou em texto 
Dorgival Pereira Lopes.

O lance em questão, na 
verdade, é passível de dúvida, 
essencialmente interpretati-
vo, uma vez que há um choque 
entre o zagueiro do Guarany 
e o atacante do Campinense, 
porém as imagens mostradas 
na transmissão da ELEVEN 
não são conclusivas a ponto 
de assegurar veementemente 
que houve uma penalidade a 
favor do time raposeiro.

O Campinense, aliás, está 
na bronca com a arbitragem 
na Série D desde a fase an-
terior, quando nos 16 avos 
de final, contra o Sergipe, foi 

prejudicado em um erro cla-
ríssimo do juiz da partida que 
marcou um pênalti contra o 
clube paraibano em um lance 
ocorrido fora da grande área. 
Apesar do erro que culminou 
no resultado de 2x2 no jogo de 
ida contra o Sergipe, a Raposa 
conseguiu avançar após novo 
empate em 1x1 no Amigão e 
vitória nos pênaltis em atua-
ção memorável do goleiro 
Mauro Iguatu.

Independentemente do 
lance do jogo do último sá-
bado (25), a Raposa fez seu 
dever de casa e venceu o Gua-
rany com gols de Felipinho e 
Matheus Régis, nos acrésci-
mos do segundo tempo e linda 
jogada individual. O treinador 
do Campinense Clube, Ra-
nielle Ribeiro, acredita que a 
vantagem no primeiro jogo vai 
inverter os papéis na partida 
de volta, no Ceará, no próximo 
domingo (3), às 15h.

“Agora a coisa inverte, 
aqui em Campina Grande o 
Sobral não deu espaço, lá nós 

vamos ter campo para traba-
lhar, porque eles vão ter que 
sair para jogar e cabe a nós 
explorarmos esses espaços. 
Temos o início da semana para 
descansar, para recuperar os 
atletas e trabalhar forte. Sabe-
mos da dificuldade que vai ser 
jogar lá em Sobral com o calor 

e contra uma grande equipe, 
mas também sabemos que 
construímos uma vantagem 
muito favorável”, comemorou 
o comandante rubro-negro.

O grupo de atletas do 
Campinense já retomou os 
treinos ontem (27), com a 
reapresentação no Estádio 

Renatão. O trabalho foi feito 
em dois turnos. Pela manhã, 
todos os jogadores realizaram 
um treino de força, e pela tar-
de foi realizado um treino téc-
nico. Semana intensa para a 
Raposa, que segue firme, cada 
vez mais perto do tão sonhado 
acesso à Série C do Brasileiro.

Foto: Ascom/Campinense

O Campinense sai na frente e vence o Guarany de Sobral, no Amigão, na terceira fase da Série D

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com



Competição só será no próximo ano, mas um evento teste já começou em 
Neuchâtel, na Suíça, com Robert Scheidt, Martine Grael e Kahena Kunze

Imagina  ter  em um 
mesmo barco bicampeões 
olímpicos, medalhistas e 
grandes velejadores? É isso 
que terá na embarcação da 
seleção brasileira para a 
disputa do evento-teste da 
ssL Gold Cup, competição 
inspirada na Copa do Mundo 
de futebol e que será reali-
zada entre maio e junho do 
próximo ano. A disputa co-
meçou nessa segunda-feira e 
vai até 3 de outubro, no Lago 
Neuchâtel, na suíça.

O capitão do 'Dream 
Team' nacional, o time dos 
sonhos, é Robert scheidt, 
um dos grandes nomes da 
história da vela. Ao lado dele 
estarão as bicampeãs olímpi-
cas Martine Grael e Kahena 
Kunze, além de Gabriel bor-
ges, Juninho Jesus, Alfredo 
Rovere, Henry boening, Hen-
rique Haddad, João signorini 
e Andre fonseca.

A star sailors League 
fornece o barco de 47 pés 
para todas as equipes do 
evento-teste. "O brasil tem 
uma oportunidade legal de 
contar com um time. Mon-
tamos uma boa tripulação 
e agora precisamos nos en-
trosar. Reunimos talentos 
de diferentes áreas, mas for-
mar um time é sempre um 
desafio", afirmou Scheidt.

Na disputa desta segun-
da-feira, o brasil vai velejar 
na flotilha 1 contra Argen-
tina, Omã e Croácia. Na flo-
tilha 2 estão Estônia, Israel, 
Hungria e suíça. Apenas 
dois barcos de cada gru-
po avançam para a final. O 
evento era para ter sido rea-

lizado no ano passado, mas 
acabou adiado por causa da 
pandemia de covid-19

Já em 2022, a ssL Gold 
League terá o mesmo sis-
tema de disputa, mas pelo 
regulamento o brasil entra 
direto nas quartas de final. 
"Temos uma equipe boa no 
papel, que precisa velejar 
bem junta. O importante é 
reunir o time e dividir as 
funções no barco. formar a 
tripulação mesmo. Vai ser 
um aprendizado, pois nem 
todo mundo velejou nesse 
barco. Mas é um evento bem 
bacana, um novo conceito 
de competição que prioriza 
a emoção, tanto para o pú-
blico quanto para os atletas, 
preservando o espírito e a 
tradição da vela", explicou 
scheidt.

No total, 56 países estão 
inscritos para a ssL Gold 
League. "Este primeiro even-
to da seleção brasileira de 
vela será muito importante 
para entendermos quais os 
pontos fracos da equipe e po-
der trabalhar nas soluções", 
disse bruno Prada, gerente 
da equipe e que fez uma du-
pla vitoriosa com scheidt na 
classe star

"Um campeonato entre 
nações é muito legal. A vela 
finalmente terá o equiva-
lente a uma Copa do Mun-
do de futebol. O objetivo 
é fazer o barco da forma 
mais simples possível. se 
colocar muita tecnologia, 
cria-se dificuldade para ve-
lejar. Mas não é um barco 
fácil, pois terá uma série de 
detalhes. O que vai valer é a 
capacidade da tripulação de 
manusear os cabos e ajustar 
as velas".

Paulo Favero 
Agência Estado Campeões olímpicos 

representam Brasil 
na SSL Gold Cup
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90 Belos anos
Hoje é um dia especial para o botafogo e 

seus torcedores. O Alvinegro da Estrela Ver-
melha está completando 90 anos de existên-
cia. Há muito o que comemorar, pois o clube 
é o maior conquistador de títulos paraibanos, 
é o único clube do Estado a conquistar um 
título brasileiro, o de campeão da série D em 
2013, e atualmente é o único representante 
do Nordeste, na segunda fase da série C.

A vaga para a segunda fase da terceira 
divisão do futebol brasileiro veio com um 
empate em 1 a 1 com o Santa Cruz, no último 
sábado, em Pernambuco. O resultado deixou 
o clube como terceiro colocado do grupo A. O 
sonho do acesso à série b este ano continua 
forte e possível de se tornar realidade.

Agora começa um outro campeonato, 
e o fato de não ter segurado a vitória diante 
do santa, fez com que o belo tenha agora de 
enfrentar três grandes clubes de tradição, no 
quadrangular que vai apontar dois clubes para 
a série b de 2022. O botafogo terá pela frente 
as fortes equipes do Ituano-sP, Crisciúma-sC e 
o Paysandu-PA. O time está a apenas seis jogos 
da série b, já que serão jogos de ida e volta.

O clube não é apontado como favorito 
às duas vagas do quadrangular, mas nem por 
isso, pode-se afirmar que não conquistará 
a classificação. A equipe atual já mostrou 
que é capaz de enfrentar, de igual para igual, 
qualquer dos clubes desta série C. O próprio 
Paysandu, que será um futuro adversário, já 
perdeu duas vezes para o belo neste cam-
peonato, dentro e fora de casa, e o Papão foi 
a equipe que terminou em primeiro lugar do 
grupo A. Isto mostra a força do botafogo, e 
agora com a permissão da volta do torcedor 
ao Almeidão, ficará ainda mais forte.

Tenho acompanhado atentamente a 
campanha do botafogo na competição, dentro 
dos estádios, como comentarista da Rádio Ta-
bajara. Compareci a quase todos os jogos do 
belo, inclusive o último contra o santa Cruz, 
sábado, na Arena Pernambuco. Duas coisas 
vêm me incomodando e também a enorme 
torcida botafoguense. Uma diz respeito à 
competência técnica de alguns atacantes e 
outro a motivação do grupo.

Nos últimos jogos, venho notando a su-
bida técnica e tática da equipe, quase sempre 

dominando os adversários, até mesmo quan-
do jogou fora de casa. Porém, por outro lado, 
venho notando que o clube precisa muito de 
um jogador matador, que saiba fazer gols. O 
clube cria várias chances durante as partidas, 
mas os atacantes são extremamente incom-
petentes no quesito finalização. É impressio-
nante como desperdiçam oportunidades, de 
frente para o gol adversário. Como no futebol 
a bola sempre pune a este tipo de erro, a equi-
pe tem pagado um preço muito alto por isso. 
Arrisco até a dizer que se tivesse acertado uns 
30 por cento das oportunidades criadas nas 
partidas, certamente teria terminado a fase 
de classificação como primeiro do grupo A.

sábado, vimos de novo o time dominar 
o santa Cruz, na Arena Pernambuco, entrar 
com facilidade na área tricolor e perder gols 
incríveis. saiu na frente, e teve várias chances 
de matar o jogo, mas não fez e o castigo veio 
no segundo tempo, como aconteceu com o 
Volta Redonda e o Tombense. O que estava 
fácil passou a ser dramático. Mais um gol do 
Santa Cruz, que acordou no jogo, e a classifi-
cação iria para o brejo. Graças a Deus, o tri-

color tirou o pé do acelerador no finalzinho, 
satisfeito com o resultado.

O outro problema que ficou muito claro 
para mim, e conversei em off com alguns co-
legas paraibanos e pernambucanos, foi a falta 
de garra do time botafoguense. Começou bem 
e aos poucos foi jogando como se não preci-
sasse vencer. Quando imprimiam um pouqui-
nho mais de velocidade, chegavam fácil ao gol 
do santa Cruz. 

O comportamento de alguns atletas, não 
quero aqui citá-los, para não tumultuar o bom 
ambiente no clube, não era de decisão. E ao 
final do jogo, com a classificação garantida 
para a próxima fase, nada de comemoração 
de abraços, de demonstração de conquista 
de uma fase importante rumo à realização do 
antigo sonho do acesso.

Nos próximos jogos, o técnico Gerson 
Gusmão terá de corrigir essas duas coisas, 
para que o time consiga uma das vagas para a 
série b. se repetir esses erros, contra equipes 
bem mais fortes, como Ituano e Criciúma, difi-
cilmente o clube alcançará o grande objetivo. 
Continuamos na torcida.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Divulgação

Robert Schidt, bicampeão 
olímpico, está no time brasileiro que 

vem sendo considerado o Dream 
Team da Vela, favorito ao título

Federer se recupera de contusão e já pensa em 2022

Ilustre presença na Laver 
Cup em boston, o suíço Roger 
federer surpreendeu a quase 
todos ao aparecer no ginásio 
TD Garden no final de semana 
para acompanhar o evento de 
perto. Ainda se recuperando 
de uma terceira cirurgia no 
joelho, ele mesmo admitiu 
que não havia planejado ir aos 
Estados Unidos para ver o tor-
neio de perto, que se encerrou 
no domingo.

"Eu não tinha certeza se 
poderia vir. finalmente pen-
samos que seria muito bom e 
especial poder fazer isso sem 
ninguém saber. Todos estão 
muito felizes em me ver aqui. 
Eles me desejaram tudo de 
bom e não querem nem ver as 
muletas, só querem ver coisas 

boas e aproveitar este fim de 
semana", afirmou o tenista de 
40 anos.

"Neste torneio vi um ní-
vel incrível de tênis, alguns 
jogos ótimos e isso é maravi-
lhoso para esta competição", 
complementou federer, que 
mostrou um misto de otimis-
mo e cautela ao analisar a sua 
recuperação.

O suíço revelou ter ficado 
insatisfeito com seu desem-
penho físico neste ano e por 
isso resolveu operar de novo. 
"Tomamos uma decisão muito 
difícil porque eu tinha feito 
algumas cirurgias no joelho 
no ano passado, mas estava 
realmente infeliz com a forma 
como as coisas aconteceram 
em Wimbledon, onde estava 
longe do meu melhor nível 
físico", disse Federer.

Veio então a nova cirur-
gia e a recuperação que está 
em curso, para tentar re-
tomar a carreira em 2022. 
"Agora é ir passo a passo, 
primeiro tenho que andar 
corretamente, depois correr, 
dar passos laterais, e traba-
lhar a agilidade. Depois vou 
começar a treinar em uma 
quadra de tênis, mas vai de-
morar alguns meses até isso, 
só então veremos como as 
coisas estão indo para o pró-
ximo ano", disse.

"Tenho que tomar meu 
tempo, não quero criar ata-
lhos nem nada do tipo. Quero 
ter certeza de que posso fa-
zer tudo que quero e que não 
há pressa. Na verdade, estou 
em um lugar muito bom, o 
pior dessa lesão já passou", 
finalizou o otimista Federer.

Foto: Divulgação

Agência Estado 

O suíço Roger Federer está fora desta temporada, se recuperando de uma contusão grave, mas já sonha com a volta



Esportes

Belo completa hoje 90 anos de fundação e se consolida como o maior clube da Paraíba no cenário nacional

O Belo fez uma programação 
especial para comemorar a passa-
gem dos 90 anos do clube. A progra-
mação começa logo nas primeiras 
horas da manhã, com um café reu-
nindo autoridades, ex-jogadores e 
atuais, comissão técnica, diretoria 
e a imprensa, no Centro de Treina-
mentos da Maravilha do Contor-
no. Às 19 horas, o clube vai exibir, 
através da TV Belo, no YouTube, um 
programa especial, com entrevistas 
e reportagens, com pessoas que fize-
ram parte da história do Alvinegro.

O clube também encampou 
uma campanha da torcida organi-
zada, Império Alvinegro, que pro-
gramou fogos de artifício por toda 
a cidade. Segundo informações do 
departamento de marketing do clu-
be, os torcedores soltarão fogos dos 
diversos bairros de João Pessoa, à 
partir das 19h31.

História do clube
Segundo o conselheiro do Bo-

tafogo e historiador, Raimundo 
Nóbrega, a história do Botafogo co-
meça em 1931, quando estudantes 
secundaristas, a maioria do Liceu 
Paraibano e do Colégio Pio X, que 
costumavam bater peladas nos ar-
redores da Praça João Pessoa, deci-
diram formalizar a participação do 
clube, Botafogo, que tinha a estrela 
branca na ocasião, na Liga Juvenil 
de Desporto, que foi criada na ca-
pital paraibana.

Após algumas reuniões notur-
nas nos bancos das praças João Pes-
soa e no Pavilhão do Chá, o Botafo-
go finalmente foi fundado, no dia 28 
de setembro de 1931, na Rua Bor-
ges da Fonseca (hoje Avenida Pedro 
II), número 45. O primeiro nome foi 
Botafogo Sport Club. Em 1933, foi 
estabelecida a primeira diretoria 
do clube e a agremiação foi filiada 
à antiga Liga de Barreiras, hoje ci-
dade de Bayeux, primeiro vínculo 
oficial do Botafogo com o despor-
to paraibano. Naquele mesmo ano 
conquistou o seu primeiro título de 
campeão numa competição.

Segundo Raimundo Nóbrega, 
a mudança da estrela branca para 
a estrela vermelha só ocorreu em 
1975, através de uma sugestão do 
radialista Ivan Thomaz, da Rádio 
Tabajara, um ilustre torcedor do 
Belo, já falecido.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo celebra aniversário 
e classificação para 2a fase
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Libertadores

Atlético e palmeiras decidem hoje, no 
Mineirão, vaga para a final no Uruguai

Os olhos do torcedor brasileiro 
estão voltados para a semifinal da 
Libertadores entre Atlético-MG e 
Palmeiras. O jogo está programado 
para as 21h30, no Estádio do Minei-
rão, em Belo Horizonte. Líder e vice
-líder do Campeonato brasileiro, os 
dois clubes viraram a chave e focam 
na disputa que vai decidir uma vaga 
para a grande final da competição 
continental, que será disputada no 
dia 27 do próximo mês, em Monte-
vidéu, no Uruguai. A grande novi-
dade desta partida é que terá a pre-
sença de público, o que dará mais 
força ainda ao Galo.

Na primeira partida, disputa-
da no Allianz Parque, o placar ter-
minou em 0 a 0. Para o Palmeiras, 
qualquer empate com gols garan-
te a classificação. Já para o Atléti-
co, apenas a vitória interessa. Um 
novo placar de 0 a 0 leva a disputa 
para os pênaltis.

Quem passar, encara o ven-
cedor de Barcelona de Guayaquil
-EQU x Flamengo. O jogo de volta 

das equipes será nesta quarta 
(22), no Estádio Monumental 
Banco Pichincha. O primeiro con-
fronto terminou em 2 a 0 para o 
time carioca, no Maracanã, no Rio 
de Janeiro.

A equipe do Galo chegou esta 
tarde a Belo Horizonte e inicia 
amanhã, 27, os preparativos 
para a partida decisiva con-
tra o Palmeiras pelas se-
mifinais da Copa Liber-
tadores da América. O 
confronto será na terça-feira, 28, no 
Mineirão, com presença de público. 

Os dois times empataram em 
0 a 0 a primeira partida, na sema-
na passada, em São Paulo. Uma 
vitória na terça-feira classifica o 
Galo para a final da competição 
continental. Empate em 0 a 0 leva 
a decisão da vaga para a disputa 
de pênaltis. 

O Galo tem a melhor campa-
nha da Libertadores 2021. Em 11 
jogos, somou 7 vitórias e 4 em-
pates. Marcou 19 gols e sofreu 
3. Nas partidas disputadas no 
Mineirão, sofreu apenas 1 gol.

 
O argentino Mauricio Pochetti-

no, técnico do Paris Saint-Germain, 
minimizou nesta segunda-feira um 
possível desentendimento entre o 
atacante francês Kylian Mbappé e 
o brasileiro Neymar, ocorrido dois 
dias atrás depois do jogo contra o 
Montpellier, no Estádio Parque dos 
Príncipes, em Paris, pela oitava ro-
dada do campeonato francês.

“São garotos muito bons. Entre 
os grandes jogadores, sempre acon-

tecem coisas. São competidores, 
querem ganhar, fazer gols”, disse o 
comandante, em entrevista coleti-
va concedida na véspera da partida 
contra o Manchester City, pela se-
gunda rodada da fase de grupos da 
Liga dos Campeões da Europa, que 
será nesta terça-feira, em Paris.

No último sábado, durante a 
transmissão do jogo em que o Pa-
ris Saint-Germain derrotou o Mon-
tpellier por 2 a 0, pelo campeonato 
francês, imagens da emissora local 
Canal + mostraram uma suposta 

reclamação de Mbappé dirigida a 
Neymar. “Sim, sim, ele não dá o pas-
se para mim”, disse o francês a um 
companheiro no banco de reservas 
enquanto apontava para o gramado.

Pochettino revelou já ter abor-
dado o assunto com os dois atacan-
tes e que ambos também falaram 
entre si, sem dar detalhes sobre o 
resultado destas conversas. “O ob-
jetivo é sempre vencer, alcançar os 
objetivos, mesmo que haja pequenos 
atritos, que podem criar uma onda 
que gere ruído fora da equipe. Den-

tro, não são nada”, disse o argentino.
Além desse assunto, o técnico 

confirmou que o craque Lionel Mes-
si estará disponível para enfrentar 
o time inglês. Recuperando-se de 
lesão no joelho esquerdo, o argenti-
no ficou fora dos confrontos contra 
Metz e Montpellier, levantando a 
dúvida se estaria em condições de 
enfrentar o Manchester City. Porém, 
ele participou do treinamento do úl-
timo domingo e também foi a cam-
po nesta segunda-feira, indicando 
que está pronto para ir a campo.

pochettino minimiza desentendimento 
entre as estrelas Mbappé e Neymar no pSG
Agência Estado

Da Redação

O paraibano Hulk vem se constituindo no melhor jogador do Atlético na Libertadores

Foto: Ascom/Atlético

Em festa com o aniversário e a 
classificação do Belo para a 

segunda fase da Série C, a torcida se 
prepara para voltar ao Almeidão
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Agentes da Emlur executam trabalhos de capinação e roçagem em cinco dos seis cemitérios públicos da capital

Cemitérios de JP passam 
por serviços de limpeza

Agentes da Autarquia 
Especial Municipal de Lim-
peza Urbana (Emlur) da Pre-
feitura de João Pessoa (PMJP) 
executam serviços de capina-
ção e roçagem em cinco dos 
seis cemitérios públicos da 
capital paraibana. São eles: 
São José (Cruz das Armas), 
Santa Catarina (Bairro dos 
Estados), Senhor da Boa Sen-
tença (Varadouro), Cemitério 
da Penha (Penha) e Cristo 
Redentor (Cristo Redentor).

A ação de manutenção e 
zeladoria nos cemitérios teve 
início na sexta-feira (24) e se 
estendeu até o sábado (25). 
Ontem, os serviços da Emlur 
deixaram os cemitérios e fo-
ram retomados em vários 
bairros de João Pessoa: Sei-
xas, Jacarapé, João Paulo II, 
Funcionários, Alto do Ma-
teus, Cruz das Armas, Bairro 
dos Novais, Ilha do Bispo e 
Distrito Industrial.

Ainda na sexta-feira, as 
equipes de coleta de resíduos 

de podas de árvores execu-
tam os serviços nos bairros 
de Tambauzinho, Expedicio-
nários, Torre, Castelo Branco, 
Miramar, Mandacaru, Alto 
do Céu, Padre Zé, Grotão, 
Funcionários, João Paulo II, 
Geisel, Mangabeira, Distrito 
Industrial, Bancários, Jardim 
Cidade Universitária e Jardim 
São Paulo.

A programação da cole-
ta de entulhos beneficia os 
bairros de Gervásio Maia, Co-
linas do Sul, Engenho Velho, 
Mangabeira, Distrito Indus-
trial, Bancários, José Américo, 
Tambauzinho, Expedicioná-
rios, Torre, Castelo Branco, 
Miramar, Mandacaru, Alto do 
Céu, Padre Zé, Grotão, Funcio-
nários e João Paulo II.

A população, segundo 
a Emlur, pode solicitar a 
realização dos serviços 
de coleta, capinação e ro-
çagem por meio dos telefo-
nes 0800-083-2425, 3214-
7628 e 3214-7660.

Aforismo
“Se você tem vivido apenas uma 
vida de conforto físico e prazer 
físico, então o curso da morte 
vai ser muito desconfortável e 
desagradável, porque o corpo 

tem que ser deixado.”
(Osho)

1895 — Louis Pasteur, químico francês
1953 — Edwin Powell Hubble, 
astrônomo norte-americano
1970 — Gamal Abdel Nasser, estadista egípcio
1978 — Papa João Paulo I
1989 — Ferdinando Marcos, político filipino
1991 — Miles Davis, músico norte-americano
2016 — Shimon Peres, político israelense
2018 — Leonardo Machado, ator e modelo brasileiro
2019 — Olivan Pereira (Big Boy da Cidade), radialista, 
músico e assessor de imprensa (PB)

Mortes na História

Obituário

Juarez Donizete Vieira Telles
23/9/2021 – Aos 49 anos, de covid-19. 
Jogador de futebol, ex-atacante campeão 
brasileiro pelo Corinthians em 1990. Foi 
revelado pelo próprio Corinthians, passou 
ainda por Caxias (RS), Rio Branco (SP), 
Pelotas (RS), Bragantino (SP) e Portuguesa 
Santista (SP) antes de se aventurar no futebol alemão. Jogou 
também pelo Flamengo (SP).

Foto: José Manoel Idalgo

Thamires da Conceição Silva
25/9/2021 – Aos 14 anos, no Sítio 
Tubarão, em São José do Bonfim (PB), 
vítima de choque elétrico. Adolescen-
te morreu após sofrer uma descarga 
elétrica quando fazia uma “pranchinha” 
no seu cabelo ainda molhado.

Foto: Redes Sociais

Otacílio Costa d’Assunção Barros (Ota)
24/9/2021 – Aos 67 anos, no Rio de Ja-
neiro (RJ), de mal súbito (corpo foi encon-
trado em seu apartamento). Cartunista, 
quadrinista e ilustrador que, desde os anos 
de 1970, se destacou na edição brasileira 
da revista de humor Mad. Nasceu no Rio 
de Janeiro em 1954.

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

João dos Santos
26/9/2021 – Aos 28 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Ele estava 
saindo de uma partida de futebol na 
Comunidade do Timbó, no bairro dos 
Bancários, na capital paraibana, quan-
do foi surpreendido por um homem 
que atirou várias vezes. De acordo com a polícia, a vítima 
era ex-presidiário e usava tornozeleira eletrônica.

Foto: Notícia Paraíba

José Antônio Severo
24/9/2021 – Aos 79 anos, em Brasília 
(DF), em decorrência de complicações 
da covid-19. Jornalista e escritor gaúcho. 
Além de autor de obras como ‘Os Senho-
res da Guerra’ (2000) e ‘Cinzas do Sul’ 
(2012), também atuou como produtor e 
roteirista de longas-metragens baseados em seus livros. 
Como editor, passou por veículos como revista Exame, 
Gazeta Mercantil, TV Globo e TV Bandeirantes. Também 
atuou como repórter para o jornal Estado de São Paulo 
e O Globo. Nos últimos anos, trabalhava no projeto ‘200 
Anos’, uma série documental para a TV Cultura sobre o 
bicentenário da Independência do Brasil.

Foto: Cultura Uol

Carlos Neder
24/9/2021 – Aos 67 anos, em São Paulo 
(SP), vítima da covid-19. Médico, ex-depu-
tado e vereador de São Paulo pelo Parti-
do dos Trabalhadores (PT). Foi um dos 
fundadores do PT e secretário municipal 
da Saúde, no governo da paraibana Luíza 
Erundina (1990-1992). Eleito vereador pela primeira vez em 
1996, em seus mandatos como parlamentar atuava nas áreas 
de saúde, educação e economia solidária.

Foto: Gazeta Brasil

Nilson de Sousa Filho
26/9/2021 – Aos 61 anos, em São José de 
Espinharas (PB), assassinado. Foi morto a 
tiros em uma localidade identificada como 
Assentamento Nova Espinharas. Quatro 
homens em um veículo efetuaram os dis-
paros de arma de fogo.

Foto: Patosonline

Theoneste Bagosora
25/9/2021 – Em Bamaco, no Mali (onde 
cumpria pena), por insuficiência cardía-
ca. Ex-coronel, uma das autoridades de 
mais alto nível de Ruanda condenada pela 
Justiça internacional por seu papel no 
genocídio de 1994. Ele foi chefe de gabine-
te no Ministério da Defesa de Ruanda e condenado à prisão 
perpétua em 2008 pelo Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda (TPIR) por genocídio, crimes contra a humanidade 
e crimes de guerra. Após um recurso apresentado em 2011, 
sua sentença foi reduzida para 35 anos de prisão. Ele foi o 
“cérebro” do genocídio que causou a morte de 800 mil pes-
soas, sobretudo da minoria tutsi.

Foto: AFP

Fotos: Secom-PMJP

A ação de manutenção e 
zeladoria nos cemitérios teve 
início na última sexta-feira e 

se estendeu pelo sábado

Dean Berta Viñales
25/9/2021 – Aos 15 anos, em Jerez, na 
Espanha, após queda em prova da World 
Supersport 300. Era primo do piloto da Mo-
toGP Maverick Viñales. Ele foi um dos cinco 
pilotos envolvidos no acidente na curva dois 
no início da volta onze, junto com Alejandro 
Carrion, Daniel Mogeda, Harry Khouri e Yeray Ruiz. Estava 
competindo sua primeira temporada na WorldSSP300 em 
uma Yamaha, correndo pela Viñales Racing Team.

Foto: Motor Sport

Jorge Liberato Urosa Savino
23/9/2021 – Aos 79 anos, em Cara-
cas, na Venezuela, vítima de covid-19. 
Cardeal, arcebispo emérito de Caracas. 
Nasceu na capital venezuelana a 28 
de agosto de 1942. Ordenado padre 
em 1967, foi nomeado bispo pelo 
papa João Paulo II, em 1982, como auxiliar de Caracas, 
assumindo a missão de arcebispo de Valência em 1990 

Foto: Agência Ecclesia

Pedro da Rocha
25/9/2021 – Em Maceió (AL). Cineasta 
alagoano. Ele deixou pelo menos dois 
filmes em conclusão. Um deles é sobre 
o ‘Centenário da Academia Alagoana de 
Letras’. Nasceu no município de Junqueiro 
(AL) em 1957. Era roteirista, produtor, 
diretor e montador. Também atuou como pesquisador na 
Secretaria de Estado da Cultura (Secult) entre 1986 e 1991 e 
como redator publicitário entre 1987 e 1997. Foi presidente 
e vice-presidente da Associação Brasileira de Documenta-

Foto: Redes Sociais

e de arcebispo de Caracas em 2005. O papa emérito Bento 
XVI nomeou-o cardeal a 24 de março de 2006, no primeiro 
consistório de seu pontificado. Em 9 de julho de 2018, o 
papa Francisco aceitou sua renúncia ao governo pastoral da 
Arquidiocese de Caracas.

ristas e Curta-metragistas de Alagoas (ABD&C-AL), dirigiu 
mais de vinte produções audiovisuais entre documentários 
e ficções e organizou a ‘Mostra Junqueiro de Cinema’, no 
Agreste alagoano.

Fabiano Ribeiro
25/9/2021 – Em Tupanciretã (RS), de 
infarto (durante a terceira etapa do Cam-
peonato Gaúcho de Velocross). Motociclis-
ta natural Passo Fundo e que residia em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Foto: Divulgação
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Conselho Nacional informou que, este ano, já foram realizados quase 190 procedimentos entre os meses de janeiro e setembro

PB foi o estado que mais cresceu 
em quantidade de transplantes

A Paraíba foi o Estado 
que mais cresceu em número 
de transplantes, em 2019, 
segundo dados do Conselho 
Nacional de Secretarias de 
Saúde. Em 2021, já foram 
realizados quase 190 trans-
plantes entre os meses de 
janeiro e setembro. Sendo 
158 de córneas, 10 de rins, 
10 de fígado, quatro de me-
dula óssea e três de coração.

Com o objetivo de pro-
mover a conscientização so-
bre a importância do ato de 
doar órgãos, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e a 
Central Estadual de Trans-
plantes (CETPB) realizaram, 
na tarde de ontem, uma so-
lenidade em alusão à Cam-
panha Setembro Verde e ao 
Dia Nacional da Doação de 
Órgãos e Tecidos. O evento 
aconteceu no auditório da 
Escola de Saúde Pública da 
Paraíba (antigo Cefor), em 
João Pessoa.

“A Paraíba se tornou 
uma referência nacional 
quando o assunto é doação, 
captação e transplante de 
órgãos”, afirmou o secretário 
executivo de Saúde, Daniel 
Beltrammi. Segundo ele, os 
números positivos refletem 
a gestão exitosa SES. “Isso é 
fruto de um esforço imenso 

do secretário Geraldo Medei-
ros, que fez com que o Estado 
saísse das últimas posições 
no país para ocupar o topo, 
com o melhor desempenho 
na área de doação e trans-
plante de órgãos e tecidos”, 
declarou Beltrammi.

Atualmente mais de 500 
pessoas, em todo o Estado, 
aguardam na fila de espe-
ra pela doação de um órgão 
ou tecido. De acordo com a 
CETPB, 321 pessoas estão 
esperando por uma córnea, 
três aguardam um coração, 
11 esperam um fígado e 183 
estão na fila à espera de um 
transplante renal. 

Conforme explicou a 
chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas da (CETPB), 
Rafaela Carvalho, qualquer 
pessoa é um potencial doa-
dor. “Basta apresentar, em 
vida, o desejo de ser um doa-
dor. Também não é necessá-
ria nenhuma documentação, 
é preciso apenas deixar a 
família ciente e segura de 
que essa é uma vontade sua”, 
afirmou.

A retirada de órgãos e 
tecidos é realizada por equi-
pe médica autorizada pelo 
Ministério da Saúde e em 
hospitais credenciados. Na 
Paraíba, entre as unidades 
de saúde que possuem au-
torização para realização do 
procedimento, estão o Hos-

pital Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, o Hospital Nossa Se-
nhora das Neves e o Hospital 
Metropolitano Dom José Ma-
ria Pires, sendo esse último 
o primeiro hospital público 
no Estado a receber creden-
ciamento do Ministério da 
Saúde para a realização de 
transplante cardíaco. 

Durante o evento pro-
movido ontem, a Central Es-
tadual de Transplantes tam-
bém homenageou o Hospital 
de Trauma de João Pessoa 
pela atuação na captação e 
transplante de órgãos. 

“O Hospital de Trauma 
também cuida de outras vi-
das, preservando um poten-
cial doador e lidando de for-
ma humanizada com todas 
as famílias. Por isso obtive-
mos excelentes resultados”, 
comemorou o diretor-geral 
do Trauma de João Pessoa, 
Laércio Bragante, destacan-
do que a unidade ocupa o 
primeiro lugar na Paraíba 
no quesito captação e trans-
plantes de órgãos.

“Vamos avançar nessa 
campanha para o bem, am-
pliando melhorias em todos 
os hospitais da rede estadual. 
Quando uma família diz sim, 
a vida certamente continua, 
e é isso que o Setembro Ver-
de quer nos fazer lembrar”, 
finalizou Daniel Beltrammi.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

A solenidade, realizada ontem à tarde, contou 
com a presença do secretário executivo 
Daniel Beltrammi (ao lado) e teve o objetivo 
de promover a conscientização sobre a 
importância do ato de doar órgãos

Fotos: Marcos Russo

Durante reunião na 
manhã de ontem, o Conse-
lho Municipal de Turismo 
de Campina Grande (Com-
tur) divulgou ações para a 
retomada e recuperação do 
turismo local. Na ocasião, o 
prefeito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima, anun-
ciou que a cidade participará 
da maior feira de turismo da 
América Latina, a Abav Expo, 
em Fortaleza. Além disso, 
durante a reunião, foram 
debatidos os planos para o 
retorno do Maior São João do 
Mundo e para a promoção da 
atividade turística na região, 
com a discussão do Plano de 
Trabalho da iniciativa Rotei-
ros Integrados.

Em encontro realizado 
no Garden Hotel, em Cam-
pina Grande, Bruno Cunha 
Lima informou que a cidade 
integrará a feira itinerante 
de turismo Abav Expo, que 
é organizada pela Associa-
ção Brasileira de Agências de 
Viagens (Abav) e acontecerá 
em outubro deste ano, na 
capital do Ceará. A partici-
pação de Campina Grande 
no evento acontecerá em 
parceria com o Sebrae-PB e 
com a Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur). 

De acordo com o pre-
feito de Campina Grande, é 
importante viabilizar o de-
senvolvimento turístico da 
região, porque o setor é fun-
damental para a economia 

e contribui para a difusão 
dos destinos paraibanos em 
todo o país. Por isso, segundo 
Bruno, a união de Campina 
Grande às demais cidades 
das regiões do Cariri e Agres-
te é um passo importante, 
que está transformando o 
Conselho Municipal de Tu-
rismo em Conselho Regional.

Ainda conforme Bru-
no Cunha Lima, a junção do 
Comtur com alguns dos mu-
nicípios do interior paraiba-
no está se tornando possível 
por meio do Projeto Roteiros 
Integrados, que é encabeça-

do pelo Sebrae-CG e reúne 
roteiros turísticos de algu-
mas cidades da região.

Ontem, durante a reu-
nião, estiveram presentes 
alguns dos parceiros do pro-
jeto, como os representantes 
dos municípios de Fagun-
des, Barra de Santana, Lagoa 
Seca, Boqueirão, Pocinhos, 
Queimadas e Cabaceiras. E 
os participantes discutiram a 
retomada turística, a segun-
da fase do Plano de Trabalho 
de Roteiros Integrados e a 
Ação Abav, que visa promo-
ver e potencializar o turismo 
destes municípios, venden-

do os destinos nacionalmen-
te e gerando renda para o 
interior da Paraíba. 

Segundo a presiden-
te da PBTur, Ruth Avelino, 
a discussão e planejamen-
to de eventos em Campina 
Grande é fundamental para 
a retomada das atividades no 
pós-pandemia, porque, histo-
ricamente, o movimento da 
cidade é muito pautado pelo 
turismo de eventos: “É uma 
forma de promover o desti-
no campinense com maior 
força. Campina é uma cidade 
que vive muito do turismo de 
eventos e, como esta vertente 
do turismo ainda não voltou 
em sua totalidade, as pessoas 
envolvidas neste setor têm 
sofrido demais”.

Ainda na reunião, o 
prefeito de Campina Grande 
também argumentou a favor 
da “perenização” do Maior 
São João do Mundo, um pro-
cesso que, segundo ele, tor-
nará o São João da cidade 
contínuo. Neste contexto, o 
prefeito busca tornar a festa 
permanente durante todo o 
ano, realizando eventos alu-
sivos à data mensalmente, 
assim como ocorre com ou-
tras festas, como o Carnaval 
de Olinda. “Com isso, vamos 
atender às expectativas e de-
mandas de quem vem à ci-
dade em outros períodos do 
ano. São turistas que querem 
sentir e provar um pouco dos 
atrativos juninos; seja em 
termos de música, cultura e 
gastronomia a cada mês do 
ano”, afirmou.

Comtur divulga ações para a 
retomada do turismo em CG

Rainha da Borborema 
vai participar da maior 

feira de turismo 
da América Latina

Carol Cassoli
Especial para A União

UFPB busca mapear infecções 
sexualmente transmissíveis

As variadas mudanças 
comportamentais durante a 
pandemia da covid-19 estão 
sendo investigadas por pes-
quisadores de todo o mundo. 
Na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), pesquisado-
res desenvolvem uma inves-
tigação a respeito do compor-
tamento sexual e a possível 
relação com infecções sexual-
mente transmissíveis (IST’s) 
entre os estudantes universi-
tários neste período. 

A pesquisa vem realizan-
do testagem rápida e gratuita 
para HIV, sífilis e hepatites 
B e C.  A meta mínima é tes-
tar 400 alunos, por ora, 160 
discentes tiveram os dados 
coletados. Os casos positi-
vos serão rastreados e enca-
minhados para serviços de 
referência para acompanha-
mento e tratamento.

Podem participar os 
alunos regularmente matri-
culados na instituição até o 
período 2019.1 ou 2019.2. 
Para estes, basta procurar os 
campi em que os testes estão 
sendo realizados, portando 
documentos de identificação.

Além da testagem, os 
pesquisadores realizam en-
trevista e entrevista grava-
da, na etapa qualitativa do 
estudo.

A testagem será reali-
zada em todos os campi da 
UFPB, mas, até o momento, 
houve coleta no Campus de 

João Pessoa e de Areia. A au-
sência de aulas presenciais 
vem atingindo a participação 
massiva dos estudantes. 

Sob coordenação da 
professora Ana Cristina de 
Oliveira e Silva, do Departa-
mento de Enfermagem Clí-
nica da UFPB, a iniciativa faz 
parte da segunda etapa de 
uma pesquisa sobre infecções 
sexualmente transmissíveis 
entre universitários duran-
te o período de pandemia e 
pós-pandemia da covid-19. 
O objetivo é descrever o com-
portamento sexual de uni-

versitários de acordo com 
características demográficas, 
econômicas, psicossociais e 
comportamentais. 

“O nosso principal ob-
jetivo com essa pesquisa é 
identificar e rastrear os casos 
de IST, identificar também os 
efeitos da covid-19 no con-
texto dos estudantes univer-
sitários para os que moram 
com outros colegas, para os 
que moram em residência 
universitária, para os que mo-
ram com familiares. A partir 
daí, nós vamos pensar em um 
projeto de extensão para que 

a gente possa dar continui-
dade a essa pesquisa, depen-
dendo dos resultados. Até o 
momento, nós tivemos uma 
prevalência de IST em torno 
de dez a quinze por cento, 
tanto entre homens quanto 
entre mulheres”, afirmou a 
coordenadora.

Outras mudanças de 
comportamento já observa-
das por pesquisas em todo 
o mundo influenciaram a in-
vestigação dos estudantes 
paraibanos.

“Houve um aumento no 
consumo de bebida alcoóli-
ca, de drogas lícitas e ilícitas, 
então queremos identificar 
se esses aumentos favorecem 
comportamentos sexuais de 
risco entre os universitários. 
Vai analisar tanto as infecções 
sexualmente transmissíveis, 
como as medidas de isolamen-
to e restrições a partir da pan-
demia”, avaliou a professora 
Ana Cristina de Oliveira e Silva. 

O projeto, que foi apro-
vado pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa (Propesq), é desen-
volvido por pesquisadores do 
Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem (PPGENF). 
Uma equipe formada por 
profissionais de saúde com 
experiência na temática rea-
lizará entrevista e coleta de 
dados, com caráter sigiloso. 
O estudo tem como parcei-
ros a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e a Secretaria 
Municipal de Saúde de João 
Pessoa, que disponibilizam 
as testagens.

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

Objetivo da UFPB 
é investigar as 

variadas mudanças 
comportamentais durante 
a pandemia da covid-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 36/2020 – Processo: 020/2020, Tomada de Preços 
nº 006/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI. Objeto: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do 
contrato, a partir do dia 30/09/2021.

Alagoa Grande(PB), 23 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato nº 23/2020 – Processo: 006/2020, Tomada de Pre-
ços nº 002/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do contrato, 
a partir do dia 11/10/2021.

Alagoa Grande(PB), 27 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 06 ao Contrato nº 26/2020 – Processo: 015/2020, Tomada de Pre-
ços nº 003/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 90 (noventa) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 08/10/2021.

Alagoa Grande(PB), 27 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00030/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00030/2021, 
que objetiva: Aquisição de uma Motocicleta para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz); RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOVORUMO – MOTORES E PECAS 
LTDA - R$ 12.310,00.

Alcantil - PB, 23 de Setembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO DE JULGAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021
O Presidente da CPL torna público aos interessados, que após análise da primeira fase do 

processo em epígrafe, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, visando credenciamento  para posterior 
contratação de empresas prestadora dos serviços de saúde  objetivando: Prestação de serviços 
especializados de saúde, compreendendo a Realização de Exames Diversos para atender as 
necessidades de Saúde Pública do município de Alcantil – Paraíba, conforme anexo I do Edital 
de chamamento público. DECIDE HABILITAR a empresa F & P LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS LTDA – CNPJ 39.602.220/0001-20; E INABILITAR as empresas CEMED CENTRO DE 
MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ: 21.976.041/0001-98; CENTRO 
MEDICO DR JOAO LEITE FILHO EIRELI - CNPJ: 09.261.587/0001-67; CLINICA AGNUS DEI 
LTDA - CNPJ: 26.961.140/0001-10 .Caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. E em não havendo  interposição de recursos, fica marcada a reunião para abertura 
dos Envelopes contendo  Proposta Financeira dos licitantes habilitados  para o dia 06 de Outubro 
de 2021, as 11:00h, na sala da CPL, na Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 22 de Setembro de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
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: 
Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil para reforma da Unidade 
Escolar localizada no Sitio Capoeiras no Município de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARRUDA BRANDAO CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 77.555,49.

Alcantil - PB, 24 de Setembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00003/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para reforma de 
uma Unidade Escolar no Distrito Lagoa de Juca no Município de Alcantil – PB, conforme Projeto 
Básico em anexo. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
ARRUDA BRANDAO CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 205.236,27. 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, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 09 de Setembro de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de uma Motocicleta para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz). FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00030/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Alcantil: 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1009.2040 – PROGRAMA 
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 23/09/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25122/2021 - 23.09.21 - NOVORUMO - MOTORES E 
PECAS LTDA - R$ 12.310,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Valdeci Sales, 579 - Centro - Areia de Baraunas - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: AVIMENTAÇÃO EM PARALE-
LEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE nº 
1074533–55/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacaoareiadebaraunas@gmail.com. Edital: http://areiadebaraunas.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Areia de Baraunas - PB, 27 de Setembro de 2021
MARIA ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar destinado a rede de ensino estadual 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 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: lici-
tabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 27 de Setembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação e 

adequação de estradas vicinais do Município de Belém do Brejo do Cruz/PB. Data e Local, às 09:00 
horas do dia 14/10/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua Alcindo Olímpio Maia, 432 – Manoel 
Forte Maia - Belém do Brejo do Cruz - PB. Portal da Transparência: http://www.belemdobrejodo-
cruz.pb.gov.br.

Belém do Brejo do Cruz - PB, 27 de setembro de 2021
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidenta da CPL

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para aqisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI, 

para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00021/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010– Superintendencia de 
Transito e Trasnportes Publicos 14.451.1025.2091 – Ações de Melhoria no Sistema de Transito 
3390.30. 99 – Material de consumo 1001– Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00106/2021 - 17.09.21 - AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE 
PROTECAO E ELETRONICOS LTDA - R$ 35.912,00; CT Nº 00107/2021 - 17.09.21 - FT2R BRASIL 
IMPORTACAO EIRELI - R$ 4.600,00; CT Nº 00108/2021 - 17.09.21 - MR COMERCIO LTDA - R$ 
537,00; CT Nº 00109/2021 - 17.09.21 - RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - R$ 
11.959,00; CT Nº 00110/2021 - 17.09.21 - SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO-
TECAO LTDA - R$ 4.402,00; CT Nº 00111/2021 - 17.09.21 - VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECCOES LTDA - R$ 2.450,00; CT Nº 00112/2021 - 17.09.21 - FORTCLEAN COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 2.600,00. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa do ramo pertinente, 
para aquisição de forma parcelada de materiais de consumo médicos, hospitalares e odontológicos 
diversos, para melhor atender as necessidades as Unidades de Saúde do município de Capim. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 04/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 27 de Setembro de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2021
A prefeitura Municipal de Conceição - PB através da Pregoeira informa aos interessados que o 

Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 00052/2021, que tem por objeto: “aquisição de insumos do 
tipo material permanente para atender a demanda dos órgãos e programas da secretaria municipal 
de saúde do Município de Conceição - PB”, fica SUSPENSO até a ulterior decisão da secretaria de 
saúde que até o momento não apresentou justificativa aos itens hora impugnados do edital. A nova 
data de abertura será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br.

Conceição – PB, 27 de setembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021

ERRATA DO AVISO DE LICITACAO, publicado no Diário Oficial da União nº 183, de 27.09.2021, 
Seção 3, página 478, no Diário Oficial do Estado Nº. 17.461, pg. 45, no Jornal a União, Ano 
CXXVIII, Número 203, pg. 26, respectivamente do dia 25.09.2021, e no Diário da FAMUP nº. 2950, 
de 27.09.2021, pg. 2 e 3, relativo à Licitação, cujo objeto é Aquisição de material permanente do 
tipo autoclave hospitalar horizontal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Conceição – PB, conforme Portaria Nº. 1.159 de 27 de maio de 2014, para retificação 
das seguintes datas: Onde se lê: Dessa forma fica ADIADA o referido Pregão Eletrônico para a 
seguinte Data de limite para apresentação das propostas e documentação: 08/10/2021 às 08:25 
hs/min. Data e horário do início da disputa: 08:30hs do dia 08/10/2021. Leia-se: Dessa forma fica 
ADIADA o referido Pregão Eletrônico para a seguinte Data de limite para apresentação das propostas 
e documentação: 11/10/2021 às 08:25 hs/min. Data e horário do início da disputa: 08:30hs do dia 
11/10/2021. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 27 de setembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público 
que realizará o Pregão Presencial Nº 029/2021 (Processo Administração Nº 132/2021). Suporte legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 
147/14. Vejamos a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento 
parcelado de material de expediente para atender a demanda das diversas Secretarias do Município 
de Coremas, conforme termo de referência. Tipo de julgamento: Será por item. Data prevista para 
realização da sessão publicação: 06/10/2021. Horário prevista para início da sessão publicação: 
16h:30min (dezesseis horas e trinta minutos). Local previsto para realizada a sessão pública e re-
cebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: 
Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download 
do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: 
Coremas/PB (horário de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Coremas/PB, 22 de setembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00025/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que objetiva: Aquisição de 
computadores para as 5 (cinco) Unidades Básica de Saúde – UBS deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFOR-
MATICA EIRELI - R$ 72.450,00.

Dona Inês - PB, 27 de Setembro de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00025/2021. OBJETO: Aquisição de computadores para as 5 

(cinco) Unidades Básica de Saúde – UBS deste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores: R1 Comercio e Serviços Em Informática Eireli - CNPJ 18.296.153/0001-93. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, 
no horário das 07:00 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3377-1058.

Dona Inês - PB, 27 de Setembro de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PNEUS (DE PRIMEIRA LINHA E NACIONAIS), destinados aos VEÍCULOS pertencentes a 
Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MARCELO PEREIRA DINIZ - R$ 45.520,00.

Dona Inês - PB, 23 de Setembro de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (DE PRIMEIRA LINHA E NACIONAIS), des-

tinados aos VEÍCULOS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 
10.301.2012.2035 Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde. 3390.30 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00072/2021 - 24.09.21 - MARCELO PEREIRA DINIZ - R$ 45.520,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da CPL e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: Contratação de 
uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: 
construção de um Portal Turístico, localizado na Rodovia PB-085, KM 53, Duas Estradas – PB, 
saída para Sertãozinho - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - R$ 274.536,80.                                                             

Duas Estradas - PB, 16 de Setembro de 2021
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para emprei-
tada por menor preço global: construção de um Portal Turístico, localizado na Rodovia PB-085, KM 
53, Duas Estradas – PB, saída para Sertãozinho - PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. 
DOTAÇÃO: 
08.00 – 15.451.2007.1054 – 5100000.08 – 4.4.90.51.01.
Recursos proveniente de Emenda Especial.
VIGÊNCIA: até o dia 27/03/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: 
CT Nº 00052/2021 - 27/09/2021 - POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

EIRELI - R$ 274.536,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. OBJETO: Aquisição de material didático para 

compor kit escolar destinados a distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino 
do município de Esperança – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto 
a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena 
de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores: Anderton Cavalcante Souto - CNPJ 32.056.101/0001-70. Az Comercio e Servicos Eireli 
- CNPJ 39.451.717/0001-95. Leao Servico e Comercio Varejista de Eletroeletronico Ltda - CNPJ 
33.932.061/0001-46. Maria Cristiane Lemos de Araujo - CNPJ 05.457.026/0001-87. Nivaldo Ferreira 
dos Santos Junior - CNPJ 37.551.250/0001-20. Reis Industria e Comercio de Bolsas e Promocionais 
Eireli - CNPJ 12.533.412/0001-76. Wilson Comercio e Servicos Eireli - CNPJ 22.265.371/0001-38. 
Zl Comercio Ltda - CNPJ 05.946.524/0001-93. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor 
Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 14h00min dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 27 de Setembro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00022/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição de 
material didático para compor kit escolar destinados a distribuição gratuita aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino do município de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: ANDERTON 
CAVALCANTE SOUTO - R$ 11.520,00; AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 2.375,00; LEAO 
SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 14.022,00; MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 14.403,00; NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - R$ 
70.122,00; REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - R$ 15.264,00; 
WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 7.200,00; ZL COMERCIO LTDA - R$ 67.444,00.

Esperança - PB, 20 de Setembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00022/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição de material 
didático para compor kit escolar destinados a distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino do município de Esperança – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 11.520,00; AZ COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 2.375,00; LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO 
LTDA - R$ 14.022,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 14.403,00; NIVALDO FER-
REIRA DOS SANTOS JUNIOR - R$ 70.122,00; REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E 
PROMOCIONAIS EIRELI - R$ 15.264,00; WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 7.200,00; 
ZL COMERCIO LTDA - R$ 67.444,00.

Esperança - PB, 20 de Setembro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00097/2021, que objetiva: Aquisições de 
materiais em aço para semáforos e placas aéreas (Itens remanescentes), conforme termo de re-
ferência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEFA JULIANA 
DA COSTA - R$ 12.420,00.

Guarabira - PB, 27 de Setembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (DE PRIMEIRA LINHA E NACIONAIS), des-

tinados aos VEÍCULOS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 
10.301.2012.2035 Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde. 3390.30 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00072/2021 - 24.09.21 - MARCELO PEREIRA DINIZ - R$ 45.520,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de materiais em aço para semáforos e placas aéreas (Itens remanescen-
tes), conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00097/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 – 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00388/2021 - 27.09.21 - 
JOSEFA JULIANA DA COSTA - R$ 12.420,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de materiais em aço para semáforos e placas aéreas, conforme termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00090/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00376/2021 - 15.09.21 - JOSEFA JULIANA DA COSTA 
- R$ 42.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SEXTO  TERMO ADITIVO DE PRAZO

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 441/2020 datado de 25/08/2020 e com término de vigência em 25/10/2020, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 26/12/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 27/02/2021, e ao terceiro termo aditivo com vigência até 28/04/2021,e ao quarto termo 
aditivo de prazo com vigência até 28/06/2021 e ao quinto termo aditivo de prazo com vigência até 
27/08/2021 celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo 
pertinente para Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no 
município de Guarabira, conforme Contrato de Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-59/2019 
– CAIXA, de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/08/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 27/10/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de fraldas infantis para atender as demandas de crianças 

portadoras de microcefalia. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00096/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 
10.301.2020.2068 – Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter 
Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço 
Público de Saúde 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço 
p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00377/2021 - 21.09.21 - PAULO 
PONTES DA SILVA - R$ 20.118,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2021, que objetiva: Aquisição de materais 
e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidade das Secretarias e 
Fundos Municipais, conforme especificações do termo de referência; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 
LTDA - R$ 73.211,20; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 494.297,42; REDE 
DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 30.430,00.

Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00031/2021
Aos 22 dias do mês de Setembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Cen-
tro - Gurinhém - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00031/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de materais 
e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidade das Secretarias e 
Fundos Municipais, conforme especificações do termo de referência; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00031/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00031/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA.
CNPJ: 40.876.269/0001-50.
Item(s): 3 - 51 - 57 - 60 - 64 - 66.
Valor: R$ 73.211,20.
- ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA.
CNPJ: 26.995.037/0001-90.
Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 

23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 52 - 53 - 55 - 56 - 58 - 59 - 62 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73.

Valor: R$ 494.297,42.
- REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 11.004.395/0001-17.
Item(s): 50 - 54 - 61.
Valor: R$ 30.430,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Gurinhém.
Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2021

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00031/2021. OBJETO: Aquisição de materais e equipa-

mentos de informática destinados ao atendimento das necessidade das Secretarias e Fundos 
Municipais, conforme especificações do termo de referência. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 
40.876.269/0001-50. Ed Comercio Servicos e Locacoes Ltda - CNPJ 26.995.037/0001-90. Rede 
de Negocios Em Tecnologia Ltda - CNPJ 11.004.395/0001-17. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3285-1529.

Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

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

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NA 
FORMA DA RESOLUÇÃO 0004/2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: GERBESON SOARES FERREIRA DE CARVALHO - R$ 8.460,00; 
JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO - R$ 11.280,00; JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA - R$ 
11.280,00; JOSE JANUARIO DA SILVA - R$ 11.280,00; TUTTI FRUTAS COMÉRCIO DE POLPA 
DE FRUTA LTDA - R$ 19.993,46.

Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2021
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 IN00011/2021, 
que objetiva: Serviço de Fiscalização e Acompanhamento de Obras de construção de edificações 
em alvenaria, estrutura em concreto armado e aço, Infraestrutura urbana, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, Elaboração de Projetos, análises de propostas de preços da licitações de 
obras realizadas pelo Município; Avaliação de imóveis a serem adquiridos pelo Município, acompa-
nhamentos de Obras no SIMEC E SISMOB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 36.000,00.

Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
– PNAE NA FORMA DA RESOLUÇÃO 0004/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública 
nº 00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO. 02.04 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. 12.306.0005.2028 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 
12.361.0005.2008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE). 
12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40%. 
12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 33.90.30.99 OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO. 33.90.30.07 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00111/2021 - 22.09.21 - GERBESON SOARES FERREIRA DE CARVALHO - R$ 8.460,00; CT 
Nº 00112/2021 - 22.09.21 - JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO - R$ 11.280,00; CT Nº 
00113/2021 - 22.09.21 - JOSE JANUARIO DA SILVA - R$ 11.280,00; CT Nº 00115/2021 - 22.09.21 
- JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA - R$ 11.280,00; CT Nº 00116/2021 - 22.09.21 - TUTTI FRUTAS 
COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA - R$ 19.993,46.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materais e equipamentos de informática destinados ao atendimento 
das necessidade das Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações do termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gurinhém: 02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 
– MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
02020.04.123.0015.2005 – PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO 02.030–SEC.
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 
– MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2032 – EXEC. DO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO 
E COORD. DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS 
UNIDADES ESCOLARES 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRE-
CHES PRÉ ESCOLA 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
INFANTIL 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO 
DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA 
E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO 
FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 02080.08.244.0017.2033 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CREAS 02080.08.244.0017.2019 – GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA 
FAMILIA 02080.08.243.0018.2040 – DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ –SUAS 
02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 
02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTENÇÃO 
DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 
00107/2021 - 22.09.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
73.211,20; CT Nº 00108/2021 - 22.09.21 - ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 
494.297,42; CT Nº 00109/2021 - 22.09.21 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 
30.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviço de Fiscalização e Acompanhamento de Obras de construção de edificações 
em alvenaria, estrutura em concreto armado e aço, Infraestrutura urbana, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, Elaboração de Projetos, análises de propostas de preços da licitações de 
obras realizadas pelo Município; Avaliação de imóveis a serem adquiridos pelo Município, acompa-
nhamentos de Obras no SIMEC E SISMOB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 22/09/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00110/2021 - 22.09.21 - MDK SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 051978/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.020/2021
DATA DE ABERTURA: 11/10/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DES-

CARTÁVEL PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
894814, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos 
Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
Chave CGM: IJE6-XEMI-8ZMQ-ZSAG.

João Pessoa, 27 de Setembro de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: LGIC-7488-ELKA-RW29
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09019/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/027120
CHAVE LICITAÇÕES – E N°: 889631
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção preventiva 

e corretiva dos fogões existentes nos prédios administrativos e nas unidades da Rede Municipal 
de Ensino de João Pessoa.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, 
em favor da empresa CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob 
o nº 29.307.671/0001-81,a qual foi vencedora dos:

ITEM 6 (BUCHA DE REDUÇAO DE LATÃO DE ½ X 3/8), com valor unitário de R$ 12,38 (doze 
reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 371,40 (trezentos e setenta e um 
reais e quarenta centavos);ITEM 8 (EMENDAS T PARA MANGUEIRAS EM LATÃO 3/8”), com valor 
unitário de R$ 13,06 (treze reais e seis centavos);perfazendo o valor total de R$ 391,80, (trezentos e 
noventa e um reais e oitenta centavos);ITEM 10 (ESPIGÃO FIXO (FEMEA) ROSCA ½” NPT PARA 
MANGUEIRA 3/8”), com valor unitário de R$ 20,14 (vinte reais e quatorze centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 1.007,00 (mil e sete reais);ITEM 13 (VÁLVULA P13 DE 1/2”), com valor unitário de 
R$ 40,00 (quarenta reais), perfazendo o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais);ITEM 14 (QUEI-
MADOR DUPLO FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM CANO CURVO LONGO DE 
73 CM), com valor unitário de R$ 165,32 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 16.532,00 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais);ITEM 
15 (QUEIMADOR DUPLO FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM CANO CURTO 
RETO DE 25 CM), com valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), perfazendo o valor total 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais); ITEM 16 (MANGUEIRA PARA GÁS 3/8 “ MULTIUSO), com valor 
unitário de R$ 10,23 (dez reais e vinte e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.023,00 (um 
mil e vinte e três reais); ITEM 17 (MANGUEIRA PARA GÁS COM 3/8” 1,25 M), com valor unitário 
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais); ITEM 18 (MANGUEIRA  PIGTAIL PARA BOTIJÃO GÁS INDUSTRIAL  P45 1,20M), com valor 
unitário de R$ 65,21 (sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 
13.042,00 (treze mil e quarenta e dois reais); ITEM 19 (REGULADOR DE GÁS DE USO DOMÉSTICO 
BLINDADO (VAZÃO: 5KG/HORA)), com valor unitário de R$ 73,72 (setenta e três reais e setenta 
e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 11.058,00 (onze mil e cinquenta e oito reais);ITEM 
20 (REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO DE USO DOMÉSTICO (VAZÃO: 7KG/HORA)), com 
valor unitário de R$ 62,04 (sessenta e dois reais e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 
18.612,00 (dezoito mil, seiscentos e doze reais); ITEM 21 (REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO 
DE USO INDUSTRIAL (VAZÃO: 12KG/HORA)), com valor unitário de R$ 88,51 (oitenta e oito reais 
e cinquenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.770,20 (um mil, setecentos e setenta 
reais e vinte centavos);ITEM 22 (REGULADOR PARA GÁS APR85-R 8KG/H), com valor unitário 
de R$ 222,74 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), perfazendo o valor total 
de R$ 15.591,80(quinze mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos);O valor total dos 
itens é deR$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).

O valor global dos itens é deR$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e vinte centavos).A Pregoeira Oficial informou que os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12foram 
considerados fracassados.Em consequência, fica convocado o proponente para a assinatura da 
Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 047372/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.027/2021
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

SOB CONTROLE ESPECIAL PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do 

Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Setorial de Licitação e HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: LOGER 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP, sob o CNPJ 
nº 27.600.270/0001-90, lotes 24 e 25, no valor total de R$ 59.788,00 e MEDVIDA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI-ME, sob o CNPJ nº 06.132.785/0001-32, lotes  26, 
28 e 33, no valor total de R$ 37.132,50, perfazendo o valor global de R$ 96.920,50 (noventa 
e seis mil, novecentos e vinte reais e cinquenta centavos), classificadas pelo critério de menor 
preço por lote, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. Art. 13º, 
inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em 
conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
sob pena de decair o direito ao registro de preços proposta, e à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 
2o do Decreto Federal nº 10.024/2019. Os lotes 01, 03, 04, 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 
27, 29, 30 e 34 deflagraram-se deserto por não obterem proposta no dia do certame. Os lotes 02, 
05, 06, 07, 09, 31 e 32, deflagraram-se fracassados por apresentarem propostas acima do preço 
referencial e/ou por inabilitação das empresas arrematantes. Os lotes 10, 11, 12, 17 e 22, foram 
cancelados pela Pregoeira.

João Pessoa, 23 de Setembro de 2021.
Roberto Magliano de Morais

Diretor Geral do ICV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 007/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021. Processo:  19.652/2021
Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 

40.955.403/0001-09 Contratado: INOVE Consultoria Atuarial LTDA – CNPJ nº 24.756.013/0001-53. 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Consultoria atuarial, 
visando atender as necessidades do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, pelo 
período de 12 (doze) meses. Perfazendo um total de R$ 35.998,00 (trinta e cinco mil novecentos 
e noventa e oito reais). Registro CGM: 3KW9-VCHI-LCMF-DJM2.

João Pessoa, 27 de setembro de 2021.
CAROLINE FERREIRA AGRA

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/051153/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.018/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Implantação de Pavimentação e Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel 
Jansen no bairro de Costa e Silva, em João Pessoa/PB.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os 
prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o 
objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora da licitação à empresa CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS -  CNPJ N° 
30.251.160/0001-74, no valor global de R$ 528.659,57 (Quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

João Pessoa, 22 de setembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/106635/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.003/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em diversos bairros da cidade 
de João Pessoa/PB (Bairro Grotões: Rua Brasília, Travessa Brasília E Rua Ivaldo V. Gomes), 
(Bairro Gramame: Avenida João Maria de Araújo) e (Bairro dos Estados: Rua Rondônia)- LOTE 20.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas 
todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo 
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e 
adjudico o objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, 
declarando vencedora da licitação à empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
-  CNPJ 11.306.141/0001-53, no valor global de R$ 1.186.019,41 (Um milhão cento e oitenta e seis 
mil, dezenove reais e quarenta e um centavos).

.João Pessoa, 22 de setembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 083007/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.032/2021
DATA DE ABERTURA: 14/10/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PAREN-

TERAIS DE GRANDES VOLUMES PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 898384, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 
4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. Chave CGM: 
LV87-U6K6-V57B-JT5U.

João Pessoa, 27 de Setembro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 11:30 horas do dia 14 de Outubro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de engenharia para reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro 
– PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. Edital: https://
lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 24 de Setembro de 2021
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) ou Física(s) para 
locação de veículos com motorista, para atender as necessidades das Secretarias deste Município. 
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 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. Edital: https://
lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 23 de Setembro de 2021
JAQUELINE SOARES PINTO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00039/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO LUIZ 
PEREIRA CAVALCANTI NETO – ME - R$ 659.174,70; LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA - R$ 3.316,20.

Lagoa Seca - PB, 24 de Setembro de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00039/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa Seca: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / FEDERAIS. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 
00310/2021 - 27.09.21 até 26.09.22 - ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME - R$ 
659.174,70; CT Nº 00311/2021 - 27.09.21 até 26.09.22 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA - R$ 3.316,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 05.2021 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00020/2021
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo ao litro de gasolina comum, passando para o preço de R$ 

6,21 (Seis Reais e Vinte e Um Centavos), acréscimo para o litro de óleo diesel comum, passando 
ao preço de R$ 5,04 (Cinco Reais e Quatro Centavos) e acréscimo para o litro de óleo díesel S-10, 
passando  ao preço de R$ 5,13 (Cinco Reais e Treze Centavos)

DATA RATIFICAÇÃO: 27.09.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 05.2021: 27.09.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2021.156/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
OBJETIVO: Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 

licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para: aquisição parcelada de 
instrumentos musicais com a finalidade de atender as necessidades das Bandas Marciais e Fanfarras 
do município de Malta-PB, conforme termo de referência em anexo ao edital.

ABERTURA: 08 de outubro de 2021 as 09:01 h.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, que está funcionando provisoriamente no (Prédio da antiga 

Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de Sousa nº 45, centro de 07 as 12:00h, 
ou no e-mail:

diariopmm@gmail.com e sites http://malta.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br;
www.portaldecompraspublicas.com.br.
FUNDAMENTO LEGAL: termos da lei nº 10.520-02, dos decretos nº 10.024-19, nº 7.746-12, 

8.538-15, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666-93, nº 123/06 e 147/2014, e demais 
legislação.

Malta-PB, 27 de setembro de 2021
JOSÉLIA DOS SANTOS PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00034/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: contratação de empresa 
para prestar serviços de exames por imagem, cujo abertura será no dia 13.10.2021 às 08:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho 
D’água-PB. O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 27 de Setembro de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00033/2021, por 

menor preços unitário, com objeto, aquisição de material de laboratório. Abertura dia 11/10/2021 
às 09:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: 
www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 27 de setembro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00042/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa ANTONIO RICARDO CAVALCANTI 
FILHO – ME - CNPJ nº 40.728.857/0001-47, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 
o Valor Global Anual de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) com o objeto a Credenciamento de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para o Hospital do Covid-19 atendendo as necessidades do Município 
de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 00003/2021.

Piancó – PB, em 27 de setembro de 2021. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00042/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO – ME - CNPJ nº 40.728.857/0001-47.
OBJETIVO: Credenciamento de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante docu-

mentação, para prestação de serviços especializados de Médico para o Hospital do Covid-19 aten-
dendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 00003/2021. 

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Piancó – PB, em 27 de setembro de 2021.  
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
 AVISO DE ADIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00007/2021
Torna público o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 00007/2021 Objeto: CONSTRUÇÃO 

DE REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA E.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA COSTA. Nova data 
para início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 14 de outubro de 2021. Local: Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Picuí, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo 
- Picuí - PB. Motivo do Adiamento: Reformulação do edital e/ou seus anexos. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 27 de setembro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE PLAYGROUNDS CONFECCIONADOS EM FERRO, DESTINADOS A ÁREAS DE USO COLE-
TIVO, PRAÇAS E ESCOLAS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
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: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal 
nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 23 de Setembro de 2021
Olivânio Dantas Remígio 
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de duais unidades 
móveis 0k, destinadas as Unidades de Saúde da Família, para o transporte de equipes, conforme 
Termo de Referência e Proposta n.º 12002.118000/1200–01 – Ministério da Saúde. Abertura da 
sessão pública: 09:10 horas do dia 11 de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 09:20 horas do 
dia 11 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: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 
Edital: www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 24 de Setembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 10:00 horas do dia 11 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 obje-
tivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Pneus, Câmaras e Protetores diversos, 
destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Pilõezinhos - PB, 27 de Setembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2021, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE MANEQUINS DE TREINAMENTO RCP PARA O SAMU (SER-
VIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 2.120,00.

Remígio - PB, 21 de Setembro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00022/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE MA-
NEQUINS DE TREINAMENTO RCP PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, 
em 21/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MANEQUINS DE TREINAMENTO RCP PARA O SAMU (SERVI-
ÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00022/2021. 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 1214 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de custeio. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00166/2021 - 21.09.21 - ALEXANDRE R BARBOSA DA 
SILVA - R$ 2.120,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL

DO CONTRATO Nº 00037/2019 DE 01.04.2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2019

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL
DO CONTRATO Nº 00037/2019 DE 01.04.2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO - PB
CONTRATADO: 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para 

implantação e modernização do ginásio de esportes (O Gerbasão), localizado neste município, con-
forme Contrato de Repasse n.°843728/2017/ME/CAIXA - PROCESSO N.° 2641.1037610-37/2017.

FUNDAMENTAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2019
DOS TERMOS DA RESCISÃO:
Com base na cláusula décima do respectivo contrato, fica o referido instrumento rescindido 

de forma UNILATERAL pela Contratante, tudo de acordo nos casos previstos no Artigo 65 e será 
rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

Rio Tinto - PB, 23 de setembro de 2021.
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 001/2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Construção de Quadra Poliesportiva Desco-

berta, no Sítio Bomfim da Batalha Zona Rural, do Município de Salgadinho-PB.
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, desig-

nada pela Portaria nº 008/2021, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que 
após analisar a Proposta dos Licitantes Habilitados, a luz das exigências editalícias e da legislação 
vigen-te, em especial o artigo 109, da Lei nº 8.666/93, DECIDIU:

a)  CLASSIFICAR a proposta da empresa D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS 
EI-RELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.547.219/0001-70, por atender as exigências do Edital.

b)  CLASSIFICAR a proposta da empresa E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONSTRU-
-COES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.714.462/0001-95, por atender as exigên-cias 
do Edital.

DA VENCEDORA:
a)  DECLARAR VENCEDORA a proposta da empresa E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E 

CONSTRUCOES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.714.462/0001-95, com o valor glo-bal 
de R$ 243.252,97 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e 
sete centavos).

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadi-nho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014.  

Salgadinho - PB, 27 de setembro de 2021.
LUCIANO DE SOUZA GOMES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
GABINETE DO PREFEITO

Santa Inês - PB, 24 de Setembro de 2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação dos serviços na realização de exames laboratoriais encaminhados pela 
Secretaria de Saúde do Município de Santa Inês; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos nº IN00005/2021 e na Chamada Pública nº. 00004/2021, a qual sugere a contratação 
de: - MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO - CNPJ Nº. 11.311.439/0001-51 - R$ 83.304,57.

Publique-se e cumpra-se.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

Santa Inês - PB, 24 de Setembro de 2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
de empresa para prestação dos serviços na realização de exames laboratoriais encaminhados 
pela Secretaria de Saúde do Município de Santa Inês; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos nº IN00006/2021 e na Chamada Pública nº. 00004/2021, a qual sugere a 
contratação de: - CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - CNPJ Nº. 
06.328.947/0001-02 - R$ 83.304,57.

Publique-se e cumpra-se.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00034/2021
TERCEIRA CHAMADA – Motivo: Deserto
A Pregoeira do Município de Santa Luzia/PB, torna público a Terceira Chamada do Pregão 

Presencial Nº 00034/2021, que tem como OBJETO: Aquisição de Baú Carga Geral Novo para 
caminhão pertencente ao Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO.  
DATA DA ABERTURA - TERCEIRA CHAMADA: 08/10/2021 – 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, 27 de Setembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender as necessidades 

das Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de 
Santa Luzia - PB.

CONTRATO Nº 00127/2021 - CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLO-
GICOS LTDA, CNPJ N° 07.897.039/0001-00. VALOR GLOBAL: R$ 39.263,88 (trinta e nove mil, 
duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), vencendo nos seguintes itens: 01, 08, 
10, 11, 12, 13, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00128/2021 - CONTRATADA: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 32.593.430/0001-50. VALOR GLOBAL: R$ 49.898,04 (quarenta 
e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos), vencendo nos seguintes itens: 02, 
03, 14, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00129/2021 - CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTO-
LOGICOS E VETERINARIOS EIRELI, CNPJ N° 20.371.330/0001-09. VALOR GLOBAL: R$ 1.638,00 
(um mil, seiscentos e trinta e oito reais), vencendo no seguinte item: 09, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00130/2021 - CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 09.478.023/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 16.053,34 
(dezesseis mil e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), vencendo nos seguintes itens: 
06, 15, 17, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00131/2021 - CONTRATADA: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 
EIRELI, CNPJ N° 40.238.923/0001-09. VALOR GLOBAL: R$ 2.160,40 (dois mil, cento e sessenta 
reais e quarenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 04, 05, 16, conforme proposta da ven-
cedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 13/09/2021 a 31/12/2021.
DATA DOS CONTRATOS: 13 de setembro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
08 de Novembro de 2021, licitação modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CAPEAMENTO, FRESAGEM, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL, EM VIA PÚBLICAS, NO CENTRO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-
-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita. pb.gov. br/categoria/editais; 
www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 27 de setembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS 
SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 050/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS VIN-
CULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- CARLOS G A DANTAS
CNPJ: 30.958.204/0001-09
Valor R$: 66.220,00

Santa Rita - PB, 27 de setembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
RESULTADO DE JULGAMENTO

FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global por lote, para execução dos serviços de Reforma de Escolas 
em diversas localidades na Zona Urbana e Rural do Município de São José de Piranhas–PB. A 
CPL deste município, através do seu Presidente, torna público que após análises da primeira fase 
do processo em epígrafe, DECIDE HABILITAR as seguintes empresas por cumprirem todas as 
exigências editalícias: Covale Construções e Serviços Eireli, CNPJ nº 11.170.603/0001-58; EKS 
Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 02.750.635/0001-31; Isa Construções, Serviços e Locações 
Eireli, CNPJ nº 36.581.782/0001-47; Jatobá Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 04.320.189/0001-
50 e L R M Construções E Empreendimentos Ltda, CNPJ Nº 07.750.950/0001-82 e INABILITAR 
por não cumprirem todas as exigências editalícias as seguintes empresas: Amaro Cezar Mangueira  
Figueiredo,  CNPJ nº  30.446.383/0001-97, descumpriu os subitens: 6.1.4.3 e 6.1.5.1; Arketon 
Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ nº 29.459.001/0001-80 e NSEG Construções Eireli, CNPJ 
nº 16.715.147/0001-06, por descumprirem o subitem 6.1.5.1. Caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. E em não havendo interposição de recursos 
administrativos, fica marcada a reunião para abertura dos envelopes contendo as Propostas de 
Preços dos licitantes habilitados para o dia 06 de Outubro de 2021, às 09h00min, sala da CPL, 
Prefeitura Municipal, Rua: Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas - PB. Informações: 07:00 
às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 27 de Setembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, 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; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA – Desconto Ofertado 16,00 % para ser descontado no balcão 
no momento da compra sobre os preços registrados na Tabela ABC-Farma.

Sertãozinho - PB, 27 de Setembro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 092/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-
dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE DO TIPO: JOGO DE BARRAS, 
SURF DUPLO, PUXADOR PEITORAL, ROTAÇÃO VERTICAL C/ DIAG. DUPLO, PRESSÃO DE 
PERNAS CLEAN, BICICLETA ELÍPTICA, CAVALGADA TRIPLA, ESQUI DUPLO, BARRA PARA-
LELA, ESCADA VERTICAL, REMADA SENTADA, SIMULADOR DE CAMINHADA, ADUÇÃO E 
ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO E ADUÇÃO E ABDUÇÃO PENDULO DUPLO, COM O OBJETIVO 
DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/
PB. Abertura das propostas no dia 11 de outubro de 2021, às 09:00 horas, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br 
– portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, 
pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 27 de setembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO I DA RUA MARIA GON-
ÇALVES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Tacima: 08.000 SEC INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 
08000.15.451.2014.1048 RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ 
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 26/11/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00124/2021 - 27.09.21 - R F ENGENHARIA EIRELI - R$ 
27.822,23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO II DA RUA MARIA GON-
ÇALVES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Tacima: 08.000 SEC INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 
08000.15.451.2014.1048 RECAP.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZAÇÃO 
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 26/11/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00125/2021 - 27.09.21 - AGRESTE CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA - R$ 36.009,15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 03 (Três) veículos 
0 km, novo, do tipo passeio destinado as demandas operacionais deste Município. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 14 de Outubro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 38/20; 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) 33951478. Edital: http://www.
umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 22 de Setembro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

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

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da  TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021(Elaboração dos Projetos Executivo 
de Engenharia para Pavimentação e para Restauração de Rodovias e Obras d’Artes Especiais, 
Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/PRAD, nas 
Rodovias: PB-370 Curral Velho/Entr. PB-306; PB-210 Taperoá/São José dos Cordeiros e Vicinal 
Galante/Ligeiro, com extensão total de 48,30 km), que após análise detalhada nas documenta-
ções, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe e consulta ao setor técnico, 
considera classificadas as Empresas: JBR ENGENHARIA LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE 
ENGENHARIA LTDA todas com as pontuações máximas – 100 pontos.

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

João Pessoa, 27 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2021
PROCESSO Nº 31.201.003388.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE TANQUES AÉREOS PARA ARMAZENAMENTO DE 
COMBUSTÍVEL DIESEL, destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS - DER, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  21-01860-0  
João Pessoa, 27 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021
PROCESSO Nº 19.000.009410.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA 
- SEMDH E FUNDAÇÃO DEDESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE 
DE ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  21-01847-9  
João Pessoa, 27 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL/SES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 17.06.21.559
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021

DATA DE ABERTURA: 13/10/2021 - ÀS 08:30h.
INÍCIO DA DISPUTA: 13/10/2021 – ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 21-01859-5
LICITAÇÃO BB Nº 898610
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI’S E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A GERÊNCIA EXECU-

TIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

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

João Pessoa, 27 de setembro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

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

EDITAL 001/2021 - DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DOS SÓCIOS PATRIMONIAIS DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA-PB

Pelo presente, nos termos do artigo 19º, do Estatuto Social vigente, ficam todos os Sócios 
Patrimoniais, convocadas ao comparecimento à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser 
realizada no dia 24 de setembro de 2021, às 19:45 horas em primeira convocação ou, não atingido 
o quórum estatutário, meia hora após, às 20:15 horas em segunda convocação, em formato misto, 
nos termos da Lei n° 14.010/2020, em razão da pandemia deflagrada pelo COVID-19, sendo pre-
sencial à Rua Manoel Barreiro Lemos, SN, Conjunto Chagas Soares na cidade Itaporanga – PB,  
CEP 58.780-00, tel.: (83) 3451-4550, e virtual através da plataforma TEAMS, cujo link de acesso 
será disponibilizado mediante solicitação através do e-mail “luis.gl03@gmail.com”.

Destina-se a presente Assembleia, a regularização dos sócios inadimplentes e a deliberação por 
parte dos sócios adimplentes quanto a extinção da entidade e alienação do patrimônio, estabelecendo 
o limite aceito para o valor de venda, bem como a devolução ao Banco pelas doações realizadas.

Itaporanga - PB, 24 de outubro de 2021.
ARIVALDO de Mendonça Falcão

Presidente do BNB Clube de Itaporanga

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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO ES-
TADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB, CNPJ n° 08.679.623/0001-
44. EDITAL INFORMATIVO DO PLEITO ELEITORAL 2021. De acordo com as normas Estatutárias 
torno publico que foi realizado no dia 27.09.2021 no horário das 08h00 ás 17h00 na sede desta 
entidade Eleição para Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Federativos e seus respectivos 
suplentes para o quinquênio 2021/2026 sendo Eleita a CHAPA ÚNICA. DIRETORIA - FETIVOS: 
MANOEL PEREIRA DE LIMA - Presidente, REGIVALDO DELMIRO BEZERRA – Vice Presidente,  
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA – Secretário Administrativo, ANTÔNIO ROCHA 
DE OLIVEIRA – Secretário de Finanças, CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO MONTEIRO – 
Secretário Assistente Social, GENECI  DA SILVA LOPES – Secretário de Assuntos Trabalhistas e 
JOADES JOSE DE SOUZA – Secretário de Relações e Comunicação. DIRETORIA – SUPLENTES 
: EVERTON DOS SANTOS, LIDIEDSON DE MIRANDA LAURINDO, EDSON  IRINEU CAMILO 
DOS SANTOS, GENILDO JOAQUIM DA SILVA, ISMAEL LOPES DA SILVA,  JOSE ANTÔNIO 
DA SILVA FILHO e JOSE QUEIROZ DA SILVA. CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: FRANCISCO 
SALES DE LIMA NETO, MARLILTON DE PONTES FRANÇA e JOSAILTON BEZERRA DA COSTA, 
CONSELHO FISCAL – SUPLENTES: JOSELIO BENICIO DO NASCIMENTO, MARCIO LOPES 
DA SILVA e GENECI  DA SILVA LOPES DELEGAÇÃO FEDERATIVA – EFETIVOS:  MANOEL PE-
REIRA DE LIMA e ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA. DELEGAÇÃO FEDERATIVA – SUPLENTES: 
ROBERTO OLEIVEIRA DOS SANTOS e SEVERINO JOAQUIM RODRIGUES. João Pessoa(PB), 
28 de Setembro de 2021. Antônio Rocha de Oliveira – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

(IN/DREI Nº 81/20 e Art. 43-A DA LEI 5.764/71)
O Presidente da UNIMED PARAÍBA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições estatutárias, CON-
VOCA os Delegados de suas Federadas, em número de 05 (cinco), a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária Digital, que se realizará por meio do aplicativo GOOGLE MEET no próximo dia 
08 de outubro de 2021 (Sexta-feira), às 09h00, em primeira convocação, com a presença de dois 
terços (2/3) das Federadas, em condições de votar; às 10h00,  em segunda convocação, metade 
e mais uma das Federadas; ou às 11h00, em terceira e última convocação, com qualquer número 
de federadas, para deliberarem sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1) PLANO SAÚDE – Alienação das carteiras dos usuários para as Unimeds Sousa e Cajazeiras 

(RN nº 112/2005);
2) Transferências onerosas de bens imóveis para as cooperativas filiadas;
3) Outros assuntos correlatos.

João Pessoa, 28 de setembro de 2021.
GUALTER LISBOA RAMALHO

Presidente

AVISOS:
1) A AGE será realizada por meio digital através do aplicativo GOOGLE MEET, nos termos da 

IN/DREI nº 81/20;
2) O link de acesso à sala virtual da AGE será enviado com antecedência para os e-mails dos 

diretores das filiadas, que deverão através do mesmo sistema fazer a indicação do delegado que 
irá representar a cooperativa, enviando as credenciais pertinentes;

3) O representante ou delegado cadastrado da filiada que acessar a sala virtual da AGE estará 
automaticamente registrando a sua presença no conclave, podendo se manifestar verbalmente ou por 
escrito via chat, sendo garantida a sua plena participação e votação nas matérias constantes da pauta;

4)  A AGE será gravada eletronicamente, podendo a gravação ser solicitada pelas autoridades 
reguladoras ou por qualquer associado, mediante requerimento formal.

Edital de Intimação ao Cooperado Emitente Amaral Mineração Ltda EPPe aos devedores 
solidários. A Belª Ivana Borborema Cunha Lima, Oficiala do 1º Serviço Notarial e Registral Ivandro 
Cunha Lima, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26, 4º, da Lei 9.514/97, bem como pelo 
credor Banco Bradesco S/A, da Cédula de Crédito Bancário, operação de Crédito nº 237/0493/0904, 
garantindo por Alienação Fiduciária, firmado em 12/04/2021, com o Cooperado Emitente Amaral 
Mineração Ltda EPP, CNPJ nº 04.946.066/0001-20, como devedores solidários, a Sra. Rejane Farrant 
Amaral, CPF 714.666.064-87, e a Sra. Rosemary Farrant do Amaral Guedes, CPF 024.276.524-66, 
o Sr. Marcos José Farrant do Amaral, CPF 019.202.734-41, e seu cônjuge Sra. Gislaine Aquino Leite 
do Amaral, CPF 021.293.174-13, o Sr. RoseanyFarrant do Amaral Feitosa, SPF 024.276.524-66, 
o seu cônjuge Sr. Pedro Otavio de Amorim Feitosa, CPF 018.358.764-20, registrado sob nº R-12, 
na matricula nº 9.293, deste cartório referente ao imóvel: Uma casa residencial e respectivo lote nº 
26 da Rua Itália, no “Bairro das Nações”, Quadra “A”, Campina Grande/PB, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sª. Venho pelo presente intimar o Cooperado Emitente Amaral Mineração 
Ltda EPP, CNPJ 04.946.066/0001-20, como devedores solidários, a Sra. Rejane Farrant Amaral, 
CPF 714.666.064-87, e a Sra. Rosemary Farrant do Amaral Guedes, CPF 024.276.524-66, o Sr. 
Marcos José Farrant do Amaral, CPF 019.202.734-41, a seu cônjuge Sra. Gislaine Aquino Leite 
do Amaral, CPF 021.293.174-13, o Sr. RoseanyFarrant do Amaral Feitosa, SPF 024.276.524-66, o 
seu cônjuge Sr. Pedro Otavio de Amorim Feitosa, CPF 018.358.764-20, para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s) devido(s) que se encontra(m) vencido(s), 
Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), posicionado em 17/09/2021 correspondente a 
R$ 247.770,00 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta reais), sujeito a atualização 
monetária, aos juros de mora e acréscimo das despesas de cobrança e honorários advocatícios, 
até a data do efetivo pagamento, somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo 
desta intimação. Campina Grande (PB), 17 de setembro de 2021. Ivana Borborema Cunha Lima, 
Oficial de Registo de Imóveis.

BRUNA MARIA DE ALMEIDA ROCHA, CPF: 011.825.644-02, torna público que REQUEREUda 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pesca e agricultura (SEMAPA), a LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO, para CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, localizado em BR 
230, KM 10, Amazonia Park, Lt.110 – Cabedelo/PB

PCL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 00.4540470001-25, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para construção do 
Residencial Garcia Márquez, situado a Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, S/N, Bancários, 
João Pessoa-PB.

PAULO KERLE DE SOUSA CIPRIANO ME, CNPJ Nº. 15.492.835/0001-83, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SEMAPA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE 
CABEDELO A LICENÇA AMBIENTAL PARA O COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E APARAS DE 
MADEIRA, SITUADO A BR 230, SN, QUADRA 78, LOTE 8AB, JARDIM AMERICA, CABEDELO/PB

Eu, Sergio Tomaz Cunha de Freitas, Policial Rodoviário Federal, Matrícula Siape: 1070007. Comunico 
que perdi a minha carteira funcional da PRF, conforme B.O.P.C/PB N: 075134.01.2021.0.00.704; 
que não lembro onde ou em que local ela foi extraviada; quem encontrar, favor devolver na Sede 
da Superintendência da PRF localizada na BR 230, Km 24, Cristo Redentor.

CONSTRUTORA BASELAR LTDA,CNPJ: 11.931.757/0001-15 torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalaçãopa-
raConstrução de residencialMultifamiliar, situadono Loteamento Jardim Jericó, no Lote 18, Quadra 
12, Camboinha– Cabedelo/PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2021-007769/TEC/LO-2961, para o Conjunto 
habitacional popular com 100 unidades, no Distrito de Rua Nova, Residencial Carnaúbas, no 
município de BELÉM - PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2021-007841/TEC/LI-8105 para a construção de 
um Conjunto habitacional, através do Programa Parceiros da Habitação, composto por 50 unidades 
habitacionais, no município do São José do Sabugi- PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2021-007845/TEC/LI-8107 para a construção de 
um Conjunto habitacional, através do Programa Parceiros da Habitação, composto por 60 unidades 
habitacionais, no município do Ingá- PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO = AC: 70M² = NE: 05 = L/ATV: MUNICÍPIO: 
NOVA PALMEIRA - PB. Processo: 2021-007837/TEC/LO-2980.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2021         28
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