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Ministro e vacina 
chegam à Paraíba 
nesta sexta-feira
Após reunião com Marcelo Queiroga, estado assegura mais 110 mil doses contra covid e 
recebe a primeira visita oficial do ministro à PB, que irá passar por JP, CG e Patos. Página 4

Em outro berço Nasceram ontem, nas areias da Praia de Tambaú, 
próximo ao Busto de Tamandaré, 105 filhotes de tartaruga. Página 8

Foto: Messina Palmeira/Divulgação

Bater em retirada Joe Biden anuncia a saída de tropas americanas 
do Afeganistão, operação que deve terminar antes do 11 de setembro. Página 8

Foto: Adam Schultz/Casa Branca/Divulgação
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Mais de 1 milhão estão com 
o “nome sujo” na Paraíba

76% dos lares do estado têm 
acesso à internet, revela IBGE

Estado alcançou o 16o lugar no ranking nacional dos 
inadimplentes, aponta pesquisa da Serasa. Página 17

Em cinco anos, contratos residenciais para internet 
cresceram 60% no estado, aponta levantamento. Página 6

Tempos de pandemia Redes sociais se 
tornam ambiente para expressar o luto. Página 24

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

275.301

13.677.564

137.847.272

6.316

362.180

2.965.199
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

711.023

33.078.114

805.800.837

Foto: Pexels

Colunas
A pauta da fome retoma com força, como 

expressão de uma desgraça nunca superada. A fome e a 
insegurança alimentar dizem muito mais das profundas 
desigualdades que vivemos aqui, do que propriamente 

pela escassez na produção de alimentos.  Página 15

Sandra Raquew Azevêdo

No cenário atual de instabilidade econômica, a 
criatividade tem um papel bastante estratégico. (...) Os 
negócios criativos tendem a ser decisivos, no sentido de 
rever modelos de negócios que não estão dando certo e 
até criar outros negócios disruptivos.  Página 17

Regina Amorim

Após análise Plenário do STF decide hoje 
se mantém, ou não, condenações de Lula. Página 4

Belo estreia no Paraibano 
contra o Sousa, no Marizão
Equipes voltam a se enfrentar pelo campeonato, que nas 
partidas do ano passado não saíram do 1 a 1. Página 21

Paraíba

Últimas

Foto: Divulgação/Secom-PB

Através de seus perfis nas redes sociais, o governador João Azevêdo lembrou que a intervenção irá ajudar a desafogar o trânsito do centro da cidade. Página 3

Obras do Arco Metropolitano de CG têm início
Esportes

Economia
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Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com
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Não são os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nem 
os governadores, principalmente os do Nordeste, que estão em-
purrando o presidente Jair Bolsonaro para as cordas. Neste pu-
gilato em que o presidente teima em transformar a política bra-
sileira, a contraofensiva que ora acontece - com batidas fortes, a 
exemplo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) - parte da 
democracia, que reage após sofrer incontáveis golpes.

O Brasil contabiliza mais de 350 mil mortos, com cerca 
de 15 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus. A 
pandemia prossegue em direção a números ainda mais altos, 
e as responsabilidades do governo de Bolsonaro – que todo 
brasileiro de sã consciência sabe quais são, neste desastre – 
precisam ser investigadas e, se for o caso, punidas, no âmbito 
do espaço de maior legitimidade para isso, que é o Congresso 
Nacional.

Desde a eclosão da pandemia de coronavírus, no Brasil, que 
Bolsonaro faz de tudo para desqualificar a doença e as inicia-
tivas adotadas por governadores e prefeitos, no sentido de as-
sistir à população e debelar o surto. As administrações públi-
cas estaduais e municipais têm dado nó em pingo d’água para 
garantir vacinas para as pessoas, mas o que fez o presidente? 
Retardou o máximo que pôde a distribuição dos imunizantes.

As mais respeitadas autoridades do mundo, na área da saú-
de, insistem que o uso de máscaras, a higienização das mãos e 
o distanciamento social são os protetores mais eficazes contra 
o coronavírus. E o que continua fazendo o presidente? Insti-
gando seus seguidores a saírem às ruas sem máscaras e a fa-
larem mal da vacina e da vacinação. Não é preciso ser especia-
lista em direito para saber que é crime colocar em risco a vida 
das pessoas.

Agora que o STF confirma a decisão monocrática do minis-
tro Luís Roberto Barroso e mantém a CPI que vai apurar ações 
e eventuais omissões do governo federal, no que se refere à 
pandemia, cuida o presidente, a se confiar em informações de 
bastidores, de elaborar um plano de ataque, tendo como alvo 
governadores, na tentativa de enredá-los nos descasos relacio-
nados ao surto, desviando ou dividindo a atenção da opinião 
pública. Cola?

Nas cordas O mundo das aparências
Através da internet, pelas redes 

sociais, construímos o mundo das 
aparências. Criamos personagens 
e realidades conforme nossos inte-
resses. Tornamo-nos atores de uma 
peça teatral cujo roteiro insistimos 
em  definir de acordo com as nossas 
conveniências. Estamos na era do 
fingimento. O universo virtual pro-
duz a imagem que desejamos fazer 
com que os outros a en-
xerguem. 

O lamentável é que 
corremos o risco de ten-
tarmos usar a máscara da 
perfeição e enganamos a 
nós mesmos. Procuramos 
esconder a essência de 
nossa alma, forjando exi-
bições que desprezam o 
encanto interior e os valo-
res morais para transfor-
marmo-nos em indivíduos 
frívolos e superficiais. Julgamos que 
é mais importante o “parecer” do 
que o “ser”. É a situação em que a me-
diocridade triunfa.

Gostamos do “mundo do faz de 
conta”. É difícil valorizar sonhos 
quando se perde a autenticidade. 
Presos à mentira, nos distanciamos 
das oportunidades de criar nossos 

próprios caminhos. Somos reféns do 
pensamento alheio, uma vez que a 
nossa primeira intenção é conquistar 
a aprovação da sociedade em que vi-
vemos. Contrariamos, muitas vezes, 
a nossa própria consciência para evi-
tarmos críticas. 

Há um velho ditado popular que 
diz: “Nem tudo que reluz é ouro”. 
Vivemos num mundo em que só en-

xergamos os outros pela 
aparência e não pelo que 
verdadeiramente são. Daí 
a necessidade de criarmos 
disfarces que possibilitem 
a recepção de elogios e 
aceitação social. 

Belchior, em uma de 
suas canções, diz: “Quan-
tas vezes fingimos ale-
gria, sem o coração sorrir/
Quantas noites nos dei-
tamos lado a lado, tão so-

mente pra dormir/Quantas frases fo-
ram ditas com palavras desgastadas 
pelo tempo, por não ter o que dizer/
Quantas vezes nós dissemos eu te 
amo, pra tentar sobreviver”. É o im-
pério da hipocrisia, da dissimulação. 
Estamos envoltos nessa compreensão 
de que o mundo das aparências pode 
nos trazer felicidade. Ledo engano.

Maringá, a história e a lenda
Participava de um evento em Maceió e, 

durante o jantar oferecido às delegações de 
todo o Brasil, um trio musical, atendendo a 
pedidos, começou a executar músicas que 
lembravam cada um dos estados ali repre-
sentados. Quando chegou a vez do Paraná, 
o grupo puxou o fole, afinou o triângulo, 
balançou a pandeiro e começou a cantar 
Maringá. Não resisti. Fui ao palco e contei 
a história que eu conhecia da origem parai-
bana dessa canção, um dos maiores suces-
sos do grande Joubert de Carvalho, médico 
e compositor mineiro, nascido em Uberaba 
em 1900 e falecido no Rio em 1977.

O próprio Joubert chegou a gravar uma 
entrevista narrando o episódio: em um 
ônibus, ele encontrou o chefe de Gabinete 
do ministro José Américo, que lhe falou do 
desejo do seu chefe em conhecê-lo. Joubert 
fez galhofa e respondeu que, quem quises-
se conhecê-lo, que fosse à sua casa. Para 
sua surpresa, no dia seguinte, por telefone, 
é indagado se poderia receber o ministro 
José Américo. Lisonjeado, acolheu a ilustre 
visita que vinha acompanhada de todo seu 
gabinete, conta Joubert, acrescentando: “Na-
quele tempo, Zé Américo estava na moda”. O 
agradável papo varou a madrugada.

Ainda com a pouca fama de composi-
tor e com um diploma virgem de médico, 
Joubert almejava conseguir do ministro um 
cargo no Instituto dos Marítimos, para onde 
foi nomeado em 1933, chegando a diretor do 
hospital. Procurou o gabinete ministerial e 
ali foi recebido por Rui Carneiro, que exercia 
a função de Oficial de Gabinete do ministro 
da Viação de Getúlio Vargas. A sabedoria 
do paraibano que chegaria ao governo da 
Paraíba como interventor e ao Senado Fede-
ral até a morte, sugeriu que o médico com-
pusesse uma música com referência à seca, 
missão salvadora do ministro José Américo 
naquele momento. Joubert disse que a su-
gestão falou ao seu “ouvido interno”. Tinha 
achado o caminho para comover o ministro.

Onde nasceu o ministro? Indagou de Rui. 
- Em Areia, respondeu. Joubert desanimou:- 
Não dá! E você, nasceu aonde? - Em Pombal. 
- Ah! Aí dá: “Antigamente uma alegria sem 
igual/ dominava aquela gente da cidade de 
Pombal/ Mas veio a seca e a chuva foi em-
bora/ Só restando então as águas/dos meus 
‘zoios’ quando chora”. Surgiram os versos, de 
improviso, em plena antessala do gabinete 
ministerial, afirma o criador de Tahi, suces-
so levado ao mundo por Carmem Miranda. 
O compositor pediu a Rui que citasse outras 
cidades onde a seca estava castigando. Ele 
listou algumas e, entre elas, Ingá. Joubert vi-
brou: imaginou, então, uma retirante chama-
da Maria, Maria do Ingá, ou melhor: Maringá. 
“Foi numa leva que a cabocla Maringá/Ficou 
sendo a retirante que mais dava o que falar/ e 
junto dela veio alguém que suplicou/pra que 
nunca esquecesse/do caboclo que ficou/Ma-
ringá/Maringá/ Depois que tu partiste tudo 
aqui ficou tão triste que garrei a “maginar”. 
Joubert conseguiu o emprego de José Améri-
co, mas terminou homenageando a terra de 
Rui Carneiro.

Uma versão, mais romântica e fantasio-
sa, encontrei registrada em uma página da 
cidade de Maringá: “Assim, Maringá recebeu 
o nome da canção, que por sua vez também 
tem sua história. Morava na cidade de Pom-
bal, interior da Paraíba, numa ruazinha co-
berta por ingazeiros, uma linda cabocla de 
nome Maria do Ingá. Era filha de retirantes 
nordestinos, dona de uma beleza encantado-
ra, de corpo bem feito, pele morena, olhos e 
cabelos negros. Maria fascinava a todos ins-
pirando ardentes paixões. Um dia, uma seca 
inclemente, levou a linda Maria, deixando o 
político Rui Carneiro desolado de tristeza.

Bairrista como todo nordestino, Rui 
pediu ao amigo Joubert de Carvalho, que 
fizesse uma música que exaltasse a mulher 
amada e sua terra natal. Para o famoso com-
positor, não foi difícil fazer a combinação po-
lítica da Maria do Ingá.”

 Julgamos que é 
mais importante o 
“parecer” do que o 

“ser”. É a situação em 
que a mediocridade 

triunfa.   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Foto: Pixabay.com
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Governo iniciou construção de via que vai desafogar trânsito no centro da cidade com investimentos de R$ 17,6 mi

Já estão em andamen-
to as obras de construção do 
Arco Metropolitano Leste de 
Campina Grande que irá inter-
ligar as BR-230, BR-104 e PB-
095. De acordo com o anúncio 
do governador João Azevêdo 
nas redes sociais, a interven-
ção irá ajudar a desafogar o 
trânsito do centro da cidade, 
facilitando o tráfego em dire-
ção à região do Brejo.

A rodovia terá 6,4 km de 
extensão e receberá investi-
mentos de R$ 17,6 milhões, a 
partir de recursos estaduais. 
A obra prevê ainda a cons-
trução de um viaduto sobre a 
BR-104. Com isso, o diretor de 
Planejamento e Transportes 
do Departamento de Estradas 
e Rodagens da Paraíba (DER
-PB), José Arnaldo, afirmou 
que esta será uma importante 
melhoria para Campina Gran-
de, pois reduzirá o tráfego da 
BR-104 no centro da cidade.

“Quem vem, por exem-
plo, de Esperança e quer ir 
para Queimadas ou Pernam-

buco, não vai ser mais neces-
sário passar pelo centro de 
Campina. É só pegar o arco 
que sai na BR-230, próximo 
ao girador, e seguir o destino 
Queimadas-Pernambuco”, 
exemplificou.

O diretor do DER ressal-
tou ainda que o viaduto sobre 
a BR-104 permitirá que o trân-
sito flua de forma mais segura 
para pedestres e motoristas. 
Além de desafogar as ruas no 
centro campinense, principal-
mente de caminhões que vêm 
do Rio Grande do Norte, ou do 
Brejo para Pernambuco e pas-
sam, hoje, dentro da cidade.

O planejamento inclui 
ainda ciclofaixas, iluminação 
pública, calçadas e, segundo 
José Arnaldo, irá também fa-
vorecer a expansão da cida-
de no sentido do arco com 
investimentos de empresas. 
“Normalmente, as empresas 
de maior porte gostam de se 
instalar próximo a uma ro-
dovia de acesso fácil. Isso vai 
favorecer a cidade sendo uma 
nova fronteira para o desen-
volvimento de Campina Gran-
de”, acrescentou o engenheiro.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Começam as obras do Arco 
Metropolitano de Campina

Perguntei a Jackson Mace-
do se o PT irá dialogar com 
o Cidadania no que tange ao 
partido do governador João 
Azevêdo estar no palanque 
de Lula. Apesar de identificar 
que o Cidadania, nacional-
mente, está em outro campo, 
ele defende essa aproxima-
ção com o governador com 
tal objetivo. Ressalte-se que o 
PT apoia a gestão estadual.  

Diálogo com o ciDaDania 
“Não vamos fulanizar esse de-
bate”, justificou Jackson sobre 
a participação de Cartaxo nos 
debates sobre a aliança com o 
PV. “Nacionalmente, o PV dia-
loga com o PT. É um partido 
que se identifica com o projeto 
[candidatura petista] e tem in-
teresse se estar no palanque de 
Lula”, argumentou. O interesse 
nacional, portanto, transcende 
as questões locais.   

PT, PCdoB, PSOL, UP e PV estão se 
reunindo para construir a “formação 
de um palanque para Lula na Para-
íba”, informa Jackson Macedo. In-
daguei se a participação de Luciano 
Cartaxo (PV) nas reuniões não seria 
um contrassenso, uma vez que os 
petistas fizeram oposição à gestão 
dele na prefeitura de João Pessoa. 
Não, não é, avalia Jackson.

aliança com o PV 

“o PT não PoDe ficar aPenas DenTro De sua casinha”, 

Diz PresiDenTe Do PT sobre alianças com ParTiDos De cenTro 

“não Vamos fulanizar” 

“Apenas com a esquerda, o PT não ganha essa eleição”, afirmou, em entrevista à colu-
na, o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, ao se reportar às articulações que 
o partido está fazendo para construir a candidatura de Lula a presidente da República, 
em 2022. O dirigente petista fez um recorte temporal para explicar o argumento, se-

gundo o qual apenas com a união do espectro político de esquerda não é possível 
vislumbrar a possibilidade de êxito na corrida presidencial. “O PT nunca ven-

ceu sozinho. Foi assim quando Lula se aliou a José Alencar (PTB), que era de 
um grupo que o PT ainda não havia se aproximado e foi assim com Dilma 
Rousseff e o MDB de Michel Temer. O PT não pode ficar apenas dentro 
de sua casinha. Precisa dialogar com os partidos [fora do campo das 
esquerdas] que defendem a democracia para derrotar o fascismo repre-
sentado por Bolsonaro”. O dirigente, obviamente, se refere às legendas 

de viés de centro e centro-esquerda.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em entrevista a uma emissora de TV, o ex-pre-
feito Luciano Cartaxo admitiu disputar cargo 
eletivo, em 2022, mas afirmou que ainda não 
definiu qual será esse cargo: “Vou disputar, 
sim. Estamos construindo esse debate inter-
no e com outros partidos”, afirmou, descar-
tando aliança com o PP: “Não está no nosso 
arco de alianças”. 

carTaxo DescarTa aliança  
com o PP no Próximo ano 

aPoio Do goVernaDor 

comPra suPerfaTuraDa 

“Eu defendo há muito tempo que o gover-
nador João Azevêdo esteja no palanque de 
Lula”, disse Jackson à coluna, expressando 
sua leitura sobre o cenário político de 2022: 
“Para mim, João vai polarizar com Romero 
Rodrigues, que é a principal referência de 
Bolsonaro na Paraíba. Então, teoricamente, 
o governador estará com Lula”.   

A prefeita de Bayeux, Luciene de Fofinho (PDT), é acusa-
da de autorizar compra superfaturada de 6.500 cestas 
básicas, de acordo com denúncia protocolada na Justiça 
pela ex-vereadora Lucília Freitas (DEM). A prefeitura pa-
gou R$ 66,90 por unidade, sendo que a empresa forne-
cedora teria oferecido por R$ 60,40. A diferença de R$ 
6,50 totalizaria valor a mais de R$ 42,2 mil.   
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Foto: Secom-PB

Conjunto de obras estruturantes deve impulsionar economia da Paraíba
Ainda no início deste mês, 

o governador João Azevêdo 
lançou um programa de novas 
obras rodoviárias e de mobi-
lidade urbana que será exe-
cutado até 2022 em diversas 
cidades da Paraíba. As ações 
têm o objetivo de impulsionar o 
desenvolvimento e a economia 
de todas as regiões do estado, 
tão prejudicado em virtude 
das restrições recomendadas 
diante da pandemia do coro-
navírus, através de pavimenta-
ção e restauração de rodovias 
e intervenções na mobilidade 
urbana. Os recursos são to-

talmente do tesouro estadual 
e somam R$ 435,17 milhões.

Em João Pessoa, por sua vez, 
a obra de mobilidade urbana 
prevista para o viaduto sobre 
a BR-101 com acesso ao Bairro 
das Indústrias, tem um valor 
estimado é de R$ 8,5 milhões. 
O engenheiro e diretor de pla-
nejamento do DER, explicou que 
esta intervenção trará benefícios 
àquele local. O projeto está em 
fase de análise para aprovação 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT). “Estamos aguardando 
uma resposta da análise do Dnit 

e aprovação do anteprojeto para 
desenvolver o projeto e iniciar a 
obra”, esclareceu José Arnaldo.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a 
área em que este viaduto deve 
ser construído é uma das com 
maior índice de acidentes nas 
rodovias federais que cortam o 
estado da Paraíba. Segundo o 
último balanço atualizado pela 
instituição, no dia 5 de abril, fo-
ram 51 acidentes concentrados 
do quilômetro 88 ao quilômetro 
89 da BR 101, entre os anos de 
2019 e 2021. Destes, 16 foram 
graves (feridos graves ou morte) 

e três óbitos ocorreram. 
Entre as causas mais comuns 

no local estão: tombamento, 
colisão traseira, atropelamento 
de pedestre e colisão lateral. Os 
dados são considerados após 
a passarela do Posto Pichilau - 
Gauchinha até a passarela do 
bairro Costa e Silva - fica logo 
após o retorno do Costa e Silva 
e Bairro das Indústrias. 

A maior parte dos aciden-
tes aconteceu em 2020, com 
24 ocorrências, sendo quatro 
graves e duas mortes. Até abril 
deste ano ocorreram sete aci-
dentes, onde quatro tiveram feri-

dos graves ou morte. Felizmente, 
nenhuma morte foi registrada 
neste ano de 2021. 

Na mesma região, também 
está prevista uma obra na liga-
ção Bairro das Indústrias/Bayeux 
com gastos previstos de R$ 6,64 
milhões. Inclusive, a pavimenta-
ção de rodovias também ocorre 
nas ligações Valentina/Man-
gabeira; Cidade Universitária/
Altiplano; Geisel/Colinas do 
Sul; Avenida Perimetral Oeste 
de Sousa, além do contorno ro-
doviário de Bananeiras; acesso 
à 6ª Ciretran de Cajazeiras; e 
binário de São Mamede.

Projeto vai interligar as BR-230, PB-095 e 
BR-104, que terá também um viaduto
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Nesta sexta-feira, Marcelo Queiroga faz sua primeira visita oficial como ministro ao estado, com passagens por JP, CG e Patos

Em articulação interna 
com o Ministério da Saúde, 
o Governo do Estado da Pa-
raíba conseguiu a liberação 
de 110.250 doses de vacinas 
contra o novo coronavírus. 
A reunião para a liberação 
das doses ocorreu na noite 
de ontem entre o secretário 
executivo de Representação 
Institucional, Adauto Marco-
lino Fernandes, e o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga. O 
lote com as doses deve chegar 
ao estado nesta sexta-feira. O 
horário de chegada ainda não 
foi divulgado.

No total serão 66.250 
doses da AstraZeneca, desen-
volvida em parceria entre a 
Universidade de Oxford e a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) e 44 mil doses da Coro-
naVac, do Instituto Butantan 
em parceria com o laboratório 
chinês Sinovac. A AstraZeneca 
será direcionada, de acordo 
com o Ministério da Saúde, 
para 46% de pessoas de 65 a 
69 anos e 0,5% para pessoas 
de 60 a 64 anos. Já a Corona-
Vac, será para 23% direcio-
nada para idosos de 65 a 69 

anos; 6% para trabalhadores 
das Forças de Segurança, Sal-
vamento e Forças Armadas; 
5% para trabalhadores da 
Saúde; 1,9% para população 
de 60 a 64 anos. A população
-alvo estimada para o recebi-
mento das doses é de 100.390 
pessoas.

Também na sexta-feira o 
ministro da Saúde fará uma 
visita ao estado da Paraíba 
para acompanhar o anda-
mento do enfrentamento à 
pandemia. De acordo com 
Adauto Marcolino Fernan-
des, o chefe da pasta, que é 
paraibano, cumprirá agenda 
oficial visitando o Hospital 
Metropolitano Dom José Ma-
ria Pires e o Hospital Santa 
Isabel, ambos na Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
Em seguida, Marcelo Quei-
roga visitará as cidades de 
Campina Grande e Patos.

Outras demandas leva-
das pelo Governo do Estado 
e acatadas pelo Ministério 
da Saúde foram a disponibi-
lização de 10 freezers para 
conservação das vacinas que 
cheguem a -70°C, podendo ar-
mazenar as vacinas da Pfizer, e 
-20°C para o armazenamento 
de doses da vacina Moderna. 

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

Paraíba recebe, amanhã, mais 
110 mil doses contra covid-19

Unidades de Conservação na PB 
reabrem com regras para visitas

STF começa a decidir destino 
de Lula em condenações

As Unidades de Conserva-
ção da Paraíba localizadas em 
municípios classificados com 
bandeiras “verde”, “amarela” e 
“laranja” dentro do Plano Novo 
Normal estão reabertas para 
visitação. Para isso, deverão ser 
obedecidas regras contidas na 
portaria da Superintendência 
de Administração do Meio Am-
biente (Sudema), que dispõe so-
bre a reabertura parcial, gradual 
e monitorada da visitação públi-
ca a estes locais (no 019/2021), 
publicada no Diário Oficial dessa 
quarta-feira (14).

 De acordo com a portaria, 
a visitação ao Parque Estadual 
Marinho de Areia Vermelha, 
no Município de Cabedelo, por 
exemplo, ficará limitada a 500 
pessoas por dia. Em João Pes-
soa, na área conhecida como 
Caribessa, o limite de visita será 
de 150 pessoas/dia; em Picãozi-
nho, 200 pessoas; e Seixas, 500 
pessoas. Além disso, a visita a 
esses pontos somente pode ser 
feita de segunda a sexta-feira.

 Os municípios de João 

Pessoa e Cabedelo atualmente 
se encontram na bandeira “la-
ranja”. Havendo reclassificação 
para a bandeira “amarela”, a ca-
pacidade de visitantes passa a 
ser o dobro, e a visitação será 
permitida também nos finais de 
semana e feriados.

 Nas unidades de conser-
vação de bioma terrestre, no 
caso de municípios em bandeira 
“laranja”, fica permitido o uso 
das áreas comuns com capaci-
dade máxima de 25 pessoas por 
turno e a prática de atividades 
turísticas fica limitada a 5 pes-
soas por condutor ou guia de 
turismo. Os limites representam 
50% da quantidade de visitan-
tes permitidos nos municípios 
de bandeira “amarela”.

 Ensaios fotográficos, fil-
magens e gravações nas uni-
dades de conservação serão 
permitidos apenas mediante 
agendamento através do e-mail 
ceasudemapb@gmail.com. Pes-
quisas científicas também serão 
autorizadas obedecendo um 
número máximo de pesquisa-

dores. Nas unidades, segue sen-
do obrigatório o uso de máscara 
de proteção e a obediência a um 
distanciamento mínimo de dois 
metros entre os visitantes.

 Ainda de acordo com a 
portaria, é de responsabilida-
de das operadoras de turismo 
o fornecimento diário de um 
Relatório Detalhado de Visitan-
tes à Coordenadoria de Estudos 
Ambientais (CEA) da Sudema 
(ceasudemapb@gmail.com), 
com os seguintes dados: nome 
completo do visitante, número 
do CPF e número do telefone. 

Para as unidades de con-
servação do bioma marinho, o 
perímetro da área permitida 
para uso pode ser consultado 
pelo link: http://sudema.pb.
gov.br/unidades-de-conserva-
cao-1/novo-normal-unidades-
de-conservacao. Para maiores 
informações, a Portaria SUDE-
MA/DS no 019/2021 pode ser 
acessada no link: https://au-
niao.pb.gov.br/servicos/arqui-
vo-digital/doe/2021/abril/dia-
rio-oficial-14-04-2021-1.pdf .

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) começou a 
decidir ontem se mantém 
a decisão do ministro Ed-
son Fachin que anulou as 
condenações do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

Na sessão de ontem, 
a maioria dos ministros 
decidiu que o plenário 
poderá julgar os recursos 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e da de-
fesa. Hoje, a Corte deverá 
entrar no mérito da de-
cisão de Fachin, relator 
do caso. 

Os ministros Ricardo 
Lewandowski e Marco 
Aurélio ficaram vencidos 
na votação e entenderam 
que a questão deveria ter 
sido decidida pela Segun-
da Turma da Corte e, por 
razões processuais, não 
poderiam ser remetidas 

pelo relator ao plenário. 
Em março, em outra de-
cisão, o colegiado decidiu 
que ex-juiz Sergio Moro foi 
parcial ao julgar o ex-pre-
sidente. 

No dia 8 de março, 
Fachin anulou as conde-
nações ao entender que 
a 13ª Vara Federal em 
Curitiba não tinha compe-
tência legal para julgar as 
acusações. Com a decisão, 
o ex-presidente não tem 
mais restrições na Justiça 
Eleitoral e está elegível 
para disputar um cargo 
público. 

Pela decisão, ficaram 
anuladas as condenações 
nos casos do triplex do 
Guarujá (SP), com pena 

de 8 anos e 10 meses de 
prisão, e do sítio em Ati-
baia, na qual Lula recebeu 
pena de 17 anos de prisão. 
Com a anulação, os pro-
cessos foram remetidos 
para a Justiça Federal em 
Brasília para nova análise 
do caso. 

A anulação ocorreu 
porque Fachin reconhe-
ceu que as acusações da 
força-tarefa da Lava Jato 
contra Lula não estavam 
relacionadas diretamen-
te com os desvios na 
Petrobras. Dessa forma, 
seguindo precedentes da 
Corte, o ministro reme-
teu os processos para a 
Justiça Federal em Bra-
sília. 

A decisão também 
atingiu o processo sobre 
supostas doações irregu-
lares ao Instituto Lula. O 
processo ainda está em 
tramitação na 13ª Vara e 
também deverá ser envia-
do para Brasília.

Vacinas que estão previstas 
para chegar em maio.

Equipamentos para a es-
truturação de leitos de UTI 
entraram na pauta. O Governo 
do Estado solicitou o apoio do 
ministério na disponibilização 
de 50 respiradores convencio-
nais, considerando a amplia-
ção de leitos no Hospital de 
Trauma de João Pessoa; 200 
bombas de infusão para o uso 
em UTI, considerando que a 

empresa vencedora da licita-
ção não realizou a entrega dos 
equipamentos. 

E ainda a solicitação de 
medicamentos do chamado 
‘Kit Intubação’, visando a difi-
culdade na aquisição dos me-
dicamentos e equipamentos 
utilizados na assistência ao 
paciente com covid-19 pelo 
estado e municípios, devido a 
alta demanda e dificuldade de 
produção no país.

Segundo o secretário
-executivo de Representação 
Institucional, Adauto Marco-
lino Fernandes, as demandas 
serão atendidas na próxima 
semana. “Sempre que solici-
tamos, [a demanda] entra na 
pauta da semana e a chegada 
é prevista para a semana se-
guinte. O ministro acatou a 
solicitação dos insumos, res-
piradores e freezers. Com a 
agenda oficial, ele irá oficiali-

zar outras ações para o estado 
na ocasião. Foi uma reunião 
positiva onde o ministro já 
vem atendendo os pleitos da 
Paraíba. Será uma satisfação 
e temos uma expectativa po-
sitiva para a chegada de Mar-
celo Queiroga na sexta-feira ao 
nosso estado”, relatou. 

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena e a secretária 
executiva de Saúde do municí-
pio, Rossana Maria da Nova Sá, 
também estiveram presentes. 

“Mostramos que João 
Pessoa está pronta e pre-
parada para cobrir o maior 
número possível, precisando 
apenas das quantidades das 
vacinas, como também o pedi-
do de insumos, equipamentos 
de proteção individual. Tam-
bém solicitamos programas 
que consideramos funda-
mentais como o de entrega 
de medicamentos em casa, 
a ampliação do número das 
Unidades Básicas de Saúde 
para que a gente possa atin-
gir 100% de cobertura, mais 
duas UPA’s para a cidade e 
apoio aos serviços cardiovas-
culares e bariátricos, quando 
o Santa Isabel puder voltar a 
receber essa demanda”, infor-
mou Cícero Lucena.

Nova remessa de vacinas à Paraíba foi assegurada 
após encontro entre o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga (E), o secretário-executivo de Representação 
Institucional do Estado, Adauto Fernandes (D)

Foto: Mário Agra/Divulgação

Hoje a Corte vai julgar 
o mérito da decisão do 

ministro Fachin

Cícero discute pandemia e projetos da capital País tem 3.462 mortes em 24h
O prefeito Cícero Lucena 

também se reuniu ontem com 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, em Brasília, onde 
discutiu ações de enfrentamen-
to à covid-19 e de outros pro-
jetos de interesse da capital na 
área da saúde.

“Mostrei ao ministro que 
João Pessoa está preparada 
para cobrir o maior número 
possível de pessoas vacinadas 
assim que recebermos as do-
ses”, revelou o prefeito Cícero 
Lucena, adiantando que a ges-
tão está preparada para chegar 

aos 65 postos de vacinação. De 
acordo com o prefeito, ainda 
foram solicitados insumos, me-
dicamentos e equipamentos de 
proteção individual.

A secretária executiva da 
Saúde, Rossana Sá, acompa-
nhou o prefeito no encontro. 
“O ministro foi muito sensível 
às causas que trouxemos. Ele 
tem trabalhado em busca de 
novos insumos para a vacina 
e nos prometeu que, no mais 
tardar em julho, teremos au-
mento no número de doses 
entregues”, destacou.

Parlamentares da bancada 
paraibana na Câmara Federal 
também estiveram presentes. 
O deputado Aguinaldo Ribeiro 
classificou a conversa como 
propositiva. “Cícero trouxe suas 
demandas em um momento de 
pico da pandemia e tivemos 
uma boa receptividade por par-
te do ministro e de sua equipe”, 
afirmou.

Segundo o deputado 
Efraim Filho, é importante unir 
esforços, trabalhar pela cidade, 
salvar vidas e conseguir recur-
sos em unidade.

O Brasil registrou 3.462 no-
vas mortes pela covid-19 nessa 
quarta-feira, 14. A média semanal 
de vítimas, que elimina distorções 
entre dias úteis e fim de semana, fi-
cou em 3.012, ficando pelo quinto 
dia seguido acima dos 3 mil.

Em apenas 14 dias no mês 
de abril, o número de vítimas fa-
tais provocadas pelo coronavírus 
ultrapassou a marca de 40 mil 
pessoas, totalizando 40.294. Pes-
quisadores e cientistas continuam 
apontando que será um mês muito 
complicado da pandemia no país 
e que as medidas de isolamento 

precisam ser reforçadas para evitar 
um cenário pior.

Com transmissão descontro-
lada do vírus, o país tem visto o 
colapso de várias redes hospitala-
res, com morte de pacientes na fila 
por leito e falta de remédios para 
intubação. Governadores e pre-
feitos têm recorrido a restrições ao 
comércio e até ao lockdown para 
frear o vírus. Já o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) continua 
como forte crítico das medidas de 
isolamento social, recomendadas 
por especialistas, e afirma temer 
efeitos negativos na economia.

André Richter
Agência Brasil
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Fiocruz propõe que covid-19 seja classificada como febre viral trombótica, pois tem impacto na coagulação sanguínea 

Estudo aponta: coronavírus 
aumenta formação de trombos
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A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) possui 
uma ferramenta para que 
a população possa acom-
panhar quantas doses dos 
imunizantes contra a co-
vid-19 foram entregues 
em cada município da 
Paraíba. O Painel de Va-
cinação dispõe de infor-
mação sobre a primeira 
e a segunda dose, bem 
como a discriminação por 
fabricante. O link está no 
portal do Governo do Es-
tado desde a chegada da 
primeira remessa de vaci-
nas à Paraíba, em janeiro 
deste ano.

 A informação sobre 
a distribuição e aplicação 
de vacinas na Paraíba está 
ao alcance dos cidadãos 
por meio do endereço ele-
trônico https://superset.
plataformatarget.com.br/
superset/dashboard/
vacinas/ . No ambiente 
eletrônico é possível vi-
sualizar o quantitativo to-
tal de vacinas recebidas, 
quantas pessoas formam 
o grupo prioritário, a co-
bertura vacinal da pri-
meira e da segunda dose, 
além da reserva técnica 
armazenada na SES.

 De acordo com o 
secretário de Saúde, Ge-
raldo Medeiros, as doses 
de imunizantes contra o 
novo coronavírus são dis-
tribuídas de acordo com 

o quantitativo popula-
cional do grupo prioritá-
rio que cada município 
possui. “Nós realizamos 
a conferência de todos 
os lotes e a distribuição 
das vacinas para os 223 
municípios paraibanos 
de acordo com o PNI. É 
importante salientar que 
a secretaria tem mantido 
transparência das ações 
e que a população pode 
conferir dentro dos ca-
nais oficiais do Governo 
do Estado”, enfatiza.

Além das informações 
gerais, é possível visuali-
zar a situação específica 
de cada município, bem 
como a meta de vacina-
ção atingida, divisão por 
grupo prioritário e a po-
pulação-alvo de cada uma 
delas por todo o estado. 
O Painel de Vacinação é 
atualizado diariamente 
com as informações re-
passadas pelas Secreta-
rias Municipais de Saúde.

Vacinação pode ser 
acompanhada on-line

Covid-19

Boletim aponta 1.218 contaminações 
novas e 42 óbitos nas últimas 24 horas 

Novos 1.218 casos de con-
taminação pelo novo coronaví-
rus foram confirmados ontem 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Com o número, 
o estado totaliza 275.301 ca-
sos confirmados acumulados 
de covid-19. Além dos novos 
diagnósticos, foram confir-
mados 42 falecimentos em 
decorrência do agravamento 
do quadro clínico proporcio-
nado pela doença, chegando a 
um número de 6.316 vítimas 
fatais. Também são contabili-
zados 193.451 pacientes consi-
derados recuperados da doen-
ça. Aproximadamente 75.534 

casos estão em aberto, ou seja, 
com a situação não finalizada 
no sistema de notificação de 
casos ou em recuperação.

Entre os novos casos con-
firmados ontem, 113 (9,27%) 
são de pacientes hospitalizados 
e 1.105 (90,72%) são conside-
rados leves.  De acordo com o 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 85 pacientes foram 
internados nas últimas 24 ho-
ras, quase 3 pessoas hospitali-
zadas a cada hora. Ao todo, 777 
pacientes estão internados nas 
unidades de referência.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o esta-
do é de 68%, nas enfermarias 
adulto o número é de 63%. A 

Região Metropolitana de João 
Pessoa aparece em seguida 
com uma taxa de ocupação 
que chega a 75% na UTI e 61% 
em enfermarias. Já Campina 
Grande possui 64% de ocupa-
ção dos leitos de UTI adulto, e o 
percentual de 78% nas enfer-
marias. No Sertão o número é 
de 68% nas UTI de referência 
para adultos e 60% de interna-
ções em enfermarias.

Segundo o Sistema de In-
formação do Ministério da Saú-
de, a Paraíba aplicou 711.023 
doses de imunizantes contra a 
covid-19. Um total de 542.184 
pessoas foram vacinadas com a 
primeira dose e 168.839 com a 
segunda dose da vacina. Tam-
bém foram realizados 786.727 

testes para diagnóstico.
Os falecimentos confir-

mados são datados de 31 de 
março a 14 de abril de 2021, 
sendo 25 dos 42 ocorridos no 
intervalo de 24 horas, entre 
a terça-feira e a quarta-feira. 
Dez mortes aconteceram em 
hospitais privados, dois nas 
residências dos pacientes e os 
demais em hospitais públicos.

Foram acometidos 22 mu-
lheres e 20 homens com faixa 
etária de 36 a 99 anos. Hiper-
tensão e diabetes foram as co-
morbidades mais frequentes 
tidas como fatores de agrava-
mento no quadro clínico e 11 
não possuíam comorbidades. 
Outros 97 falecimentos estão 
sendo investigados pela SES.

Acesse o QR-Code para acessar as 
informações da vacinação na PB

Mais de um ano de pan-
demia de covid-19, muita 
gente ainda se confunde 
sobre como funciona a re-
gulação de leitos para tra-
tamento da doença na Pa-
raíba. Será que pode levar 
diretamente ao Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley (HULW-UFPB)? Será 
que precisa passar antes 
por uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA)? Será 
que o próprio HULW define 
quem tem direito a leito?  

“Todos os pacientes que 
recebemos para tratamento 

contra a covid-19 são regula-
dos pelo Governo do Estado 
da Paraíba. O HULW oferta 
as vagas para a Regulação es-
tadual, e a competência para 
gerir esses pacientes é da Se-
cretaria de Saúde do Estado, 
por meio do Centro Estadual 
de Regulação para Covid-19, 
criado em março de 2020. 
Nós, no Lauro Wanderley, 
funcionamos como uma reta-
guarda para a covid, tanto na 
parte de enfermaria, quanto 
na parte de UTI”, explica Os-
mar Araújo Júnior, chefe do 
Setor de Regulação e Avalia-

ção em Saúde do HULW.  
Osmar Júnior reforça 

que, mesmo como gestor 
do Setor de Regulação do 
HULW, não tem competência 
para direcionar nenhum pa-
ciente, pois o gerenciamento 
de vagas parte “somente e 
unicamente” da Regulação 
estadual. “É o Centro de Re-
gulação quem possui a lista 
e a fila de pacientes, que é 
classificada conforme a gra-
vidade do quadro clínico. 
Aqui no HU, todos os dias 
fazemos o censo dos nossos 
leitos e encaminhamos nos-

sa disponibilidade de vagas 
ao estado”, afirma. Na Regu-
lação estadual, acrescenta, 
é feita a triagem e o dimen-
sionamento de vagas. Con-
forme as classificações, serão 
direcionados pacientes aos 
respectivos leitos do Lauro 
Wanderley: seja de UTI, seja 
de enfermaria. 

Para o tratamento de 
pessoas infectadas pelo co-
ronavírus (Sars-Cov-2), o 
HULW-UFPB dispõe de uma 
ala específica, com 15 leitos 
de enfermaria e 12 de Unida-
de de Terapia Intensiva.

HULW orienta sobre a regulação 
de leitos para covid-19 no hospital

Um estudo publicado 
pela revista científica “Me-
mórias”, do Instituto Oswal-
do Cruz, aponta que o novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) é o 
primeiro agente reconhecido 
por aumentar formação de 
coágulos (também chamados 
de trombos) que podem obs-
truir a circulação sanguínea e, 
consequentemente, provocar a 
morte. Além das consequên-
cias respiratórias da covid-19, 
pesquisas recentes identifica-
ram que a doença apresenta 
manifestações em diversos 
órgãos, desde o cérebro ao 
aparelho gastrointestinal.

As evidências de hiper-
coagulação na doença fizeram 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) propor que a covid-19 
seja a primeira infecção clas-
sificada como febre viral trom-
bótica (hoje é reconhecida com 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave - SRAG). A classificação 
de febre viral trombótica ba-
seia-se no impacto comprova-
do da infecção sobre a coagu-
lação sanguínea, que traz alto 
risco de morte.

Diferente dos vírus da 
dengue e da febre amarela 
que podem prejudicar a coa-
gulação, provocando sangra-
mentos nos casos mais graves 
(febres virais hemorrágicas), 
a covid-19 atua de forma 
contrária formando coágu-

los sanguíneos. Conforme os 
estudos, a trombose acomete 
um terço dos infectados pelo 
coronavírus, internados em 
UTI. Nos casos mais leves, o 
índice é menor.

A ocorrência de trombose 
(coagulopatia) no quadro mo-
derado ou grave da covid-19, 
isto é nos casos de difícil trata-
mento, com exacerbação infla-
matória grande é confirmada 
pelo secretário executivo de 
Saúde da Paraíba, Daniel Bel-
trammi. “O vírus da covid-19 
é capaz de causar fenômenos 
de trombose, de mudanças no 
comportamento da coagulação 
de maneira muito mais preva-
lente, acontecendo em muito 
mais pessoas do que o que a 
gente pôde ver na participação 
dos grupos que participaram 
daquelas pesquisas com vaci-
nas”, declarou. 

O representante da SES-PB 
acrescentou ainda que a forma-
ção de trombos tem sido ob-
servada com mais frequência 
em pacientes hospitalizados, 
embora também exista casos 
nos quais os pacientes foram 
tratados em casa e receberam 
anticoagulantes. “A trombose 
pode matar dependendo de 
onde ocorra. Se tiver fenôme-
nos trombóticos nos vasos do 
coração, nas coronárias, pode 
matar a pessoa por infarto. Se 
tiver no cérebro pode matar por 
acidente vascular encefálico”, 
esclareceu.

No entanto, o secretário 

executivo informou que não 
existem, no estado, notificações 
de eventos com trombose rela-
cionados às vacinas. Ele expli-
cou ainda que tais fenômenos 
acontecem numa proporção da 

população muito menor do que 
qualquer outro problema que 
eventualmente possa causar 
trombos, como por exemplo, 
o uso de anticoncepcional oral, 
o tabagismo e até a própria in-

fecção pela covid-19.
“Não foi observado até a 

presente data qualquer evento 
na Paraíba. Nós temos acom-
panhado as publicações dos 
estudos científicos e os estu-

dos têm dito que não há ne-
nhuma confirmação de que 
os fenômenos embólicos ou 
trombóticos estão relaciona-
dos ao imunizante”, arrematou 
Daniel Beltrammi.

Pesquisa aponta que vírus difere dos tipos da dengue e da febre amarela, que prejudicam a coagulação, e estaria relacionado a casos de trombose

Foto: pixabay.com

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

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Celular é o dispositivo mais utilizado para conectar a população, e as mulheres são as usuárias mais frequentes
Ao menos 76,7% dos 

domicílios paraibanos es-
tão conectados à internet 
de acordo com o módulo de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(PNAD C), referente ao ano 
de 2019, e divulgado ontem 
pelo IBGE. A proporção – 
que representa aproxima-
damente 1,02 milhão do to-
tal de 1,33 milhão de lares 
no estado – aponta para um 
crescimento frente a 2016, 
quando esse percentual era 
de 60,7%. O estudo aborda 
o acesso à internet e à televi-
são, além da posse de celular.

Embora esteja abaixo da 
média brasileira (82,7%) e 
tenha sido o décimo menor 
no ranking nacional, esse in-
dicador foi o terceiro maior 
do Nordeste, atrás apenas 
de Sergipe (80,2%) e do Rio 
Grande do Norte (78,4%), fi-
cando acima também da mé-
dia da região (74,3%).

Nas residências em que 
havia utilização da internet, 
o dispositivo mais utilizado 
para esse acesso era o ce-
lular (99,5%), seguido pelo 
microcomputador (33,3%), 
pela televisão (26,5%) e pelo 
tablet (9,8%). O levantamen-
to constatou que o acesso 
por meio do celular cresceu, 
uma vez que em 2016 era de 
97,5%, bem como via televi-
são, que era de 10,3%. Por 
outro lado, no mesmo perío-
do, foi registrado um recuo 

IBGE: 76% das residências do 
estado têm acesso à internet 

no uso do microcomputador 
com esse fim, que no início 
da série era de 48,2%, assim 
como do tablet, que era de 
18,8%.

Renda per capita
Ainda nesses lares, o ren-

dimento real médio mensal 
per capita, em 2019, era de R$ 
993, enquanto nos locais em 
que a internet não era utili-
zada esse valor foi de R$ 581. 

Em ambos os casos, a quantia 
ficou acima das médias regio-
nais, de R$ 988 e R$ 518.

Entre os domicílios em 
que a internet não era utili-
zada, os principais motivos 
apontados foram: nenhum 
morador sabia usar a rede 
(35%); o serviço de acesso 
era caro (30,2%); e a fal-
ta de interesse em acessar 
(27,2%). Outros 2,8% infor-
maram que o equipamento 

eletrônico necessário para 
acessar a internet tinha um 
alto custo e 2,3% relataram 
que o serviço de acesso à 
rede não estava disponível na 
área do domicílio.

Banda larga
Em relação ao tipo de 

conexão, a banda larga fixa 
era a mais utilizada (84,6%) 
nos domicílios em que havia 
acesso à internet, com uma 

proporção acima das médias 
do país (77,9%) e do Nordes-
te (80,4%). Já a banda larga 
móvel (61,9%) apresentou 
um percentual de uso menor 
que essas médias, de 81,2% 
e 63,8%, respectivamente. A 
utilização de banda larga fixa 
e móvel estava presente em 
46,5% das residências parai-
banas, ao passo que no Nor-
deste essa taxa era de 44,4% 
e no Brasil era de 59,2%.

Uso do sinal 
digital nos 
domicílios  
passa de 80%

Em 84,1% dos domicí-
lios paraibanos havia tele-
visão com conversor para 
receber sinal digital de TV 
aberta, em 2019, segundo 
a PNAD C TIC. No estado, 
houve crescimento desse 
indicador frente aos dados 
de 2016, quando esse per-
centual era de 59,3%. Por 
outro lado, a distribuição 
de lares em que havia tele-
visão e a recepção do sinal 
ocorria apenas por antena 
parabólica tem registrado 
queda contínua, passando 
de 21,8%, em 2016, para 
10% em 2019.

Outro indicador que 
tem registrado redução é o 
de domicílios em que havia 
acesso a serviço de televisão 
por assinatura que, na Para-
íba era de apenas 11,3% no 
período da pesquisa. Esse 
percentual foi bem menor 
que os constatados nas 
médias brasileira (30,4%) 
e nordestina (16,7%).

Os principais motivos 
apresentados pelos domicí-
lios, para não haver pacote 
de TV por assinatura, foram: 
o custo era considerado alto 
(57,3%); não havia interes-
se (36,6%); e o serviço não 
estava disponível na área do 
domicílio (1,2%).

Foto: Pixabay

Com 99,5% da preferência de uso no acesso à internet, o celular ficou à frente do microcomputador (33,3%) e da televisão (26,5%) no gosto dos paraibanos  

Preferência de usuários está nas chamadas de voz ou vídeo
Das 2,3 milhões de pes-

soas com dez anos ou mais 
que acessaram a internet na 
Paraíba, em 2019, cerca de 
94,4% utilizaram a rede para 
conversar por chamadas de 
voz ou de vídeo. Conforme 
a PNAD Contínua, essa foi 
a principal f inalidade de 
acesso apresentada pela 
população paraibana. O per-
centual ficou acima da média 
nacional (91,2%).

Em segundo lugar, está 
o uso da rede para enviar 
ou receber mensagens de 
texto, voz ou imagens, por 
apl icat ivos di ferentes de 
e-mail (91,2%), que no cená-
rio do país é o mais comum 
(95,7%); seguido pela utili-
zação para assistir a vídeos, 
inclusive programas, séries 
e filmes (89%). Na última 
posição no estado, está o 
uso para enviar ou receber 

e-mail (46,9%), bem abai-
xo da frequência brasileira 
(61,5%).

O estudo aponta ainda 
que o uso da internet, no pe-
ríodo de referência dos três 
meses pesquisados, foi mais 
frequente na faixa etária dos 
20 aos 39 anos, ficando aci-
ma dos 84% em todas as ida-
des. As menores proporções 
foram observadas nos grupos 
de 60 anos ou mais (29,6%) e 
50 a 59 anos (58,4%). Além 
disso, o levantamento identi-
ficou que o acesso à rede era 

mais comum entre as mulhe-
res (71,4%), do que entre os 
homens (66,3%). Quanto ao 
nível de instrução, o uso da 
internet era mais frequente 
entre aqueles que tinham 
nível superior incompleto 
(97,5%); superior completo 
(97,2%) e médio completo 
(91%). Contudo, era menos 
comum entre os sem instru-
ção e com o nível fundamen-
tal incompleto (48,8%).

Novas lideranças

Paraibanos debatem ‘consciência’ política 
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Pelo menos 60 pa-
raibanos irão participar 
das oficinas e atividades 
gratuitas oferecidas pela 
Politize!, organização da 
sociedade civil sem fins lu-
crativos (OSC) que objetiva 
democratizar o acesso ao 
conhecimento político e 
formar novas lideranças 
cidadãs. O programa Em-
baixadores Politize é des-
tinado a pessoas de todas 
as idades, com destaque 
para jovens, que querem 
participar da política das 
mais diversas maneiras. 

Em todo o Brasil foram 
mais de quatro mil inscri-
tos nas atividades que esse 
ano acontecerão de forma 
remota.

Entre os eixos a se-
rem abordados estão: Co-
nhecimento Político, que 
tem por finalidade alinhar 
conceitos da política insti-
tucional como criação de 
leis, orçamento público e 
correntes de pensamento; 
Diálogo Plural, onde o foco 
é o debate com pessoas de 
diferentes visões políticas 
por meio da Comunicação 
Não-Violenta; Empatia Ci-
dadã, que identifica pro-
blemas e desafios da cida-

de a partir 
d a  c o m -
p r e e n s ã o 
de políticas 
públicas; e 
ainda Prota-
gonismo Co-
munitário, 
onde o alu-
no se com-
preenderá 
como parte 
da solução, desenvolvendo 
e implementando soluções 
aos desafios da cidade.

Desde 2018, mais de 
75 mil pessoas participa-
ram das oficinas e ativida-
des gratuitas promovidas 
pelo programa. Ao todo 

865 embai-
xadores fo-
ram forma-
dos em 237 
cidades em 
26 unidades 
federativas 
do país. 

A  par-
tir de 2020, 
para tornar 
seu impacto 

na sociedade mais efeti-
vo, escalável e sistêmico, 
o programa Embaixadores 
Politize! entrou em uma 
nova fase. Para isso, foi di-
vidido em três camadas: 
Multiplicadores, Embaixa-
das e Líderes.

O estudante de direito 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), José Vitor 
de Matos, conta que fez o 
treinamento do Politize! 
ano passado influenciado 
por um amigo que já conhe-
cia o trabalho da OSC. “A 
dinâmica é extremamente 
relevante, principalmente 
para o contexto político em 
que a gente vive, a partir do 
que é visto nós podemos 
desempenhar um papel 
melhor tanto no âmbito ci-
vil como no âmbito político 
na nossa cidade”. Depois do 
treinamento o entrevista-
do, que já se considerava 
um  entusiasta da políti-

ca, passou a compreender 
ainda mais a importância 
dessa prática que permeia 
todos os aspectos da vida 
humana. “Transforma a 
nós, cidadãos ‘normais’ 
em pessoas que podem, de 
verdade, intervir, fiscalizar 
e trazer à tona discussões 
interessantes para a socie-
dade” 

Com as inscrições para 
a turma 2021 do Progra-
ma Embaixadores Politize! 
encerradas estão disponí-
veis as pré-inscrições para 
o próximo ano que podem 
ser realizadas através do 
endereço: encurtador.com.
br/ioGWY

Desde 2018, mais 
de 75 mil pessoas 
participaram das 

oficinas e atividades 
gratuitas promovidas 

pelo programa

46,9%
utilizam a internet para enviar 

ou receber e-mails



Paraíba
Edição: Cardoso Filho          Editoração: Bhrunno Fernando

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 2021     |     A UNIÃO        7

O proprietário do Ford KA disse aos policiais que recebeu várias notificações das infrações cometidas pelo “clone”
A Polícia Militar recu-

perou um veículo que havia 
sido roubado em João Pes-
soa e que estava circulando 
como um ‘clone’ de outro 
veículo na cidade de Campi-
na Grande e prendeu o con-
dutor. O veículo era um Ford 
Ka de cor branca que foi fla-
grado pelos policiais durante 
ronda no bairro do Itararé. 
“Durante a abordagem, os 
policiais constataram que os 
sinais identificadores do veí-
culo haviam sido alterados, e 
que na verdade aquele carro 
que estava sendo vistoriado 
era um carro que havia sido 
roubado no mês de agosto do 
ano passado em João Pessoa”, 
explicou o capitão Ralisson 
Araújo, comandante da 3ª 
Companhia de Policiamento 
de Trânsito (3ª CPTran).

Segundo oficial, o condu-
tor do veículo tem 34 anos e, 
junto com o veículo, foi apre-
sentado na Central de Polícia. 
“Provavelmente, ele respon-
derá pelo crime de recepta-
ção, enquanto a adulteração 
veicular será investigada”, dis-
se o Ralisson. Além disso, a PM 
também conseguiu localizar o 
proprietário do KA original. 
Ele disse que já vinha receben-
do notificações de infrações 
cometidas pelo ‘clone’.

O carro clonado encon-
trado pela PM já é o 17º veí-
culo retirado de circulação 
pela 3ª CPTran neste ano, re-
ferente a algum crime como 
roubo, furto ou adulteração.

PM recupera veículo clonado 
que havia sido roubado em JP

O veículo apreendido em Campina Grande usava as mesmas placas do Ford KA roubado em João Pessoa; em outras ações, na capital e no Sertão, a Polícia Militar apreendeu drogas, armas, dinheiro e aves silvestres mantidas em cativeiro

Fotos: Ascom/PMPB

Irmãos usavam casa para o tráfico de droga
Policiais do Batalhão Espe-

cializado em Policiamento com 
Motocicletas (BEPMotos), sob 
o comando da tenente Rebeca 
Barros, prenderam na noite da 
terça-feira (13), dois irmãos, 
de 18 e 19 anos, por tráfico de 
drogas, no bairro de Mangabeira 
VII, na Zona Sul de João Pessoa. 
Eles usavam a própria casa como 
ponto de venda de drogas e na 
residência foram encontradas 17 
porções de cocaína, 46 pedras de 
crack e 112 trouxas de maconha.

Conforme a tenente, os ir-

mãos aproveitavam que a mãe 
estava trabalhando (ela é enfer-
meira) para usar a residência nas 
atividades do tráfico. “Quando 
estávamos indo para a delegacia, 
encontramos uma enfermeira na 
rodovia, chorando e dizendo que 
os filhos dela haviam sido presos. 
Por coincidência, era a mãe dos 
suspeitos. Ela estava há dois dias 
sem dormir por causa do plantão, 
já que trabalha na assistência das 
pessoas que estão infectadas pela 
covid-19, e na ausência dela os 
filhos aproveitavam para praticar 

as atividades do tráfico”, contou.
Um terceiro suspeito foi de-

tido em um carro, que estava 
parado em frente à residência. 
Ele havia saído a cinco dias do 
presídio, após cumprir pena por 
tráfico e porte ilegal de arma. 
O veículo teria sido usado em 
assaltos na capital. Ele foi ouvido 
e liberado.

Os dois irmãos permanecem 
presos na carceragem da Central 
de Polícia aguardando a audiên-
cia de custódia que é realizada 
em uma sala especial.

Grupo é preso pela prática de roubos no Sertão
A Polícia Militar prendeu 

quatro suspeitos de integra-
rem uma associação criminosa 
responsável pela distribuição 
de drogas, assassinatos e rou-
bos, em cidades do Sertão da 
Paraíba. A prisão da quadrilha 
aconteceu durante uma ope-
ração, realizada nessa terça-
feira (13), nas cidades de Juru 
e Água Branca, na região de 
Princesa Isabel. Conforme os 
levantamentos realizados pela 

PM, o líder do bando é um 
detento que está recolhido no 
presídio regional de Patos.

A operação que resultou na 
prisão dos envolvidos, realizada 
pelas equipes da 5ª Companhia 
Independente da PM (5ª CIPM), 
teria evitado homicídios que es-
tavam planejados para aconte-
cer nessa terça-feira (13), já que 
os suspeitos estariam na região 
para cobrar dívidas de drogas e 
quem não pagasse seria execu-

tado, conforme as informações 
recebidas pelos policiais milita-
res. Dois dos suspeitos estavam 
na cidade de Juru. Os outros 
dois, em Água Branca. Na ope-
ração, foram apreendidos um 
revólver, porções de maconha, 
trituradores de drogas, balança 
de precisão e celulares.

Os presos, que têm idades 
entre 22 e 25 anos, foram 
apresentados na delegacia de 
Princesa Isabel.

A Polícia Civil e o Con-
selho Tutelar de Lucena 
vão investigar o abando-
nado de um recém-nas-
cido deixado na frente de 
uma casa numa localidade 
daquela cidade. A criança 
foi encontrada na madru-
gada dessa quarta-feira 
(14), com formigas no cor-
po, sendo levada para a 
Unidade Básica de Saúde.

A enfermeira da UB-
Saúde de Lucena, Selma 
Neves, informou que foi 
providenciada a limpe-
za do corpo da criança e 
coberto com uma manta 
térmica. O que chamou a 
atenção de servidores da 
UBD foi que, pouco tempo 
depois a mãe da criança, 
identificada por Verônica, 
chegou solicitando atendi-
mento médico. A atitude de 
Verônica que tem 19 anos, 
mãe de mais dois filhos 
causou revolta a morado-
res da cidade e também de 
familiares dela. Mãe e filho 
foram transferidos para 
o Hospital e Maternidade 
Flávio Ribeiro, em Santa 
Rita. Ela disse que não sa-
bia que estava grávida. 

Criança é 
abandonada
pela mãe 
em Lucena

Polícia procura homem que 
assassinou esposa a facadas 

Mais um crime de femi-
nicídio é registrado na Paraí-
ba. Na cidade de Patos, a po-
lícia está solicitando o apoio 
da população, através do 197, 
para localizar um homem 
identificado por Evani Luce-
na, de 44 anos, suspeito de 
assassinar a esposa, Cláudia 
Gomes de Medeiros, de 29 
anos. O crime aconteceu na 
tarde dessa terça-feira (13), 
no sítio São Bento, distrito 
de Santa Gertrudes, zona ru-
ral de Patos. A vítima sofreu 
diversas facadas. Ela ainda 
foi socorrida para o Hospital 
Regional de Patos.

O delegado Gaudêncio 
Neto disse que o casal estava 
separado há cerca de dois 
meses após Cláudia decidir 
não mais conviver com o ma-
rido. O relacionamento era 
marcado por seguidas agres-
sões sofridas pela mulher.

Gaudêncio Neto soube 
que a mulher havia deixado 
as duas filhas do casal com a 
sua mãe e teria ido fazer com-
pras. Ao retornar para casa 
encontrou Evani a sua espera 

No Sertão

Acidentes matam criança 
e deixam quatro feridos

Três acidentes ocorri-
dos na última terça-feira, 
sendo um deles no final 
da tarde, deixando quatro 
pessoas feridas, sem gravi-
dades. Os acidentes acon-
teceram em rodovias es-
taduais. No início da tarde, 
um caminhão carregado 
com sacolas plásticas tom-
bou numa curva da PB-262, 
na Serra do Teixeira, Região 
Metropolitana de Patos.

Policiais da 4ª Compa-
nhia de Trânsito de Patos 
informaram que o moto-
rista Antônio José Mauro 
da Silva, de 54 anos, per-
deu o controle do veículo 
e tombou. Ele ficou preso 
às ferragens. A carga ficou 
parcialmente espalhada 
na rodovia e houve derra-
mamento de óleo na pista. 
O motorista foi socorrido 
para o Hospital Regional de 
Patos. O Corpo de Bombei-
ros esteve no local.

Capotamento
Duas pessoas ficaram 

feridas após o veículo que 
viajavam capotar numa 
estrada, na altura do sítio 
Saco, entre as cidades de 
São José de Caiana e Serra 
Grande. O acidente, segun-
do informações, ocorreu 
após o condutor perder o 
controle do veículo. As víti-
ma, que estavam a passeio 
em Serra Grande, tiveram 
apenas escoriações e foram 
atendidas pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu). 

Militar
Em Itaporanga, o sar-

gento da Polícia Militar 
Antônio Aneto da Silva, de 
57 anos, ficou preso às fer-
ragens do carro que dirigia 
após capotar na rodovia 
PB-386, entre Itaporanga e 
Boa Ventura. O fato ocorreu 
por volta das 19h. 

Testemunhas disse-
ram que o militar seguia 
com destino a Itaporanga, 
onde reside, quando per-
deu o controle do veículo e 
foi parar em um barranco 
nas proximidades de um 
açude. No acidente, o po-
licial que sofreu algumas 
lesões ficou por baixo do 
automóvel. Ele foi atendido 
por uma equipe do Samu.

Atropelamento
Na cidade de São Ben-

to, uma criança de apenas 
5 anos morreu atropela-
da por um caminhão, no 
bairro São Bentinho, na 
manhã dessa quarta-feira 
(14). Maria Sofia da Silva 
Carneiro tentou atraves-
sar a rodovia PB – 293 e 
foi atingida pelo veículo. A 
garota ainda chegou a ser 
socorrida para o Hospital 
Maria Paulino Lúcio, em 
São Bento, onde faleceu.

Evani Lucena matou a esposa porque não aceitava o fim do relacionamento

Foto: Divulgação

e sem praticamente nada di-
zer desferiu vários golpes de 
faca, para em seguida fugir. 
Cláudia deixou duas filhas 
autistas e uma terceira filha 
de outro relacionamento.

Duplo homicídio
Vingança. Esta é a linha 

de investigação da Polícia 
Civil de Araruna para iden-
tificar os responsáveis pelo 
assassinato dos presidiá-
rios José Pontes Sobrinho, 
69 anos, e seu filho Antônio 
Edvan de Araújo Pontes, 39 
anos, mortos por volta das 

5h de ontem após deixarem 
a cadeia pública daquela ci-
dade quando se dirigiam, em 
uma motocicleta para o sítio 
onde residiam. 

Segundo a Polícia Militar, 
pai e filho cumpriam pena no 
regime semiaberto na Cadeia 
Pública de Araruna e, ontem, 
após deixarem a cadeia foram 
surpreendidos por dois ho-
mens que também estavam 
em uma motocicleta. 

José Pontes Sobrinho e 
Antônio Edvan de Araújo Pon-
tes respondiam por um homi-
cídio na cidade de Pirpirituba.
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Em 2020, a Associação Guariju monitorou 179 ninhos, realizando a soltura e o encaminhamento para o mar de 11.568 filhotes 

Nasceram ontem, no 
Busto de Tamandaré, Praia 
de Tambaú, em João Pessoa, 
105 filhotes de tartarugas 
monitoradas pelo Projeto 
Tartarugas Urbanas, de-
senvolvido pela Associa-
ção Guariju. No entanto, o 
horário e os dias dos nas-
cimentos não estão sendo 
divulgados para evitar que 
as pessoas desrespeitem as 
medidas de isolamento so-
cial. Ano passado, a equipe 
da Ong monitorou 179 ni-
nhos, realizando a soltura 
e o encaminhamento para 
o mar de 11.568 filhotes de 
tartarugas marinhas. Até 
agora foram contabilizados 
169 ninhos. Isso implica 
que o sucesso reprodutivo 
de 2021 deverá ser maior 
que o ano passado, mas a 
Ong só divulgará um ba-
lanço dos dados no final da 
temporada.

A pandemia trouxe di-
ficuldades adicionais a enti-
dade. A bióloga e presidente 
da Associação Guariju, Da-
nielle Siqueira, explica que 
a venda de lembrancinhas 
ajudava a pagar as despesas 
da associação como também 
os materiais necessários ao 
projeto, então para evitar 
aglomeração nas praias, os 
nascimentos não estão sen-
do mais divulgados. “Em 
2018, por exemplo, tivemos 
um público de mais de 200 
pessoas assistindo os filho-
tinhos indo para o mar, en-
tão as vendas eram muito 
boas. Temos feito o sorteio 
de rifas, promovendo cursos 
e vaquinha on-line para dri-
blar a dificuldade financei-
ra”, revelou.

Outra dificuldade en-
frentada pela Associação 
Guariju é conscientizar 
a população sobre a im-
portância de manter os 
cuidados de prevenção à 
covid-19. “Mesmo não di-
vulgando os horários dos 
nascimentos sempre ha-
verá pessoas na praia. En-
quanto conservacionista 
ambiental entendo a im-
portância de as pessoas 
presenciarem o nascimen-
to das tartarugas, mas es-
tamos vivenciando uma 
pandemia. Elas se aproxi-
mam dos voluntários sem 
sequer utilizar máscaras”, 
declarou a presidente.

As tartarugas nas praias 
do Litoral paraibano deso-
vam no período de outubro 
a junho. “Ultimamente a de-
sova tem começado em de-
zembro. Isso é o que a gente 
chama da temporada repro-
dutiva, vinculada a questões 
de temperaturas e correntes, 
já que as tartarugas são ani-
mais migratórios”, explicou.

A Associação Guariju 
tem 19 anos de existência 
e atualmente conta com 40 
voluntários. As áreas de 
monitoramento diário são 
Intermares, Ponta de Cam-
pina, Bessa e Jardim Ocea-
nia, no entanto, há ninhos 
no Busto de Tamandaré, nas 
praias do Seixas e da Penha, 
mas a Ong não monitora 
diariamente porque a área 
é mais afastada.

Para conhecer o projeto 
Tartarugas Urbanas visite o 
instagram @tartarugas_ur-
banas ou entre em contato 
para mais informações pelo 
watsapp (83) 99608-5226. 
A doação pode ser feita atra-
vés de transferência bancá-
rio ou se preferir pelo pix da 

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Filhotes de tartarugas nascem 
no Busto de Tamandaré, em JP

O nascimento de 105 filhotes de tartarugas, ontem, em Tambaú, foi monitorado pelo Projeto Tartarugas Urbanas, desenvolvido pela Associação Guariju

Foto: Messina Palmeira/Divulgação

Cultivo de mudas

Apenados da cidade de Patos vão
participar de projeto ambiental

A cidade de Patos e 
municípios vizinhos serão 
beneficiários de uma ação 
ambiental importante, que 
contará com a participa-
ção de apenados da Peni-
tenciária Padrão Romero 
Nóbrega: o plantio de mu-
das de árvores nativas da 
região, sobretudo do bio-
ma caatinga. O projeto de 
reflorestamento, que aju-
da na reintegração social 
de pessoas privadas de 
liberdade, é uma parceria 
da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciá-
ria (Seap) com a Universi-
dade Federal de Campina 
Grande (UFCG), Campus 
de Patos, por meio do De-
partamento de Engenharia 
Florestal. 

A supervisão do pro-
jeto é da professora Pa-
trícia Carneiro Souto, que 
coordena o viveiro, e de 

Manoella de Queiroz Ro-
drigues Limeira, secre-
tária do Meio Ambiente 
da Prefeitura de Patos. 
A princípio o projeto vai 
trabalhar com as espécies 
nativas Juazeiro (Sarcom-
phalus joazeiro (Mart) 
Hauenschild); Ipê roxo 
(Handroanthus impetigi-
nosus (Mart Ex DC.) Mat-
tos; Catingueira (Cenos-
tigma bracteosa (Tul.) L.P. 
Queiroz).

Na própria unidade 
prisional, quatro apena-
dos selecionados já tra-
balham na quebra da dor-
mência das sementes e 
plantio destas, culminan-
do com o surgimento das 
mudas das plantas. Os ree-
ducandos envolvidos no 
projeto estão cultivando 
um pomar com as espécies 
frutíferas: goiaba, gravio-
la, laranja, limão, acerola, 

pinha e pitanga, frutas que 
fortalecerão a qualidade 
nutricional das refeições 
diárias.

O secretário da Ad-
ministração Penitenciária, 
Sérgio Fonseca, parabe-
nizou a iniciativa da dire-
ção do Presídio Romero 
da Nóbrega pela relevante 
ação no campo ambiental. 
“Contribuir com o reflo-
restamento de áreas em 
Patos e outras cidades cir-
cunvizinhas, tendo a UFCG 
e a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente como 
parceiras, é gratificante 
para a Seap pela dimensão 
da causa e pela inclusão 
social de pessoas priva-
das de liberdade. Tal ação 
é mais um resultado que 
está de acordo com o que 
estabelece o Planejamento 
Estratégico da Secretaria 
da Administração Peniten-

ciária, ou seja, somar es-
forços, buscar parceiros e 
promover a reinserção so-
cial de pessoas”, pontuou.

O gerente executivo da 
Ressocialização, João Sitonio 
Rosas, assegurou que a GER 
apoia integralmente o proje-
to e já está envolvida nesta 
nova ação de inclusão social. 

O diretor da Peni-
tenciária Romero Nóbre-
ga, Manoel Eudes Osório, 
agradeceu as parcerias e 
o apoio da Seap e afirmou 
que a equipe da unidade 
prisional está empenhada 
na ação que pode fazer a 
diferença na caatinga da 
região a médio e longo pra-
zo e que os apenados sele-
cionados estão abraçando 
a ideia com entusiasmo. 
Adiantou que outras inicia-
tivas visando a reintegra-
ção social dos presos estão 
sendo elaboradas.

Os apenados da Penitenciária Padrão Romero 
Nóbrega já estão cultivando um pomar com as 
espécies frutíferas: goiaba, graviola, laranja, 
limão, acerola, pinha e pitanga

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio da 
coordenação de Saúde Bucal, 
promoverá a palestra “Uso 
da teleodontologia na APS e 
no CEO” amanhã. O evento 
ocorrerá de forma remota, 
das 14h às 16h, e terá como 
palestrante o coordenador 
de Saúde Bucal de Varginha, 
Minas Gerais, Augusto Cesár 
Sousa Raimundo. O objetivo 
é incentivar os municípios a 
implementarem essa ferra-
menta que ajuda os profissio-
nais de saúde bucal a fazerem 
uma avaliação do paciente 
antes de agendar o atendi-
mento presencial. 

A palestra tem como pú-
blico-alvo os coordenadores 
municipais de Saúde Bucal, 
os gerentes dos Centros de 
Especialidades Odontológi-
cas (CEO) e os dentistas da 
Rede de Saúde Bucal da Pa-
raíba. O evento será realizado 
em parceria com a UFPB. O 
link para participar do ciclo 
de atualização é o https://
meet.google.com/mwh-thia-
thm.

Teleodontologia é uma 
ferramenta que auxilia os 
profissionais de saúde bucal 
no acompanhamento e orien-
tação aos usuários. Encora-
jada para ser utilizada am-
plamente pelo SUS durante 
a pandemia do coronavírus, 

esta ferramenta ajuda o pro-
fissional a fazer uma avalia-
ção com relação ao estado 
de saúde bucal do usuário, 
analisar o grau de gravida-
de e, se necessário, fazer o 
agendamento que o paciente 
possa realizar o atendimento 
presencial. 

De acordo com o coor-
denador de Saúde Bucal da 
SES, Marcílio Macaíba, alguns 
municípios já utilizam a ferra-
menta na Paraíba, mas a ideia 
é fazer com que este serviço 
seja ofertado por todos. Ele 
afirma que o objetivo da pa-
lestra é aprender um pouco 
mais sobre a ferramenta com 
o coordenador de Saúde Bu-
cal de Varginha, cidade que 
tem a teledontologia como 
uma experiência exitosa. 

“A teleodontologia vem 
colaborar, no sentido de que 
ela vai poder dar ao profis-
sional a condição de anali-
sar a urgência de determi-
nados procedimentos. Essa 
palestra irá engrandecer 
ainda mais o entendimento 
sobre a ferramenta e fazer 
com que os colegas coor-
denadores de saúde bucal 
dos municípios possam im-
plementar o serviço aqui e, 
para aqueles que já traba-
lham com a teleodontologia, 
que possam aperfeiçoar o 
atendimento”, pontua. 

Teleodontologia: SES
realiza palestra amanhã

Foto: Secom-PB
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Literatura infantil
Antecipando o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado no próximo 
domingo, jornal ‘A União’ promove debate com as autoras Messina 
Palmeira (foto), Neide Medeiros e Cristiana Furtado. Página 12
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‘Molla de Mandacaru’ revela as facetas do músico, dramaturgo, ator, documentarista e colecionador de vinil Lourenço Farias

“Os nomes dos poetas 
populares deveriam estar na 
boca do povo”, diz cordelista 
baiano Antônio Vieira no poe-
ma Poetas Populares. Deveria 
estar nas telas também. Isso é 
o que propõe o documentário 
Molla de Mandacaru, recen-
temente lançado no YouTu-
be, com direção e roteiro de 
Leandro Rolim. 

O curta-metragem é uma 
conversa com o artista popular 
de 65 anos, Lourenço Farias 
Molla, e revela sua personali-
dade e suas facetas na cultura 
popular, na qual possui atua-
ção como compositor, drama-
turgo, ator, documentarista e 
colecionador de discos em vi-
nil – sendo mais de 10 mil LPs, 
com destaque para seu acervo 
com raridades do forró. 

Mesmo que sua área de 
abrangência seja, por vezes, lo-
calizada nos limites paroquiais 
de sua comunidade localizada 
em João Pessoa, Molla de Man-
dacaru demonstra o caráter 
autêntico de suas influências e 
lutas por levar o que há de mais 
profundo da criação popular. 
“Eu venho do folclore, eu venho 
da quadrilha. Eu sou do coco 
de roda, da lapinha. Já toquei 
com força. Eu sou da turma dos 
brincantes”, descreve.

Aos oito anos, Molla par-
ticipa de sua primeira peça 
sobre Cinderela, no qual fazia 
o narrador da história infantil. 
“Mas isso faz tempo que só a 
mulesta dos cachorros”.

Em 1971, o professor de 
educação artística da Escola 
Estadual Mateus Augusto de 
Oliveira, onde Molla cursava o 
primeiro ano científico, o cha-
mou para compor o elenco de 
O Tijolo Esquecido – “ou escon-
dido, sei lá o que danado era, 
mas era pra criança”. Esse mes-
mo professor o convida em se-
guida para participar do grupo 
de teatro do Santa Roza, onde 
ele atuava em espetáculos. 
“Pra mim, tudo era novidade, 
tudo era bom. Eu adorava essa 
história de teatro e música 
juntos. Eu ia à igreja e ver uma 
pessoa tocando piano, olhava e 
queria aprender também”. 

Sua estreia no Santa Roza 
foi através da peça Os Cegos, do 
belga Michel de Ghelderode 
(1898-1962), interpretando 
um caolho entre três cegos. 
“Era uma coisa séria, mas eu 
queria rir e não podia, o pes-
soal até me chamava a atenção 
‘rapaz, isso é uma coisa dramá-
tica'. Eu me sentia mais à von-
tade com a comédia mesmo, 
até pelo meu jeito de me por-
tar no dia a dia”.

Apesar da pouca expe-
riência com os palcos e textos 
cênicos, Molla logo se torna 
diretor do grupo de teatro da 
Igreja Coração de Jesus, em 
Mandacaru. O pároco Fer-
nando Teixeira (homônimo 
do veterano ator paraibano) 
o viu batendo na máquina de 
datilografia uma peça que Mol-
la produzia, e o convidou no 
mesmo momento para ajudar 
nas encenações do grupo de 
jovens católicos. O padre então 
pede que Molla vá participar 
de um espetáculo de babau 
(bonecos de fantoche) naque-
la mesma noite. “Isso foi uma 
fria, porque eu nunca tinha 
mexido com babau na minha 
vida, sabe? Mas gostei demais, 
era exatamente a minha área”. 
Mais tarde ele viria a dirigir a 
Paixão de Cristo encenado no 
bairro pela igreja – evento que 
existe até os dias de hoje.

Esse trabalho possibilitou 
Molla a levar o teatro popular 
para as comunidades, igrejas 
e escolas, realizando ativida-
des de cunho educacional, fa-
cilitando a comunicação entre 
jovens em situações de vulne-
rabilidade social e vítimas de 
maus tratos e violência. “Ele 
(o jovem) não conta pra você, 
mas conta para o boneco”. Essa 
experiência foi de tal forma to-
cante que levou Molla a fazer o 
curso de psicologia na Univer-
sidade, mas ele não chegaria a 
concluir. Assim como também 
apenas iniciou o curso de Edu-
cação Artística, abandonando 
ambos devido às dificuldades 
financeiras e de transporte 
para se dirigir até a UFPB, na 
época em que já era casado e 
tinha dois filhos.

A maior realização de 
Molla nos teatros não se deu, 
porém, como ator ou drama-

turgo, mas quando se apresen-
tava com sua sanfona com o 
Pastoril Profano, da Cia. Parai-
bana de Comédia, que lotava 
todas as casas de teatro por 
onde passava. “Eram espetá-
culos de quinta a domingo, 
para um público de oitocentas 
a mil pessoas pessoas por noi-
te. Aquilo pra mim era o auge”.

Obsessão pelo vinil
A vida de sanfoneiro de 

Molla começou a pedido de 
seu pai, para que ele pudesse 
tocar na igreja batista, da qual 
era frequentador. Depois de 
sete meses de aulas, seu pai 
acusava o menino de não es-
tar aprendendo a tocar o ins-
trumento direito e suspende 
o pagamento do curso. O rela-
cionamento conturbado com o 
pai viria a ser determinante na 
vida do artista. 

“Meu pai era muito vio-
lento. Batia nas pessoas, atira-
va no povo. Não era bandido, 
não, mas era um caba ruim, de 
jeito, caba mandão”. Depois de 
uma briga doméstica em que 
Molla enfrentou seu pai arma-
do para defender sua irmã, ele 
decide sair de casa. Seu profes-
sor de acordeon na época era 
um deficiente visual e resolve 
o dilema do pagamento pelas 
aulas: Molla leria as partituras, 
e o professor as transcreveria 
para o braille.

Em 1978, Molla recebe 
o convite para aproveitar o 
grupo de jovens da igreja do 
bairro para montar uma qua-
drilha junina e tocar sanfona 
nas apresentações. “Eu só sa-
bia tocar três músicas: ‘Asa 

Branca’, ‘A Volta’ e outra lá que 
eu inventei”. Com a insistência 
do amigo, ele decide montar 
a quadrilha Fazenda Cascavel. 
“Eu passava três horas tocando 
três músicas, era um saco” (ri-
sos). Foram seis anos se apre-
sentando, viajando para o sul 
do país e participando de com-
petições, das quais ele nunca 
concordou. “Acho que folclore 
não deveria ser julgado. Uma 
quadrilha pode até ser melhor 
que a outra, mas o folclore em 
si deveria ter um objetivo só, 
que é mostrar seu valor”.

A curiosidade de Molla 
em aprender cada vez mais 
sobre forró a fim de aprimo-
rar o repertório de suas apre-
sentações o levou a uma outra 
obsessão, pela qual é bastante 
conhecido hoje em dia: a cole-
ção de discos de vinil, em espe-
cial os de forró. Ele diz que pa-
rou de contar quando o acervo 
passou de 10 mil, alguns raros, 
inclusive: “Eu tenho o vinil de 
Zito Borborema, de Campina 
Grande – que hoje quase nin-
guém lembra o nome dele 
mais, e que formou um trio 
com Dominguinhos. Tenho 
também do Gordurinha – que 
fez a canção ‘Chiclete com Ba-
nana’”, elenca.

Há 40 anos, Molla toca 
sua sanfona no grupo Os Três 
do Norte e ainda guarda o há-
bito de todos os dias escutar 
seus LPs. Ele não tem proble-
ma em compartilhar as rari-
dades de seu acervo, contanto 
que se vá ouvir na casa dele ou 
se encomende a digitalização 
de algum disco, porque retirar 
de lá ninguém consegue. “Isso 

aqui que eu tenho é a história 
da música popular nordestina. 
E só quem tem conhecimento 
é que sabe dar valor”.

Alagamar
Com o envolvimento cres-

cente com as atividades reli-
giosas no início da década de 
1980, Molla, que no momento 
fazia desenhos em stencil para 
os folhetos da igreja, recebe um 
convite da arquidiocese para 
participar do centro de docu-
mentação chamado Cetop. Pas-
sou a filmar e editar manifes-
tações políticas e sociais. “Nós 
cobrimos crimes de disputa de 
terras, o julgamento de Mar-
garida Maria Alves, e todas as 
greves que aconteciam na ca-
pital a gente estava lá. Já que a 
imprensa não ia, a gente ia.”

Molla recorda do período 
em que documentou a resis-
tência dos camponeses em 
Alagamar, no interior do Es-
tado. A organização dos cerca 
de 7 mil agricultores que tra-
balhavam pacificamente em 
14 fazendas, pagando afora-
mento ao proprietário, e que 
foram vendidas a investidores 
que pretendiam plantar cana e 
criar gado naquela área, expul-
sando os antigos moradores 
do local. A resistência em Ala-
gamar contou com forte apoio 
do arcebispo de João Pessoa, 
dom José Maria Pires, e mobi-
lizou outros bispos do Nordes-
te, entre os quais o arcebispo 
de Olinda e Recife, Dom Hél-
der Câmara. “A polícia federal 
controlava todo o material. Era 
tudo proibido. Não podia ter 
câmera nem equipamento de 

edição. Eles quebravam mes-
mo. A polícia chegava para 
tirar os agricultores que esta-
vam fazendo protesto na praça 
e aproveitavam e quebravam 
tudo, batiam em você, não 
queriam nem saber. Eu con-
segui não ser preso, mas eles 
levaram freiras, frei Anastácio, 
irmã Marlene…”

Molla montava toda es-
trutura de cinema nas comu-
nidades e periferia da cidade 
para exibir as produções e ge-
rar debate entre a população. 
“Era pra criar conscientização 
política mesmo entre os mo-
radores. E isso ainda era no 
período de Geisel e Figueiredo, 
final da ditadura militar”.

É em Mandacaru que 
Molla resguarda sua memória, 
e são para os moradores de 
lá que ele tenta reverberar a 
tradição da comunidade. “Isso 
aqui sempre fervia cultural-
mente. Todo canto tinha ciran-
da, coco de roda, tribo indíge-
na e lapinha. O pessoal lotava 
e ficava assistindo quadrilha 
até duas, três horas da manhã. 
E hoje se acabou. Hoje a gente 
está vivendo só de memórias”, 
lamenta o artista popular.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Documentário evoca memória 
de artista popular da periferia

Através do QR Code acima, 
acesse o documentário ‘Molla 
de Mandacaru’ no YouTube

Foto: Divulgação

Cena do filme que está disponível 
gratuitamente na plataforma do 
YouTube, cujo protagonista é Molla: 
“Eu venho do folclore”

Da esq. para dir.: parte da coleção de mais de 10 mil LPs; Molla durante a gravação do documentário; o artista focado pela equipe do diretor e roteirista Leandro Rolim

Fotos: Divulgação
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Ao pregar por meio de parábolas, Jesus possi-
velmente consolidava como gênero literário esta 
forma tão didática de ensinar. Utilizada por povos 
antigos, como os helênicos, e na literatura rabí-
nica, conhecida como “mashal”, a parábola pode 
ser considerada prima do tradicional apólogo, da 
fábula clássica, linguagens que se revestem de 
alegorias, metáforas, maneiras proverbiais com 
intenção de erudir algo não tão acessível ao en-
tendimento comum.

Consciente da incapacidade de compreensão 
de certas revelações, Jesus advertia os discípu-
los: “Eu ainda tenho muitas verdades que desejo 
vos dizer, mas seria demais para o vosso enten-
dimento neste momento”. E para explanar com 
a necessária clareza fez uso das parábolas, que 
se tornaram peças de elevado significado no seu 
Evangelho, entre muitas outras constantes das 
sagradas escrituras.

Inspirados por louvável sentimento de al-
truísmo, eminentes sábios, filósofos, cientistas, 
pensadores de alto discernimento nutrem louvá-
vel desejo de compartilhar os benefícios do que 
aprendem, descobrem e criam desde o nascimen-
to das civilizações.

Nota-se semelhante entusiasmo altruísta em 
compositores eruditos ao transcreverem para a 
linguagem musical as belezas que identificaram 
em poemas, romances, dramas, no propósito de 
trazê-las com mais emoção ao ouvinte. Ainda 
que de modo subjetivo, são extraordinárias mú-
sicas que conseguem iluminar ideias e produzir 
novas emoções embutidas nas letras da poesia 
que abordam.

No afã de se expressar pela arte, infinitos ca-
minhos são traçados pelos autores com reflexos 
os mais diversos na intimidade do espectador, 
assim como ilimitados são os níveis de percepção 
de cada obra e sua imponderável recepção. Uma 
profusa exuberância de conceitos estéticos, filo-
sóficos, teorias e mais teorias se multiplicam no 
intuito de nos aprofundar em busca do sábio e 
completo entendimento, implícito ou explícito em 
cada ângulo, em cada aspecto da criação e da pro-
dução do intelecto.

Este desejo de distribuir o conhecimento ad-
quirido em laboradas pesquisas e estudos rea-
lizados com extremada dedicação contamina 
professores que dignificam o magistério. Eles en-
tendem, porque vivenciam o valor do que precisa 
ser auscultado nas entranhas dos signos e signi-
ficados, e transmitido por meio dos canais mais 
didáticos possíveis.

É admirável o empenho de mestres que, mo-
vidos por abnegada generosidade e pelo puro 
prazer de ensinar, se debruçam nos projetos de 
elucidação dos mistérios da arte, da literatura, 
da mitologia, da música. Regozijam-se com o bri-
lho que enxergam na satisfação dos que passam a 
compreender a magnitude em que germina, trans-
cende e se eterniza tudo o que brota com a subli-
me luz dos saberes.

(continua na próxima semana)

Clássica razão 
de ser (I)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

A morte do Professor Alfre-
do Bosi, ocorrida no último dia 7 
do mês em curso, provocada por 
complicações advindas da contami-
nação pelo coronavírus, impregnou 
de silêncio, dor, saudade e luto 
a república das letras nacionais, 
notadamente, as que encontram no 
Literatura o ponto de partida e de 
chegada de todas as suas cogita-
ções intelectuais mais prementes. 
Literatura essa da qual o mestre 
Alfredo Bosi foi um professor com-
petente e um formador de inúme-
ras gerações de outros professores 
e pesquisadores que nele tiveram 
um irretocável paradigma de saber 
e sabor. O saber técnico sobrante e 
o sabor ético tocante, manifestados, 
superlativamente, numa vida in-
frangivelmente comprometida com 
os elevados ideais do humanismo 
radical, da cidadania perseguida e 
do respeito absoluto devotado aos outros com os quais intera-
gimos na construção cotidiana da nossa identidade.

“Nós somos um ser para o outro e fora do diálogo o que 
existe é o precipício”, eis aqui a poética lição do magistério 
crítico postulado por Eduardo Portella; e que foi visceralmente 
encarnado pelo Professor Alfredo Bosi em sua longa e fecunda 
travessia docente. Alfredo Bosi foi um homem do diálogo: diá-
logo com a Literatura; com o texto; com o ser e com o tempo da 
poesia; com a estética em suas indeslindáveis vinculações com 
a história; com os seres humanos mais pobres e atingidos pelas 
graves iniquidades enodoadoras do tecido social; com o cristia-
nismo; com o amor, produtor perene de alegrias e de belezas; 
com a fascinante e desafiadora realidade da educação em suas 
mais variadas modalidades de manifestação; com o território 
plural e descentrado da cultura, lugar onde se plasmam todos os 
fazeres do homem em seus permanentes embates no rasurado 
palco da história; com o código político em suas grandezas e 
misérias; com a vida, enfim, poema e poesia de Deus compar-
tilhada com a coroa da criação, com aquele a quem o Altíssimo 
concedeu os indisputáveis privilégios da sua singular imagem e 
da sua distinguida semelhança.

Eis aqui, com a precária síntese do meu lacunoso signo, 
a cartografia insuficiente de um homem que fez da difícil e 
necessária arte-ciência do diálogo, diria Machado de Assis, uma 
espécie de segunda alma, intransferível ponto de comunicação 
com a alteridade, não a glamorosa alteridade argamassada no 
corpo dos livros, mas aquela com a qual, entre o atrito e a troca, 
nos deparamos todos os dias de nossa vida. Portador de uma 
sólida e abrangente formação filosófica e literária, haurida em 
universidades europeias, Alfredo Bosi era sinônimo de impres-
sionante erudição, erudição que se evolava do admirável con-
junto de livros que ele escreveu; alguns dos quais já inseridos 
na categoria de referências inafastáveis em matéria de conheci-
mento teórico-crítico-literário, verdadeiros clássicos na acepção 
semântica mais rigorosa a ser abarcada por essa palavra, a 
exemplo de História Concisa da Literatura Brasileira, Dialética da 
Colonização e o magistral O Ser e o Tempo da Poesia, a meu ver, 
a mais vertical reflexão em Língua Portuguesa, acerca dos vãos 
e desvãos da fenomenologia poética, ensaio primoroso, no qual 
ao saber técnico invejável, acumpliciava-se o sabor cativante de 
uma linguagem densa, bela e sumamente poética em todas as 
suas formulações, que o diga o texto intitulado: Os trabalhos da 
mão, presente no capítulo: O som no signo, dedicado a Ecléa Bosi, 
esposa do mestre, também falecida no ano de 2017.

Transido entre a crônica lírica, o ensaio poético e a prosa 
tocada pela estesia por todos os lados, o texto: Os trabalhos da 
mão, examinado em todos os seus contornos, dá bem a exata 

dimensão do alto grau de artistici-
dade de que se sempre se revestiu 
a escrita do criador de O Enigma 
do Olhar, cujo ofício crítico sempre 
consorciou forma e conteúdo, o dito 
e o dizer, em composições cheias 
de emblemático estilo, paradigmá-
ticas na capacidade de bem-pensar 
e bem-dizer, libertas da aridez em 
que se comprazem certas escrituras 
que, antes afastam que aproximam o 
leitor do livro, o leitor da Literatura. 
Ainda com Eduardo Portella, que 
proferiu o discurso com o qual Alfre-
do Bosi foi recepcionado na Acade-
mia Brasileira de Letras, a legendá-
ria Casa de Machado de Assis, nós 
aprendemos que: “na dinâmica do 
jogo da verdade a crítica é criação”. 
Por esse patamar, ao transcender o 
previsível jogo de uma mera meta-
linguagem, a linguagem da crítica 
vê-se positivamente contaminada 

e contagiada pelo cálido fogo da poesia, tornando-se o texto 
crítico, assim, tão criativo quanto literário, sobre o qual se de-
bruça e para o qual aponta as suas lentes interpretativas. Nesse 
particular, as apreciações de Alfredo Bosi, sobre a contística de 
Machado de Assis, são verdadeiramente memoráveis, bem as-
sim as cerradas releituras que ele promove acerca do conceito 
de metalinguagem, que é por ele encarada de maneira ampli-
ficada, sociológica, de modo a captar, por dentro, com vívida 
sensibilidade, o insulamento a que a poesia e o poeta se veem 
relegados num mundo cercado de reificação por todos os lados. 
É por esse diapasão extremamente rico de surpreendentes e 
certeiras intuições que o mestre Alfredo Bosi pensa a poesia da 
resistência e a resistência da poesia em face de um mundo que 
não cessa de hostilizá-la, ao espalhar inúmeras pedras no meio 
do caminho em que ela, a poesia, insiste em percorrer o seu 
transcendente e libertário caminho.

Infenso ao canto da sereia de metodologias críticas que 
se pautaram pelo fechamento do texto aos apelos do mundo, a 
exemplo de certo estruturalismo mais radical, Alfredo Bosi sem-
pre propugnou, na esteira das grandes lições da estilística alemã 
e espanhola, bem como dos estudos de estética levados a cabo, 
dentre outros, por Benedetto Croce, por um ato/processo de 
aferição crítica que amalgamava o texto e o contexto; a estética e 
a história; as filigranas da linguagem textual, e as suas indeslin-
dáveis vinculações com a realidade social.

Alfredo Bosi, em fina sintonia com o itinerário crítico de 
Antonio, mas com a força da sua indelével originalidade, sempre 
acolheu a Literatura como uma arte que contribui, decisivamen-
te, para a confirmação da humanidade do homem. Essa foi a sua 
indisfarçável convicção estética e o seu inegociável compromisso 
ético, soldas morais que lhe conferiram coerência e dignidade 
ao seu ser/fazer pessoal e profissional, próprio de um mestre 
incomum, um educador exemplar, um crítico literário dos maio-
res que o Brasil já logrou produzir em sua história, cujas obras, 
inúmeras delas premiadas, constituem-se em fonte segura de 
consulta e de efetiva aprendizagem. De maio de 2017 até a pre-
sente cronologia já perdemos, no campo dos estudos literários, 
expoentes do porte de Eduardo Portella, Antonio Candido, Nelly 
Novaes Coelho, Massaud Moisés; e, por fim, o scholar Alfredo 
Bosi. Mas, na ótica do filósofo norte-americano, Emerson, “o 
homem é apenas a metade de si mesmo, a outra metade é a sua 
expressão”. Morre o homem e fica a obra, por meio da qual ele se 
eterniza. Entre a Literatura e a História, entre O Ser e o Tempo 
da Poesia, fica o mestre Alfredo Bosi como um convite, para 
novos e mais arrebatadores voos, sobre o dorso escorregadio e 
extraordinariamente belo da sua bela arte de emérito pensador 
da Literatura Brasileira. 

Mestre Alfredo Bosi

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

No site do  Itaú Cultural 
(www.itaucultural.org.br) está 
disponível a publicação Ocupa-
ção Itaú Cultural 50 – uma cele-
bração, que comemora a marca 
de 50 exposições, alcançada 
em dezembro de 2020, desta 
série realizada pela organiza-
ção desde 2009.

Iniciado com a Ocupa-
ção Nelson Leirner, o projeto 
tem o objetivo de fomentar o 
diálogo entre a nova geração 
de artistas e os criadores que 
a influenciaram. É isso que o 
e-book apresenta ao leitor em 
textos inéditos de artistas con-
temporâneos, que contam a 
influência de 15 dos homena-
geados nas ocupações em suas 
próprias obras e trajetórias. O 
livro digital contempla, ainda, 

todos os 50 artistas, com breves 
dados biográficos e as datas em 
que as mostras aconteceram. O 
leitor encontra depoimentos da 

cantora e compositora Teresa 
Cristina sobre Dona Ivone Lara, 
por exemplo; do compositor e 
cantor pernambucano Almério 

sobre Alceu Valença; do cura-
dor Paulo Miyada sobre a artis-
ta Aracy Amaral. Tem também 
textos sobre Conceição Eva-
risto, Nise da Silveira, Abdias 
Nascimento, Angeli, Hilda Hilst, 
Angel Vianna, entre outros.

Hoje, a 51ª artista home-
nageada é a compositora Chi-
quinha Gonzaga.

Livro digital celebra 50 exposições 
da série ‘Ocupação’ do Itaú Cultural

Professor Alfredo Bosi foi um homem do diálogo com a Literatura

Foto: FFLCH-USP/Divulgação

Através do QR Code acima,
acesse o site do Itaú Cultural

Para explanar com a necessária clareza, Jesus fez uso das parábolas
Sambista carioca Dona Ivone Lara foi uma das homenageadas da mostra

Foto: André Seiti/Divulgação



Cultura

O poeta Augusto dos Anjos imortalizou o tama-
rindo do Engenho Pau D’árco com versos primoro-
sos. O professor Milton Marques Junior trouxe para o 
ambiente da imortalidade das letras o símbolo desse 
poeta, plantando uma muda dessa árvore no Jardim 
dos Acadêmicos, para que o poeta, o professor e o ta-
marindo estejam juntos, eternizados no recanto mais 
sublime de nossas letras e artes, que é a Academia Pa-
raibana de Letras, em João Pessoa.

O tamarindo crescerá entre os bustos de acadêmi-
cos erguidos no jardim da APL, para que apontando às 
alturas, de onde o poeta observa, faça ele próprio a irri-
gação de modo que a árvore cresça, produza sementes 
e as flores se espalhem como alimento à alma na forma 
de poesia. 

Deslumbrado pelas poesias universais, quando che-
gou à casa da imortalidade das letras da Paraíba, o pro-
fessor Milton manifestou o desejo de homenagear o autor 
do Eu, plantando muda de tamarindo, com isso assina-
lando seu entusiasmo pela paisagem poética de Augusto 
dos Anjos, que constrói quietude e transforma a alma.

Quando pela primeira vez estive perto dessa cente-
nária árvore, no antigo Engenho Pau d’Arco, há mais de 
30 anos, recordei como seriam as tardes do poeta à sua 
sombra. Se, à época, nem todos compreendiam o gesto 
do poeta, recostado ao tronco do tamarindo, certamen-
te, muitas vezes esparramou seu olhar ao mundo das 
metáforas para edificar majestosos poemas que inte-
gram a literatura universal.

Estando eu ainda no frescor das inquietações da 
juventude, a poesia de Augusto, pouco a pouco, como-
veu-me e maravilhava-me mesmo não entendendo a 
sua força e a profundidade ao falar dos fantasmas da 
alma e da condição humana. Tantas vezes sem enten-
der suas ideias, como a maioria dos leitores iletrados, 
conservava seu livro às mãos como algo prazeroso.

Quando o professor incorporou ao museu da Aca-
demia o símbolo da poesia de Augusto dos Anjos, não 
apenas demonstrou sua afeição por este poeta, mas nos 
revela a necessidade de manter vivas as páginas de seu 
diário poético, inigualável ao revelar a alma humana.

Poeta desprezado pela crítica da época, a poesia e 
seus devaneios não sucumbiram porque foram abarca-
dos pelo povo, como eu, leitor que frequenta os aceiros 
das leituras.

Nossos olhos umedeceram e o coração ficou con-
frangido de desgosto ao tomar conhecimento de que 
o centenário tamarindo definhava, mas felizmente a 
árvore matriz continua acenando para toda a várzea 
e agora tem um pouco de sua sombra no jardim dos 
imortais escritores.

O professor-poeta presenteou-nos com pedaço da 
intimidade de Augusto, resgatando das ruínas do tem-
po guardadas nos versos, para lembrar que o poeta, 
sentado à sombra, espalhava seu olhar ao universo da 
poesia, revelando a dor que era de todos.

Essa tamarineira, símbolo da poesia paraibana, 
que encantou ao poeta e enche nossa imaginação, ago-
ra está ainda mais perto de nós, crescendo sob o olhar 
de guardiões das letras e das artes. 

O Engenho Pau d’Arco no tempo de Augusto mos-
trava-se triste, talvez o mais triste da várzea, mas era 
debaixo da árvore, onde o coração do poeta se contorcia 
de regozijo ao decifrar as metáforas da alma. Sua som-
bra embriagava e trazia serenidade quando apreciava os 
raios do Sol penetrando entre seus galhos e folhas, era 
como se penetrassem na sua alma.

Estaremos recordando o poeta ao contemplar o ta-
marindo que cresce lentamente no jardim da APL, abrin-
do suas folhas como versos que irrigam nosso viver.

O professor e 
o tamarindo

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Ada Carina
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Colunista colaborador

Tamarindo plantado pelo professor Milton Marques Junior na sede da APL

Foto: Divulgação

O Projeto ‘Quintas Dia-
lógicas’, da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), 
traz nesta quinta-feira, às 
19h, um bate-papo sobre o 
tema “O sentido da arte em 
nossas vidas”. A exibição 
gratuita acontece ao vivo no 
canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

A conversa virtual, me-
diada pelo músico e produtor 
musical Toninho Borbo, tem 
como convidada a atriz e psi-
cóloga Irene Ponciano. Auto-
ra do livro Adoráveis e Silen-
ciosos Alunos (Eduepb), em 
2019, Irene trará um pouco 
de sua experiência também 
como roteirista, diretora, te-
rapeuta holística e contadora 
de história.

Irene Ponciano nasceu 
em Campina grande. É Pe-
dagoga pela UFPB, atriz, ci-
neastas, escritora, diretora, 
roteirista, cordelista, poetisa 
declamadora e contadora de 
história. Possui pós-gradua-
ção em Meio Ambiente e Po-
líticas Públicas pela UFRN. É 
Especialista em Psicologia 

Integrativa Transpessoal 
(SBPI-SP). Ela assina como 
diretora e roteirista dos cur-
tas-metragens A Maldição de 
Clarice (2017) e A Hóspede 
(2020). Como atriz, atuou 
em várias peças teatrais e 
no cinema. A artista também 
é terapeuta holística e tem 
mestrado em Reiki.

O projeto ‘Quintas Dia-
lógicas’ é coordenado pelo 
Cine-Teatro São José, equi-

pamento cultural da Funesc, 
localizado em Campina gran-
de. A ideia é dar visibilidade 
e espaço a discussões que 
fomentem o diálogo entre a 
cultura e áreas afins, como: 
sociologia, filosofia, tecnolo-
gia, dentre outras.

A ação tem a parceria 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), que também 
retransmite o conteúdo atra-
vés da TV UEPB.

Projeto Quintas Dialógicas debaterá 
“O sentido da arte em nossas vidas”

Edição tem como convidada a atriz e psicóloga Irene Ponciano, autora do livro ‘Adoráveis e Silenciosos Alunos’

Foto: Divulgação

Mais conhecido como “Bruxo do Ca-
riri Velho”, o cantor e compositor paraiba-
no Júnior Cordeiro é a atração principal 
de hoje do Espaço Cultural, transmitido 
pela Rádio Tabajara FM (105,5), das 22h 
à meia-noite. O programa – realizado pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) – é editado e apresentado pelo jor-
nalista Jãmarrí Nogueira. 

Na entrevista para o terceiro bloco, 
Júnior Cordeiro vai falar sobre seu mais 
recente lançamento: o disco #CâmaraE-
co. “Esse novo disco tem teor filosófico e 
literário, o que é uma característica dos ál-
buns que já lancei, ao longo da minha car-
reira. Por isso, é um trabalho que tem sen-
tido até místico”, explicou o artista. “É um 
álbum conceitual, tem sentido implícito. 
O disco é um grande apanhado filosófico 
sobre pós-modernidade líquida e globali-
zante, enfocando temas como narcisismo 
e individualismo atual, além de alguns te-
mas políticos e sociológicos”.

As 13 faixas do disco de Júnior Cor-
deiro (que também está sendo lançado 
em vinil), que produziu em parceria com 
Moisés Freire, mantém uma alquimia de 
hard rock e rock progressivo/psicodélico 
com brasilidades, sobretudo o baião, mas 
desta vez incluindo o samba.

O artista também explicou a razão 
da escolha do lançamento do álbum tam-
bém em vinil. “O CD está obsoleto e nem 
mesmo os carros novos estão vindo com 
portabilidade para CD. As pessoas estão 
preferindo ouvir músicas pelas platafor-
mas digitais ou pelos LPs, que estão re-
tornando ao mercado. Eu escolhi o LP de 
180g porque tem maior espessura e me-
lhor qualidade”, apontou ele.

Além do bate-papo com o cantor e 
compositor paraibano, o programa ain-
da destacará canções que marcaram os 
15 anos de trajetória do “Bruxo do Cariri 
Velho”, a exemplo de ‘Sonho repetido’ e 
‘Quando a gente ainda revelava fotos’. 

O primeiro bloco do Espaço Cultural 
começa com quatro lançamentos: ‘Da ár-
vore morena’, de Didi Machado (que está 
lançando o álbum Didi Machado & projeto 
Xica); ‘Derrame’, de Pedro Faissal & Meio-
free (dentro do lançamento do EP Relam-
pejo); ‘Toque de recolher’, de Titá Moura; e 
‘Amorinha’, canção inédita de Chico César.  
O bloco segue com as três canções vence-
doras da 3ª edição do Festival de Música 
da Paraíba, realizada no final do ano pas-
sado: ‘Cê não faz’ (de Bixarte), ‘Manifesto 
dos cantos’ (de Filosofino) e ‘A cor de Si-
vuca’ (de Will).

Rieg abre o segundo bloco, que ain-
da terá canções de Elba Ramalho, Caixa 
de Maribondo e banda Absurdus, Seu 
Pereira & Coletivo 401, Samma, Eleonora 
Falcone e Renata Arruda. 

Por fim, o último bloco do Espaço 
Cultural tocará canções de Polyana Re-
sende, Zé Ramalho, Severino Ayres, Pert-
naz, PS Carvalho, Xisto Medeiros, Escuri-
nho e Zabé da Loca.

O programa também pode ser ouvi-
do pelo site oficial da Rádio Tabajara (ra-
diotabajara.pb.gov.br/radio-ao-vivo/) 
e, no dia seguinte à apresentação, fica 
disponível no canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

‘Espaço Cultural’

Programa entrevista o 
músico Júnior Cordeiro

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse a página 
oficial da Rádio Tabajara na Internet

Através do QR Code acima,
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

“Bruxo do Cariri Velho” vai falar sobre seu 
mais recente lançamento: ‘#CâmaraEco’, 
disco que também está saindo em vinil



Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador
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Antecipando o Dia Nacional do Livro Infantil, evento promovido pelo Jornal ‘A União’ acontece nesta quinta

O Dia Nacional do Livro 
Infantil será no próximo do-
mingo, mas essa data é tema 
do bate-papo virtual com as 
participações das escrito-
ras Neide Medeiros Santos, 
Messina Palmeira e Cristiana 
Furtado, sob a mediação da 
jornalista Giovanna Ismael, 
que ocorre nesta quinta-
feira, a partir das 17h, com 
transmissão pelo perfil do 
Jornal A União no Instagram 
(@jornalauniao).

“Vou destacar mais a im-
portância do escritor Montei-
ro Lobato, que é considerado 
o pai da literatura infantil”, 
disse Neide Medeiros, ao an-
tecipar um resumo do que irá 
abordar durante a conversa 
on-line. “Antes de Lobato, a 
literatura infantil vinha do ex-
terior e, por isso, era traduzi-
da e não tinha muita expressi-
vidade. Com a criação da obra 
Sítio do Picapau Amarelo, ele 
fez com que a literatura in-
fantil passasse a ter mais vi-
sibilidade e abriu espaço para 
a literatura nacional nesse 
gênero, pois o livro tem am-
bientação brasileira e fala de 
aspectos como a vegetação e 
comidas típicas, numa rique-
za infinita”.

Outra autora, Messina 
Palmeira, pretende discor-
rer a respeito de sua ativida-
de literária no gênero. “Não 
sei quando alguém começa 
a ser escritora de livro in-
fantil. Será que a pessoa já 
nasce com esse dom, ou se 
torna escritora com o pas-
sar do tempo?", comentou 
ela, acrescentando que essa 
mesma indagação vai colo-
car em discussão durante a 
live. No entanto, particular-

mente, admitiu que passou a 
se considerar uma escritora 
quando passou a publicar 
seus livros. 

Messina lembrou, no 
entanto, que é possível uma 
pessoa ser considerada es-
critora sem ter lançado livro. 
Nesse sentido, mencionou 
o exemplo da obra Histórias 
da Velha Totônia, do paraiba-
no José Lins do Rego (1901-
1957). “Zé Lins revisita sua 
infância lembrado Totônia, 

que saia pelos engenhos con-
tando histórias de lendas e 
do folclore e, talvez, ela nem 
tivesse consciência de que 
era uma escritora, mas que 
se expressava oralmente”, 
comentou a autora. 

“Na live, pretendo res-
saltar a importância da 
leitura em todas as fases 
da vida, principalmente 
na infância, por propiciar 
à criança viajar no mundo 
das letras”, informou a es-

critora Cristiana Furtado. 
Ela lançou seu primeiro li-
vro, Meus Primeiros Contos, 
no final da década de 1980, 
e o republicou pela Editora 
A União, no ano de 2019. A 
obra contém dois contos: 
As Aventuras de Glória e O 
Homem do Capuz. Naquele 
ano, a autora também pu-
blicou, pela mesma edito-
ra, a segunda obra voltada 
para as crianças, O Amigo 
de Daniel.

Bate-papo virtual com autoras 
da PB debate literatura infantil
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Através do QR Code acima, 
acesse o perfil do Jornal
‘A União’ no Instagram

Abordando vários temas sobre o universo literário para as crianças, encontro virtual contará com as participações das escritoras Cristiana Furtado (E), Messina Palmeira (C) e Neide Medeiros Santos (D)
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Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Um caro confrade da Academia 
Paraibana de Letras e ótimo cro-
nista dos “folks” e “lores”, povos 

e saberes da antiga Phelipeia de Nossa 
Senhora das Neves, perguntou-me numa 
reunião o porquê do inglês de “an insight” 
depois do pronome “Nós” em belo e cor-
reto Português, como título do meu livro 
de poemas.

Lembro que uma amiga pernambuca-
na,  Camila Duarte, quando veio do Recife 
para prestigiar o lançamento de Nós - An 
insight, perguntou quase sussurrando ao 
meu lado: “Por que você não colocou logo 
o título We - An insight ou, bem melhor, 
Nós - Um estalo, tudo no seu melhor estilo 
tropicalista?”.

Passados os discursos, os autógrafos 
e as doses de uísque – mais os 19 anos de 
venda média, mas progressiva do livro –, 
confesso que acho feio o som de “we” como 
também o de “estalo”, quando isolados. Por 
isso a opção  pela junção da língua portu-
guesa com o inglês no título da obra (afinal, 
um livro de poemas).

Desde a adolescência guiada por profes-
sores maristas, aprendi que a palavra “sau-

dade” não tem equivalência imediata em 
inglês. Tem “conceituação”. Não é o caso da 
palavra inglesa “insight”, que tem imediata 
tradução em português. 
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Segundo o dicionário Michaelis, “insight” 

tem o significado de “introspecção, compre-
ensão, discernimento, critério”. 

Só que não é uma boa conceituação. 
Fica apenas como fria tradução. Nem 
“instrospecção” nem “compreensão”, 
“discernimento” e “critério”.

Nenhuma delas chega ao que um nor-
te-americano ou um inglês conceitua a 
si próprio ou para uma plateia o som de 
“insight”. 
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Li um internauta carioca em mensa-
gem na Internet afirmando que a tradu-
ção funcional para “insight” seria “sacada 
genial”.

Não acho. A tradução imediata – que o 
Michaelis sequer passa perto – é mesmo 

“estalo”. Quase todos os estalos vêm do 
“nada”. Vários “insights” são uma sucessão 
de estalos que acabam inspirando uma 
nova arquitetura, um ponto de vista, um 
poema, uma canção. Até uma nova paixão. 
Por que não?

Particularmente acho instigante e mu-
sical a junção de “nós” e “insight”. Foi o 
momento em que traduzi o “estalo” para 
“insight”, quando o “eu” passou a ser 
“nós”.  O individual cedendo provocante e 
docemente ao coletivo.
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Quandos os cinemas exibiram Zé Col-
méia e anunciaram Rio, éramos, ou não, 
cosmopolitas? 

Estávamos como os discursos dos reis e 
não gaguejamos.

‘Insights’: sucessão de 
estalos que fazem inspirar

Para decifrar signos  
e sinais neste espaço

Há tanto tempo, hoje talvez como nunca, 
seja necessário usar tantos pontos, vír-
gulas, acentos, sinais, ou nenhum deles

Amigos, em sua maioria, me dizem que não 
suportaram chegar à 15ª página de James Joyce 
– quero dizer, Ulysses. Como outros torcem o na-
riz quando somente agora conhecem Jean-Luc 
Godard.

Talvez como nunca há tanto tempo hoje para 
que a gente, além de conseguir ver o luar entre 
o Cabo Branco e o Sanhauá, admire transgredir 
um pouco as regras gramaticais e tirar vírgulas, 
pontos e vírgulas. Sejamos reticentes? Não é 
uma exclamação.

Caldo de galinha não faz mal até porque o 
mal é elementar: ausência de bem.
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Faz bem exercitar o cérebro para decifrar 
signos e sinais neste espaço. Aliás, deste texto 
na terra ainda pindorâmica onde mais oscila-
se entre a crônica, a metacrônica, a crítica, a 
metacrítica. Pode faltar a erudição para expli-
cações acadêmicas e o saber quando falta não 
rima com a sapiência que permite a ausência 
da prepotência.

A poesia fica longe da política?
Há como aprofundar a práxis em relação à rela-

ção da poesia com a política?

Foto: Divulgação

Criadora de Harry Potter vai lançar obra infantil
Foto: Divulgação

O novo livro infantil 
de J.K. Rowling não tem 
nada a ver com o univer-
so de Harry Potter ou com 
outra obra da autora, mas 
promete movimentar o 

mercado editorial interna-
cional no Dia das Crianças. 
The Christmas Pig (ainda 
sem título em português) 
será lançado mundialmen-
te no dia 12 de outubro. No 
Brasil, o livro será publica-
do pela Rocco.

Segundo a editora, o li-
vro conta a história de Jack, 
que ama o Dur Pig, brin-
quedo que o acompanha 
nos bons e maus momen-
tos e que desaparece numa 
véspera de Natal.  Mas 

vésperas de Natal são noi-
tes mágicas, quando tudo 
pode acontecer, quando 
até os brinquedos ganham 
vida. É quando Jack, o por-
quinho de Natal, substitu-
to de Dur Pig, apresenta a 
Jack seu plano audacioso. 
Juntos, eles embarcam em 
uma jornada mágica em 
busca de algo perdido e 
para salvar o melhor amigo 
que Jack já conheceu.

The Christmas Pig  é 
indicado para crianças a 

partir de oito anos e será 
editado em formato es-
pecial, com capa dura. As 
ilustrações serão em pre-
to e branco e feitas por 
Jim Field.

No ano passado, J.K. 
Rowling lançou um proje-
to para distrair as crianças 
durante a quarentena. Ela 
publicou semanalmente 
capítulos de uma histó-
ria reunida, depois, em O 
Ickabog, também publica-
do no Brasil pela Rocco.

Mª Fernanda Rodrigues
Agência Estado

J.K. Rowling publicará ‘The 
Christmas Pig’ no Dia das 
Crianças, em outubro; livro 
também chegará ao Brasil 
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Consórcio aprovado
A Comissão de Políticas Públicas da Câmara Municipal de João Pessoa 
aprovou, durante reunião remota realizada ontem, a criação do Consórcio 
Intermunicipal da Região Metropolitana de João Pessoa. Página 14
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Diretório Municipal do Republicanos, que elegeu um vereador em João Pessoa, é o alvo do procedimento investigatório criminal

A promotora de Justiça Jova-
na Tabosa, do Ministério Público 
Eleitoral (MPE), instaurou na 
última segunda-feira (12) um 
Procedimento Investigatório Cri-
minal (PIC) contra o Diretório 
Municipal do Partido Republica-
nos, em João Pessoa. A denúncia 
é de que o partido teria utilizado 
uma “candidata laranja” nas elei-
ções municipais de 2020.

Após receber as acusações, 
feitas pelo Partido Solidarie-
dade, a promotora realizou 
uma pesquisa dos fatos junto 
ao Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), quando 
decidiu instaurar o PIC. Após 
o processo de investigação, a 
depender do que for apurado, 
a promotora poderá fazer uma 

denúncia contra o partido.
A investigação vai apurar 

se o Partido Republicanos teria 
uma suposta candidata laranja 
nas eleições municipais de 2020. 
Marlene Garla foi candidata a 
vereadora, no entanto, não re-
cebeu nenhum voto. Os indícios 
são de que ela teria sido usada 
para preencher os 30% de can-
didaturas femininas exigidas e 
ter acesso ao Fundo Partidário.

Caso seja constatado o cri-
me, o partido responderá por 
falsidade ideológica para fins 
eleitorais (artigo 350 do Códi-
go Eleitoral) e apropriação de 
recursos destinados ao finan-
ciamento de campanha (arti-
go 354 do Código Eleitoral). 
Além disso, todos os filiados 
que foram candidatos ou eleitos 
nas eleições de 2020 poderão 
perder o mandato e terem as 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

MPE instaura investigação para 
apurar “candidatura laranja”

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Mercado de trabalho
A Prefeitura de João Pessoa (PMJP) está 
oferecendo 30 mil vagas em cursos de 
capacitação por meio da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia (Secitec). As inscri-
ções estão abertas e podem ser realizadas 
acessando o link https://ead.secitecjp.
com.br/login/index.php. Na terça-feira 
(13), o prefeito em exercício, Leo Bezerra 
(Cidadania), esteve reunido com a equipe 
da Secitec e reforçou o compromisso da 
gestão com a capacitação das pessoas 
para o mercado de trabalho.

Restaurante popular
A Prefeitura de Cabedelo (PMC), por meio 
da Secretaria de Assistência Social (Se-
mas), vai inaugurar no final deste mês 
de abril o primeiro restaurante popular 
da cidade.Localizado à Rua José Maria 
Alves Pereira, 102, no Oceania VI (pró-
ximo à principal do bairro do Jacaré), o 
equipamento terá capacidade para aten-
der, inicialmente, cerca de 350 pessoas, 
com almoço no valor de R$ 1,00. O local 
funcionará de segunda a sexta-feira, das 
10h30 às 14h.

Auxílio emergencial
A Prefeitura de Campina Grande (PMCG) 
anunciou a prorrogação do prazo para o 
cadastramento no Programa Municipal 
SuperAção de Apoio às Famílias e Estímu-
lo à Economia. O auxílio emergencial está 
sendo gerido pela Agência Municipal de 
Desenvolvimento (AMDE) e vai garantir 
uma ajuda de R$ 400,00, paga em duas 
parcelas, para quatro mil pessoas afeta-
das pela fase mais aguda da pandemia. O 
prazo foi prorrogado até a próxima esta 
sexta-feira (16).

Metas e prioridades
A Prefeitura de Santa Rita (PMSR) iniciou 
na segunda-feira (12) a consulta pública 
para que a população indique à admi-
nistração municipal quais são as áreas 
prioritárias de investimentos que inte-
grarão o processo de elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), que visa 
estabelecer as metas e prioridades para o 
exercício de 2022, alinhadas com o Plano 
Plurianual (PPA) do período 2018-2021, 
servindo como base para a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA).

‘Projeto JustiZap’
Na Comarca de Araruna, está sendo ad-
mitida por meio do WhatsApp ou e-mail o 
ajuizamento de ações no Juizado Especial, 
nas causas de até 20 salários mínimos, in-
dependentemente de advogado. O ‘Projeto 
JustiZap’ foi lançado nessa quarta-feira 
(14), com a publicação, no Diário da Justi-
ça eletrônico (DJe), da Portaria 05/2021, 
assinada pelo juiz Rúsio Lima de Melo, 
diretor do Fórum Desembargador Geraldo 
Ferreira Leite.

“República da Morte”
Comissão criada pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) para avaliar as ações 
do governo federal à frente da pandemia 
de covid-19 concluiu que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) cometeu 
crimes deresponsabilidade e contra a 
humanidade ao fundar uma “República 
da Morte” no país. Segundo o colegiado, 
Bolsonaro agiu deliberadamente contra 
medidas de proteção ao novo coronaví-
rus e se omitiu em diversas situações que 
poderiam reduzir o número de óbitos 
causados pela doença.

candidaturas cassadas. Entre 
eles está o vereador Bispo José 
Luiz, eleito com 5.883 votos.

A reportagem de A União 
tentou entrar em contato com 

o Diretório Estadual do Partido 
Republicanos e com o vereador 
Bispo José Luiz. No entanto, até 
o fechamento desta edição, não 
obteve resposta

Promotora de Justiça Jovana Tabosa acatou denúncia apresentada pelo Partido Solidariedade

Foto: Reprodução

Deputado acredita que projeto do presidente  
Bolsonaro é acabar com Sistema Único de Saúde

Justiça passa a realizar audiências de custódia 
virtuais na capital, Campina Grande e Patos

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT) afirmou ontem 
que, além de boicotar o combate 
à pandemia, promover aglome-
rações e negar uso de máscara, o 
principal projeto do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
é acabar com o Sistema Único 
de Saúde (SUS). “De 2019 até 
agora, ele já retirou R$ 29 bi-
lhões da saúde e isso precisa de 
punição, porque é crime”, disse 
o deputado.

Ele revelou que a primeira 
retirada foi de R$ 9 bilhões e para 

compra de dois navios de guerra 
e que, na sequência, retirou mais 
R$ 20 bilhões num momento 
de agravamento da pandemia 
e que o sistema de saúde mais 
precisava de recursos. “Em vez 
de priorizar a saúde, ele reforçou 
o orçamento das Forças Armadas 
com aporte de R$ 8,32 bilhões. 
Ele precisaria entender que a 
guerra é contra a covid-19”, disse.

Frei Anastácio afirma que 
Bolsonaro está promovendo um 
massacre contra a população. 
“Com essa atitude genocida, 
ele já retirou R$ 29 bilhões da 
saúde. Cortar recursos da saúde 
significa provocar a morte de 

mais pessoas, sobretudo, nessa 
situação de pandemia. É isso que 
esse governo está promovendo. 
Ele está matando mais pessoas e 
programando a morte de outras. 
É um absurdo isso que a nação 
está enfrentando”, lamentou.

O parlamentar destacou que 
esse corte de R$ 20 bilhões na 
saúde acontece mesmo após cré-
ditos adicionais no Orçamento 
para a saúde, que ficou em R$ 
148,7 bilhões. No ano passado, 
o orçamento foi de R$ 168,4 
bilhões gastos em 2020. “Esse 
presidente precisa ser impedido. 
Ele só destrói o país e a vida dos 
brasileiros. Não há mais como 

tolerar esse genocida”, afirmou.
O deputado acrescentou 

que, além desses ataques de Bol-
sonaro à saúde, existem as per-
das que a área vem sofrendo em 
consequência da Emenda Cons-
titucional do Teto de Gastos (EC-
95), que só em 2019 provocou 
a perda de R$ 20,19 bilhões de 
investimentos na saúde pública.

“A previsão é de que o Siste-
ma Único de Saúde poderá ultra-
passar R$ 400 bilhões de perdas, 
nos 20 anos de vigor da EC-95. E 
com Bolsonaro fazendo cortes, 
a situação piora ainda mais. Pre-
cisamos retirar esse genocida do 
poder”, concluiu.

Após a retomada da realiza-
ção das audiências de custódia 
pelo Judiciário estadual parai-
bano, os magistrados avaliam 
positivamente o novo formato 
instituído para o procedimen-
to que, agora, vem ocorrendo 
por videoconferência, por meio 
da plataforma PJe, gerando ce-
leridade ao procedimento. As 
audiências de custódia consis-
tem na apresentação do preso 
a um juiz, em até 24 horas após 
o flagrante, para verificação das 
condições da prisão, entre ou-
tros aspectos.

Na capital, a medida foi via-
bilizada após acordo realizado 
pelo TJPB junto à Secretaria da 
Segurança Pública do Estado. 
Nesse sentido, foi preciso apare-
lhar o ambiente policial com os 
recursos tecnológicos necessá-
rios à realização da audiência de 
custódia na modalidade virtual.

De acordo com o juiz au-
xiliar da Presidência do TJPB, 
Rodrigo Marques, o ambiente 
de realização do procedimento 
precisaria ser visualizado em 
sua totalidade pelo magistrado, 
conforme decisão do ministro 
Luiz Fux, que permitiu a ocor-
rência remota do ato processual 
durante o contexto da pandemia.

“Um esforço interinstitu-
cional que resultou neste bom 

fruto. Desta forma, é garantido 
ao preso ser ouvido sem que 
haja necessidade do seu deslo-
camento, o que gera economia 
em relação a gastos com com-
bustível, viatura, escolta, bem 
como diminui riscos de resgate 
do custodiado ou de acidentes 
de trânsito. Além disso, a medida 
é fundamental ante o agrava-
mento do quadro pandêmico 
em todo o estado, que impõe 
restrição de contatos físicos”, 
analisou Rodrigo Marques.

No Fórum Criminal da Ca-
pital, as audiências de custódia 
estão ocorrendo desde o dia 15 
de março, com atuação da Vara 
de Penas Alternativas (Vepa), 
que possui competência para 
realizá-las. Segundo o diretor do 
fórum, juiz Geraldo Porto, o fun-
cionamento se mostra efetivo e 
atende às expectativas.

Conforme a juíza Isa Monia 
Vanessa, que atua na Vepa, as 
audiências têm sido feitas dire-
tamente da Central de Flagran-
tes, por meio digital, com a sala 
própria e ampla visão, com duas 
câmeras interligadas. As per-
guntas são feitas diretamente ao 
custodiado pelo juiz, pelo repre-
sentante do Ministério Público e 
do defensor público.

Também na Comarca de 
Campina Grande as custódias 

começaram a ser realizadas nes-
te formato esta semana. “Fal-
tavam apenas alguns detalhes 
técnicos para ajuste do sistema 
e início dos trabalhos”, justifi-
cou o diretor do Fórum Affonso 
Campos, Vandemberg de Freitas 
Rocha.

Uma das magistradas res-
ponsáveis pela realização do 
procedimento na Comarca, Ana 
Carmem Jordão Vieira, disse 
que, embora o modelo on-line de 
custódias não seja o ideal, tem se 
adequado bem às necessidades 
do contexto. “Aqui, a Secretaria 
da Segurança instalou a sala de 
audiências na carceragem da 
Central de Polícia, em confor-
midade com as determinações 
do CNJ. Como hoje contamos 
com o PJE, facilitou-se muito a 
audiência remota”, informou a 
juíza, complementando que o 
procedimento tem transcorrido 
com tranquilidade.

A execução virtual das au-
diências de custódia também 
está ocorrendo na Comarca e 
Patos, no Sertão paraibano, des-
de o dia 7 de abril. A diretora da 
unidade, juíza Joscileide Ferreira 
de Lira, explicou que foi mantido 
contato com a Central de Polícia 
do município e as adaptações 
necessárias foram feitas, tanto 
na polícia, quanto no fórum.

“Ganhamos em celeridade, 
visto que o custodiado não pre-
cisa ser conduzido da delegacia 
até o fórum para que seja rea-
lizada a audiência. Também é 
uma iniciativa alinhada às medi-
das de segurança estabelecidas 
pelo TJPB em tempo de pande-
mia do novo coronavírus, além 
de gerar economia”, destacou 
a juíza.

A juíza Isabella Joseanne 
Assunção Andrade de Souza 
informou que a primeira au-
diência ocorreu no dia 7, pelo 
juiz plantonista da região, Ma-
thews Francisco do Amaral. No 
dia seguinte, houve a primeira 
audiência de custódia da unida-
de durante o expediente.

“Desde então, a modalidade 
adquiriu contornos definitivos. 
A primeira vara mista, por sua 
especialidade, crimes dolo-
sos contra a vida, possui uma 
quantidade razoável de presos, 
em virtude do cometimento de 
crimes graves. O novo forma-
to das audiências de custódia 
permitirá analisar as prisões e 
a situação dos custodiados com 
celeridade, segurança e eficiên-
cia, atendendo ao espírito da lei. 
Essas ações contribuem para o 
salutar cumprimento da missão 
institucional, apesar dos tempos 
difíceis”, pontuou.
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Outro projeto votado ontem “libera” os conselheiros tutelares para assumirem cargo, ou função, em qualquer órgão público

A Comissão de Políticas 
Públicas (CPP) da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP) 
aprovou ontem a criação do 
Consórcio Intermunicipal da 
Região Metropolitana de João 
Pessoa e outro projeto estabele-
cendo licença para os conselhei-
ros tutelares assumirem cargo 
ou função de qualquer natureza 
em quaisquer órgãos públicos.

Além de autorizar o municí-
pio de João Pessoa a constituir o 
Consórcio Metropolitano, o Pro-
jeto de Lei 234/2021, de autoria 
do Poder Executivo municipal, 
ratifica o protocolo de intenções 
firmado no dia 8 de fevereiro, 
em assembleia geral de prefeitos 
dos municípios consorciados. O 
objetivo é aumentar as ofertas 
de serviço de interesse comum 
para a promoção e o desenvolvi-
mento político, administrativo, 
econômico, social e ambiental 
dos municípios envolvidos.

Ao explicar o projeto, a ve-
readora-relatora Eliza Virgínia 
(Progressistas) destacou que 
“as regiões metropolitanas en-
frentam dilemas de cooperação, 
que dificultam a implantação de 
políticas públicas de forma inte-
grada com todos os membros”.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Consórcio Metropolitano é 
aprovado na Câmara de JP
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Ação Parlamentar

Política na História

Falta de vacinas
Aprovado na Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) o projeto de lei que cria um 
sistema de transparência para rastrear as 
doses e identificar pessoas vacinadas contra 
a covid-19 no estado. O objetivo é garantir 
que os grupos prioritários sejam imuniza-
dos, além de dificultar a prática de fura-fila.  
O autor do projeto, deputado estadual Bran-
co Mendes (Podemos), afirma que existe um 
“temor muito grande” com a possibilidade de 
faltarem vacinas.

Logradouros públicos
Na Paraíba, vários políticos, artistas, servi-
dores públicos e religiosos estão entre as 
vítimas da covid-19. Como forma de home-
nagem, os vereadores de Campina Grande 
apresentaram projetos dando a ruas e praças 
da cidade o nome de algumas dessas vítimas.
Entre os homenageados estão o cantor Geni-
val Lacerda, o ex-governador José Maranhão, 
o pastor Samuel Veras, e o policial militar 
Edgley Queiroga. Também foi criado o Me-
morial Virtual das Vítimas da Covid-19, no 
site oficial da prefeitura.

Gestantes e puérperas
O Senado Federal aprovou proposta para 
priorizar gestantes e puérperas no plano 
nacional de vacinação contra a covid-19. O 
projeto de lei, da senadora paraibana Da-
niella Ribeiro (Progressistas), agora segue 
para tramitação na Câmara dos Deputados 
e, sendo aprovado, vai para sanção ou veto 
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
A iniciativa da senadora foi acatada como 
emenda do relator na votação do projeto 
de lei 1.315/2021, que restabelece a Lei de 
Combate à Pandemia.

1071 — Bari, a última possessão bizanti-
na no sul da Itália, rende-se a Roberto de 
Altavila.

1450 — Batalha de Formigny: perto do fim 
da Guerra dos Cem Anos, o ataque francês 
quase aniquilou as forças inglesas, termi-
nando com a dominação inglesa no norte 
da França.

1632 — Batalha de Rain: os suecos sob o 
comando de Gustavo Adolfo derrotam o 
Sacro Império Romano durante a Guerra 
dos Trinta Anos.

1865 — O presidente Abraham Lincoln 
morre após ser baleado na noite anterior 
pelo ator John Wilkes Booth. O vice-presi-
dente Andrew Johnson torna-se presiden-
te após a morte de Lincoln.

1906 — Primeiro Congresso Operário Bra-
sileiro é iniciado no Rio de Janeiro.

1936 — Primeiro dia da revolta árabe no 
Mandato Britânico da Palestina.

1940 — Os aliados iniciam ataque à cidade 
norueguesa de Narvik então ocupada pela 
Alemanha Nazi.

1945 — Libertação do campo de con-
centração de Bergen-Belsen pelas tropas 
britânicas.

1971 — Assassinado em São Paulo o em-
presário Henning Albert Boilesen, da Ul-
tragaz, acusado de financiar a Operação 
Bandeirante.

1986 — Os Estados Unidos lançam a Ope-
ração El Dorado Canyon, uma série de ata-
ques aéreos contra alvos líbios em resposta 
a um atentado na Alemanha Ocidental, que 
matou dois soldados norte-americanos.

1989—Começa em Pequim o Protesto na 
Praça da Paz Celestial devido a morte de 
Hu Yaobang.

1994 — Adotado o Acordo de Marraquexe 
relativo à fundação da Organização Mun-
dial do Comércio.

“O consórcio público terá 
um grande impacto no desen-
volvimento socioeconômico da 
região e fortalecerá seus víncu-
los junto aos órgãos federais”, 
disse.

Conselheiros
De autoria do vereador Mi-

kika Leitão (MDB), o projeto que 
trata dos Conselhos Tutelares 
concede licença para que seus 
membros possam assumir cargo 
ou função de qualquer natureza 
em quaisquer órgãos das esferas 
dos Poderes da União, estados, no 
Distrito Federal e dos municípios.

De acordo com o projeto, os 
membros dos Conselhos Tutela-
res, apesar de não terem vínculo 

empregatício com o município, 
também passarão a ter direito 
a licença-maternidade e licença
-paternidade e para tratamento 
de saúde.

Outra proposta que termi-
nou com parecer favorável foi 
a de autoria do vereador Bru-
no Farias (Cidadania), que cria 
o ‘Projeto de Meditação e De-
senvolvimento da Inteligência 
Emocional’. Para ser desenvolvi-
do em escolas públicas da rede 
municipal de ensino, o projeto 
tem como principais objetivos 
“aprimorar o processo educa-
tivo; e promover a melhoria da 
atenção, da concentração e do 
desempenho cognitivo do aluno.

A comissão também apro-

vou outros cinco projetos de 
autoria do vereador Zezinho 
Botafogo (Cidadania), entre eles 
o que institui o programa de 
preservação, revitalização, tom-
bamento e desapropriação dos 
campos de futebol no município 
de João Pessoa.

Na mesma reunião, os ve-
readores também foram favo-
ráveis ao projeto 164/2021, 
de autoria do vereador Guga 
(Pros), que assegura a priorida-
de de matrícula ou transferên-
cia de matrícula, nas escolas de 
ensino infantil e fundamental, 
às crianças e adolescentes cuja 
mãe ou responsável tenha sido 
vítima de violência doméstica 
ou familiar.

Mikika Leitão (à esquerda) é o autor do projeto que beneficia os conselheiros; e Zezinho Botafogo teve cinco projetos aprovados

Fotos: Secom-CMJP

Assembleia votará projeto de lei que cassa 
alvará de empresas que maltratar animais

Deputado defende uso de energia solar na agricultura

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) deverá apro-
var na próxima semana um 
projeto de lei que estabelece a 
cassação da inscrição estadual 
das empresas que causarem 
maus-tratos a animais. O proje-
to, que também inclui a criação 
de um disque-denúncia para 
facilitar a identificação dos 
praticantes do ato criminoso, 
já foi aprovado ontem durante 
reunião semanal da Comissão 
de Desenvolvimento, Turismo 
e Meio Ambiente da ALPB.

O texto, de autoria do de-
putado Chió (Rede), especifica 
que serão considerados maus-
tratos os atos previstos no ar-
tigo 32 da Lei Federal 9605, de 
1998, como abusar, ferir, mu-
tilar, infligir dor ou sofrimen-
to ou submeter animal vivo a 
experiência dolorosa ou cruel.

Na mesma reunião de on-
tem, também foi aprovado o 
projeto do deputado Taciano 
Diniz (Avante), instituindo a ‘Po-
lítica Estadual de Incentivo ao 
Uso da Energia Solar no Desen-
volvimento Agrícola da Paraíba’. 
Taciano ressalta que a matéria 
vai contribuir para a geração 
de mais empregos e renda, bem 
como para a eletrificação de lo-
calidades distantes de redes de 
distribuição de energia elétrica, 
como as zonas rurais.

O relator da matéria foi o 
deputado Jeová Campos que 
exaltou o projeto, afirmando 
que a energia fotovoltaica é o 
futuro energético do Brasil e 
do mundo. “Nós temos sol em 
abundância. Coremas tem o 

maior índice de insolação do 
mundo. Mas os moradores da 
cidade não podem produzir 
energia para comercializar, 
para entregar à Energisa. Eles 
só podem consumir. Precisa-
mos romper com isso”, afirmou  
Jeová, ao dar parecer favorável 
ao projeto.

Na parte de turismo, a co-
missão também aprovou a clas-
sificação como “cidades de in-
teresse turístico” os municípios 
de Bananeiras, Barra de São 
Miguel, Cabaceiras, Desterro e 
Fagundes. Com essa classifica-
ção, os municípios se tornam 
aptos à captação de recursos 
para o desenvolvimento de suas 
potencialidades, preservando 
as suas riquezas e valores.

Quando ficar comprova-
do, após o trânsito em julga-
do da sentença condenatória, 
que ocorreram maus-tratos 
a animais que estavam sob a 
responsabilidade da empresa, 
esta terá a inscrição estadual 
cassada pelo prazo de dez anos.

“Tem por objetivo fortale-
cer a defesa dos direitos dos 
animais e sua efetiva prote-

ção contra todas as formas de 
maus-tratos”, explicou o depu-
tado Chió, autor do projeto.

O serviço de disque-de-
núncia ‘SOS Animal’, propos-
to pelo deputado Wallber 
Virgolino (Patriota), através 
do projeto de lei 2347/2020, 
também foi aprovado. A ma-
téria especifica que o serviço 
receba reclamações e delações 

de violência contra os animais, 
exclusivamente por intermédio 
de mensagens instantâneas 
de texto, áudio, fotos digitais, 
vídeos, documentos, encami-
nhadas via aplicativo de men-
sagem WhatsApp, Telegram e 
similares.

Segundo o projeto, é obri-
gatória a identificação do de-
nunciante, porém sua identi-
dade será mantida em sigilo, 
inclusive em processos judi-
ciais que der origem à denún-
cia. “Fico muito feliz por ter-
mos atualmente na Assembleia 
deputados sensíveis à causa 
animal. Hoje aprovamos várias 
matérias que têm como objeti-
vo a proteção animal. É motivo 
de muita felicidade ver esse 
esforço, essa dedicação desta 
Casa Legislativa, construindo 
um ambiente positivo na defe-
sa dos animais”, declarou Jeová 
Campos (PSB), presidente da 
Comissão.

“Atualmente, deputados 
estão sensíveis à causa 
animal”, diz o deputado 
Jeová Campos

Foto: Agência ALPB
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Projeto do deputado 
estadual Taciano Diniz 
institui a ‘Política 
Estadual de Incentivo ao 
Uso da Energia Solar’
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Com novo lote, sobe de 13,5 milhões, para 15,5 milhões o número de vacinas a serem entregues até o mês de junho

Pfizer antecipará 2 milhões de 
doses contra a covid ao Brasil
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O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse ontem 
que a Pfizer deve antecipar o 
envio de cerca de dois milhões 
de doses ao Brasil no primeiro 
semestre. Agora, a previsão de 
entrega, até junho, desta vaci-
na sobe de aproximadamente 
13,5 milhões para cerca de 
15,5 milhões de  doses, segun-
do o ministro. Queiroga não 
apontou quando os lotes co-
meçam a chegar no país.

A Saúde contratou 100 mi-
lhões de doses da Pfizer após 
meses de negativas a ofertas da 
empresa. Pelo menos 3 milhões 
já poderiam ter chegado ao 
país, caso o governo Jair Bolso-
naro tivesse aceitado as primei-
ras tratativas com o laboratório, 
abertas ainda em 2020. Como 
revelou o Estadão, o governo 
chegou a elaborar um disposi-
tivo para destravar a compra 
com a companhia por meio de 
uma medida provisória, no fim 
de 2020, mas a versão final do 
texto foi alterada.

Em declaração no Palácio 
do Planalto, Queiroga disse 
que a antecipação das doses 
foi “fruto de uma ação dire-
ta” de Bolsonaro. A Saúde não 
tem atualizado cronogramas 
de entregas das vacinas, após 
críticas por recuos nas previ-
sões de doses que chegariam a 

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a antecipação das doses da Pfizer

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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cada mês no país. O presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), disse que Queiroga 
prometeu 520 milhões de va-
cinas até o fim do ano. A Saúde 
vinha informando que seriam 
560 milhões.

Não está claro se Pache-
co se equivocou, se as cerca 
de 48 milhões de doses já en-
tregues não foram somadas 
ao cronograma ou se a Saúde 
voltou a reduzir a expectativa 

de distribuição de vacinas. 
Procurada, a Saúde não se 
manifestou.

Queiroga também repetiu 
que o governo tenta antecipar 
a chegada de vacinas já contra-
tadas. O ministro citou pressão 
para que a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) priorize 
o Brasil em entregas por meio 
do consórcio Covax Facility. O 
ministério espera receber cer-
ca de 42 milhões de doses em 

2021 por este mecanismo, mas 
até agora cerca de 1 milhão de 
vacinas chegaram ao país. O 
governo Jair Bolsonaro decidiu 
entrar no consórcio pela cota 
mínima, que prevê doses para 
apenas 10% da população - o 
porcentual máximo era para 
imunização de 50% do país.

As declarações do minis-
tro da Saúde foram dadas após 
a 2ª reunião do comitê que 
reúne membros do Governo 
Federal, Congresso, Judiciário 
e estados para tratar de ações 
contra a covid-19. Segundo o 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco, o comitê também 
discutiu projetos em trami-
tação no Congresso sobre a 
pandemia. Ele disse que os 
senadores tem “resistência” à 
proposta já aprovada na Câma-
ra que flexibiliza regras para 
venda de vacinas ao setor pri-
vado.

Pacheco disse ainda que 
pediu para Bolsonaro sancionar 
projeto que permite a contrata-
ção de leitos da rede privada 
para atendimento de pacientes 
da covid-19 no SUS. O senador 
também afirmou que a Saúde 
está “sensível” a discussões so-
bre uso de fábricas de medica-
mentos para animais como lo-
cal de produção de vacinas, mas 
reconheceu que esta não é uma 
opção para entrega das doses a 
curto prazo.

Butantan libera mais 1 milhão da CoronaVac

Um novo lote com 1 milhão 
de doses da vacina Coronavac, 
produzida pelo Instituto Butantan e 
pela farmacêutica Sinovac Biotech, 
foi ontem  liberado ao Ministério 
da Saúde para o Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI). Desde 
janeiro, já foram disponibilizadas 
40,7 milhões de doses ao Governo 
Federal, mas a produção dos pró-
ximos lotes, que devem completar 
as 46 milhões de doses previstas até 
30 de abril, depende do acesso ao 

Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) 
vindo da China.

Com a previsão de chegada 
do IFA até 20 de abril, há a possi-
bilidade de atraso no calendário de 
entrega dos novos imunizantes ao 
Ministério da Saúde. Isso porque a 
produção da Coronavac leva cerca 
de 20 dias para ser finalizada, o 
que deve postergar a nova entrega 
para maio.

“Estamos com a expectativa de 
que ele (IFA) chegue antes. Vamos 
iniciar a produção rapidamente, 
20 dias é o máximo”, afirmou 
em coletiva o diretor do Instituto 

Butantan, Dimas Covas. “Estamos 
trabalhando com a possibilidade de 
encurtar o prazo para a liberação, o 
material está pronto, mas nós ainda 
não temos autorização para fazer a 
importação”, acrescentou.

Até agora, foram feitas 23 
entregas de imunizantes ao Minis-
tério da Saúde, totalizando 88,4% 
das vacinas previstas no primeiro 
contrato com o Governo Federal. 
Até 30 de agosto, o Butantan fará 
a entrega das 100 milhões de doses 
acordadas e, a partir de 30 setem-
bro, o estado de São Paulo também 
será um comprador.

Em uma derrota para 
o Palácio do Planalto, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu  ontem con-
firmar a decisão individual 
do ministro Luís Roberto 
Barroso que abriu uma 
crise com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
e mandou o Senado Fede-
ral instalar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para apurar a gestão 
da pandemia pelo Governo 
Federal.

Por 10 a 1, os ministros 
decidiram que o Senado 
tem de instalar a CPI, mas 
cabe à própria Casa definir 
como devem ser executa-
dos os trabalhos do grupo, 
se presencialmente, por vi-
deoconferência ou modelo 
híbrido. “O procedimento a 
ser seguido pela CPI deverá 
ser definido pelo próprio 

Senado, diante das regras 
que vêm adotando para o 
funcionamento dos traba-
lhos na pandemia. Não cabe 
ao Senado decidir se vai ins-
talar ou quando vai funcio-
nar, mas sim como vai pro-
ceder”, frisou Barroso.

O julgamento foi rápi-
do. Apenas se manifesta-
ram oralmente Barroso, o 
ministro Gilmar Mendes, 
em apoio à decisão do cole-
ga, e o ministro Marco Au-
rélio Mello. O decano ficou 
vencido porque entendeu 
que não caberia ao plená-
rio, por questões técnicas, 
referendar ou não a deci-
são de Barroso. “Não cabe 
referendar ou deixar de re-
ferendar uma liminar, que 
noticiada pela imprensa, já 
surtiu efeitos porque o pre-
sidente do Senado retirou 
da gaveta - e não devia ter 
colocado na gaveta”, disse 
Marco Aurélio.

STF confirma decisão de
Barroso para abrir CPI

Em mais um capítu-
lo da guerra de parece-
res em torno da sanção 
do Orçamento de 2021, 
duas áreas do Ministério 
da Economia devem reco-
mendar veto às emendas 
para evitar qualquer des-
cumprimento das regras 
fiscais, o que colocaria o 
presidente Jair Bolsonaro 
sob o risco de crime de 
responsabilidade, passí-
vel de impeachment. A 
orientação diverge dos 
pareceres já emitidos por 
consultores da Câmara e 
do Senado, que afastaram 
esse risco e apontaram 
possibilidade de sanção 
integral do Orçamento.

Segundo apurou o Jor-
nal O Estado de S. Paulo, 
tanto a Secretaria de Orça-
mento Federal (SOF) quan-
to a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), 
responsável pela área ju-
rídica da Economia, reco-
mendam o veto para evitar 
que o Orçamento seja san-
cionado com maquiagem 
nas contas. As emendas do 
relator foram turbinadas 
em R$ 31,3 bilhões com 
cortes nas despesas obri-
gatórias, como benefícios 
previdenciários. Os técni-
cos, porém, alertaram que 
as reduções deixaram es-
ses gastos subestimados.

Os pareceres técnicos 
da Câmara e do Senado 
não tiveram grande efeito 
sobre a convicção dos téc-
nicos da área econômica 
de que o veto é necessá-
rio. Segundo uma fonte 
ouvida pela reportagem, 
não é razoável Bolsonaro 
sancionar integralmen-
te o Orçamento com base 
em uma promessa política 
de reversão de parte das 
emendas para recompor 
as despesas maquiadas.

Orçamento: pareceres
recomendam o veto

Victoria Netto
Agência Estado
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Todos os dias enquanto passo a vista nas redes so-
ciais acompanho a mobilização de muitos segmentos 
para livrar muitas pessoas e famílias da fome. Distante 
do agendamento midiático durante algum tempo, a pau-
ta da fome retoma com força, como expressão de uma 
desgraça nunca superada. A fome e a insegurança ali-
mentar dizem muito mais das profundas desigualdades 
que vivemos aqui, do que propriamente pela escassez na 
produção de alimentos. Nunca passei fome, embora re-
conheça o esforço imenso das gerações anteriores para 
poder manter o básico dentro de casa. Quando falo bási-
co, era o básico mesmo. 

 Ao olhar para trás, puxando o fio da memória 
em marcha ré, é assustador perceber que nos anos 1970, 
1980, a insegurança alimentar era menor que hoje em 
dia. Que, embora houvesse pouco poder aquisitivo para 
compra de alimentos, sobretudo no interior, nas peque-
nas cidades, tudo que chegava às mesas naquele perío-
do é o que se indica como primordial em muitas dietas 
da cultura fitness. Não nos faltava inhame, macaxeira, 
tapioca, batata-doce, arroz da terra, feijão-verde ou fei-
jão-de-corda (macassar), ovos e galinha de capoeira, lei-
te puro, cuscuz (que agora viraliza na internet), frutas 
(especialmente as nativas). Não existia lá muita carne 
de boi, é verdade. Tínhamos o hábito de tomar suco e 
não refrigerantes. De comer alimentos in natura, e não 
enlatados, ou processados. E tudo isso aos poucos come-
çava nesse período a ser colocado como atrasado, pois o 
moderno mesmo era toda comida que vinha no saco, na 
lata, no plástico. Assim a propaganda ia aos poucos nos 
conduzindo a uma normatização do sabor, e a uma cons-
tante precarização da dieta, e perda da cultura alimentar 
que é parte fundamental da vida de um povo.

 A fome, infelizmente, nunca deixou de existir. 
Mas a mudança nos padrões alimentares alinhada à pre-
carização e desaparecimento dos postos de trabalho, e a 
alta constante dos preços (sem regulação) potencializa 
a fome, a coloca num estágio que desumaniza a todos e 
todas nós. O Brasil hoje vive sob o imperativo da fome e 
da pandemia. Não as vejo como fatalidades. Tanto uma 
quanto outra passa pelo crivo da vontade, capacidade e 
organização política. E pela vida em sociedade. 

 O que posso ver hoje em relação à fome é sobre-
tudo o envolvimento maior de pessoas, às vezes não tão 
ricas, que se mobilizam para fazer chegar ao menos uma 
cesta básica na casa de alguém, ou um prato de comida. 
Essas cenas viraram rotina. A fome de hoje é mais feroz, 
é a expressão de um liberalismo também autodestrutivo, 
porque consome a condição de vida no Planeta. A fome 
de hoje é consequência

 da extrema concentração de renda, não por falta de 
alimentos. A fome de agora é pela crueldade do descarte 
absoluto da força de trabalho e do desprezo a capacidade 
criativa e produtiva das pessoas. É pelo maquiavelismo 
da relação Estado e mercado. Penso até que nem mesmo 
exista mais essa ideia de mercado, como num passado 
mais recente. 

 É muito bonito de ver a solidariedade. Mas mi-
nha cabeça martela sempre que ela, para enfrentar a 
fome, não é suficiente. A fome é sistêmica, é estrutural. 
Com ela se intensifica a violência que atinge, de forma 
diferente as pessoas, mas atinge a todas as pessoas. Há 
de fato quem se iluda com um carro blindado, com a vida 
num condomínio afastado e fechado, a vida no grupo se-
leto. Numa sociedade extremamente desigual onde im-
pera a fome não há lugar seguro. A segurança não passa 
de uma fachada, uma ilusão. 

 Por aqui há uma luta constante pela sobrevivên-
cia, a fome do passado não é a mesma do tempo presen-
te. Eu temo em certos momentos quando penso na mu-
dança climática (que não deveria ser tema apenas para 
ambientalista), na privatização da água, nas queimadas 
e desmatamentos constantes, nos processos de deserti-
ficação, no uso de agrotóxicos. Se hoje é difícil ter o que 
comer, é desafiador o acesso à água. Não quero parecer 
catastrófica. Não quero também me abster. 

 Apenas fico refletindo cá com meus botões, e 
compartilhando aqui algumas questões, porque tanto 
quanto respirar, essas questões são fundamentais. Ima-
gino como será por aqui, se conseguirmos superar a 
pandemia, nosso processo de reconstrução interna. Me 
questiono sobre quais fomes atravesso. Enquanto tento 
não ser levada por necessidades banais. 
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Operação deve terminar antes de 11 de setembro, data que marcará duas décadas dos atentados terroristas de 2001, nos EUA

Joe Biden anuncia retirada 
de tropas do Afeganistão
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O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
anunciou ontem a retirada 
das tropas do país do Afega-
nistão. Durante discurso na 
Casa Branca, ele disse que 
essa operação começa em 
1º de maio e deve terminar 
antes de 11 de setembro, 
data que marcará as duas 
décadas dos atentados ter-
roristas de 2001 em solo 
americano. Atualmente, o 
país mantém cerca de 3.500 
soldados no Afeganistão, se-
gundo a imprensa dos EUA.

“As razões para seguir 
no Afeganistão são cada 
vez menos claras, as ame-
aças estão mais dispersas”, 
comentou Biden sobre ris-
cos de terrorismo, com isso 
não faria sentido gastar “bi-
lhões” de dólares para se-
guir no país da Ásia Central. 
Ele disse que consultou alia-

dos, militares e especialistas 
para tomar a decisão. Segun-
do ele, o objetivo americano 
de estar presente no Afega-
nistão para que o país não 
seja usado como plataforma 
para ataques terroristas foi 
atingido. 

Aliados e parceiros
A retirada será feita “de 

modo responsável, delibera-
do e seguro”, em coordenação 
com aliados e parceiros, “os 
quais agora têm mais forças 
no Afeganistão do que nós”, 
comentou. Segundo o jornal 
The New York Times, a Orga-
nização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) mantêm 
quase 7 mil soldados no país.

Biden agradeceu as 
tropas americanas que ser-
viram em solo afegão, as 
quais “pagaram um preço 
tremendo em nosso nome”. 
E enfatizou que o trabalho 
diplomático e humanitário 
no país prosseguirá.

Agência Estado

O Pentágono confirmou, 
na última terça-feira, 13, que 
são reais as imagens divul-
gadas em um vídeo sobre 
objetos voadores não identi-
ficados (OVNIs) no céu da Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos. 
Em abril de 2020, o governo 
americano havia retirado o 
sigilo dos vídeos gravados de 
um navio da Marinha.

O vídeo foi publicado 
pelo documentarista Jeremy 
Corbell em seu Twitter na se-
mana passada. Nas imagens 
gravadas com algum equi-
pamento de visão noturna é 
possível ver ao menos três 
objetos triangulares no céu. 
Um deles parece emitir algu-
ma luz que fica piscando.

Na mensagem, Corbell 
diz: “A Marinha dos Estados 
Unidos fotografou e filmou 
OVNIs em forma de “pirâmi-
de” e veículos transmédios 
avançados “esféricos”; aqui 
está a filmagem.” De acordo 
com Corbell, o vídeo foi feito 
em julho de 2019.

A imagem mostra os OV-
NIs se movendo rapidamente 
enquanto eram gravados por 
câmeras com sistema infra-
vermelho (térmicas). Em dois 
dos vídeos, é possível ouvir a 
reação dos responsáveis pela 
gravação, que parecem assus-

tados com a velocidade de 
movimento dos objetos. Um 
deles questiona se aquilo po-
deria ser um drone.

De acordo com o espe-
cialista em OVNIs e porta-
voz do Departamento de De-
fesa dos EUA, Sue Gough, em 
entrevista ao site Mystery 
Wire, o vídeo foi gravado por 
oficiais do navio USS Russell 
e que os objetos eram simila-
res a “pirâmides voadoras”.

Apesar de o vídeo ter 
a autenticidade comprova-
da, Sue Gough não confirma 
que os objetos são reais. Em 
entrevista ao portal Futu-
rism, ela destaca apenas que 
o registro está entre as pes-
quisas em andamento.

A Marinha dos EUA re-
conheceu a veracidade das 
imagens em setembro de 
2019. Elas foram divulga-
das, ano passado, “para es-
clarecer qualquer equívoco 
por parte da população so-
bre se as imagens que circu-
lavam eram reais, ou se há 
ou não mais vídeos”, ainda 
de acordo com Sue Gough.

“Após uma revisão mi-
nuciosa, o departamento 
determinou que a divul-
gação autorizada desses 
vídeos secretos não revela 
quaisquer recursos ou siste-
mas delicados”, disse Gough 
em nota.

Pentágono: vídeo com 
OVNIs é verdadeiro

Em prisão dos EUA

Morre o responsável pelo maior 
esquema de pirâmide da história
Agência Estado

Bernie Madoff, o financis-
ta que se declarou culpado por 
orquestrar o maior esquema de 
pirâmide financeira da história 
(conhecido como esquema de 
Ponzi), morreu ontem, 14, numa 
prisão federal nos EUA, aos 82 
anos. A causa da morte não foi 
informada.

No ano passado, advoga-
dos de Madoff apresentaram 
petição para tentar tirá-lo da 
prisão em meio à pandemia 
de covid-19, com o argumen-
to de que ele sofria de doença 
renal em estágio avançado e 
de outros problemas médicos 
crônicos. O pedido foi negado. 
O jornal Washington Post infor-
mou, à época, que Madoff pre-
cisava de cuidados médicos 24 
horas por dia e só se locomovia 
em cadeira de rodas.

Madoff, um operador reno-
mado de Wall Street e fundador 
da Bernard L. Madoff Invest-
ment Securities LLC, cumpria 
pena por prejudicar milhares 
de clientes em fraudes que en-
volveram bilhões de dólares 
ao longo de décadas - na época 

em que foi preso, em 2008, o 
esquema era estimado em US$ 
65 bilhões. Em 2009, foi senten-
ciado a uma pena de 150 anos 
de prisão.

A fraude pela qual foi con-
denado era feita da seguinte 
forma: a empresa de Madoff 
atraía os investidores ofere-
cendo níveis de rentabilidade 
que chegavam a 1% ao mês, ou 
seja, mais de 10% de retorno no 
investimento por ano. Ele, en-
tão, utilizava o dinheiro desses 
novos investidores para pagar 
clientes antigos, que queriam 
resgatar os recursos aplicados.

Como funcionava
O esquema funcionava 

porque os rendimentos não 
eram pagos aos investidores 
todo mês, apenas acompa-
nhado por eles. Esse dinheiro 
só seria devolvido ao cliente 
quando este resgatasse seu in-
vestimento. O problema é que, 
diante de grande demanda por 
resgates em decorrência da cri-
se financeira de 2008, o fundo 
de Madoff ficou sem dinheiro 
para pagar os investidores e a 
fraude veio à tona.

Suas vítimas questionaram 
por que as autoridades ameri-
canas não checaram antes o 
que estava acontecendo, mas 
a forma como Madoff operava 
foi decisiva para o seu sucesso. 
Descrito como “afável” e “de 
alto nível, mas de uma forma 
discreta”, o banqueiro se esfor-
çou para manter sua aura de 
exclusividade.

Muitos de seus clientes 
mais ricos foram conquistados 
em conversas em clubes para 
abastados em Nova York ou na 
Flórida, e Madoff dava a eles 
uma sensação de pertencerem 
a um círculo privilegiado. Ele 
usou esses grandes nomes para 
atrair outros investidores, até 
que sua influência passou a 
se estender a grandes bancos, 
fundos hedge e até mesmo 
organizações beneficentes. As 
operações de Madoff, de fato, 
eram bem obscuras. Além de 
sua empresa original, a Bernard 
L. Madoff Investment Securities, 
ele dirigia uma empresa de as-
sessoria financeira totalmente 
separada - e é essa empresa que 
estava envolvida na fraude.

Antes do esquema ser des-

coberto, analistas financeiros le-
vantaram dúvidas sobre as prá-
ticas de Madoff repetidamente, 
incluindo uma carta de 1999 
para a SEC, a comissão de valores 
mobiliários americana, que acu-
sava Madoff de estar realizando 
o esquema Ponzi. Mas nenhuma 
investigação foi conduzida até o 
colapso do esquema.

Vida de luxo
O dinheiro das fraudes fez 

com que Madoff e sua esposa, 
Ruth, desfrutassem de luxos 
como uma cobertura em Nova 
York, uma vila francesa e car-
ros e iates caros, com um pa-
trimônio líquido combinado de 
cerca de US$ 825 milhões. Mas 
ninguém da família de Madoff 
estava no tribunal de Manhattan 
quando o juiz distrital Denny 
Chin o condenou.

Poucos dias após a prisão de 
Madoff, começaram os esforços 
para tentar recuperar o dinheiro 
das pessoas que investiram com 
ele. Uma grande parte dessas so-
mas veio de um acordo de US$ 7,2 
bilhões com o espólio de Jeffry 
Picower, um antigo investidor de 
Madoff da Flórida.

Em discurso, Biden agradeceu às tropas americanas que serviram em solo afegão e enfatizou que o trabalho diplomático e humanitário no país prosseguirá

Agência Brasil

As novas infecções pelo 
novo coronavírus da Índia 
atingiram nível recorde on-
tem (14). Mumbai se prepa-
ra para novo lockdown, mas 
centenas de milhares de pe-
regrinos continuam chegan-
do para um festival religioso 
no norte do país.

A Índia relatou 184.372 
casos nas últimas 24 horas, 
mostraram dados do Minis-
tério da Saúde, o que eleva 
o total de infecções a 13,9 

milhões. As mortes aumen-
taram em 1.027 e somam 
172.085.

Depois de relatar me-
nos de 10 mil casos por dia 
no início deste ano, a Índia 
se tornou o país mais atin-
gido a partir de 2 de abril. O 
governo atribui o aumento 
a uma incapacidade genera-
lizada de cumprir as restri-
ções à circulação e à intera-
ção social na população de 
1,39 bilhão de habitantes.

O aumento de casos 
ocorre no momento em 

que o maior estado indiano, 
Maharashtra, o epicentro da 
segunda onda nacional, está 
prestes a entrar em lockdo-
wn total, até o final de abril, 
para conter a disseminação 
do vírus. O estado responde 
por cerca de um quarto do 
total de casos do país.

Capital
Mumbai, a capital co-

mercial indiana, estava re-
pleta de compradores que 
faziam estoques antes de o 
lockdown entrar em vigor.

“Não sabemos se pode-
remos montar nossas bar-
racas a partir de amanhã, 
então estamos pedindo aos 
nossos clientes que esto-
quem o máximo possível 
hoje”, disse Susheela, uma 
vendedora de vegetais que 
trabalha na rua e só usa o 
primeiro nome.

Havia grandes filas 
diante de muitos merca-
dinhos. Em outros locais, 
hospitais particulares so-
brecarregados estavam re-
cusando pacientes, o que 

aumenta o fardo das insta-
lações governamentais.

Fila de ambulâncias
Em Gujurat, um estado 

do oeste, uma testemunha 
disse à Reuters que viu 
uma fila grande de ambu-
lâncias esperando diante 
do Hospital Civil Ahmeda-
bad ontem. Alguns pacien-
tes recebiam atendimento 
dentro das ambulâncias 
enquanto aguardavam.

“Minha esposa foi diag-
nosticada com covid-19 no 

domingo. Chamamos uma 
ambulância para levá-la ao 
hospital porque estava com 
dificuldade para respirar”, 
contou Becharbhai Waghe-
la, que acompanhava a mu-
lher, Shantaben, de 61 anos.

Apesar do quadro, 
centenas de milhares de 
hindus devotos se reuni-
ram para se banhar no Rio 
Ganges na cidade de Hari-
dwar, no norte, ontem, o 
terceiro dia de banhos do 
festival Kumbh Mela, que 
dura semanas.

Índia tem recorde de casos de covid-19

Foto: Fotos Públicas
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Com cerca de um quarto da população inadimplente, estado ocupa o 16° lugar no ranking de negativados no Brasil

Mais de um quarto dos 
paraibanos estão com o 
‘nome sujo’. Em todo o estado, 
cuja população chega a quatro 
milhões de pessoas (segundo 
estimativa do IBGE), são cerca 
de um milhão de inadimplen-
tes com dívidas pessoais que 
giram em torno de R$ 1,1 mil, 
colocando a Paraíba em 16° 
lugar no ranking do número 
de negativados no Brasil. A 
constatação foi feita pelo Se-
rasa através do estudo ‘Bolso 
dos Brasileiros’ que revelou 
importante endividamento 
diante da alta do desemprego 
e retração econômica atual. 
Em todo o país houve queda 
no número de brasileiros que 
conseguem pagar as contas 
em dia e o descontrole agra-
vado pela pandemia atingiu 
quatro em cada dez pessoas. 

Dívidas com planos de 
saúde, escolas ou faculdades, 
aparecem como predominan-
tes em comparação à pesqui-
sa realizada ano passado com 
o mesmo perfil de entrevista-
dos. E é justamente a dívida 
com a escola da filha que tem 
tirado o sossego de Márcia 
Duarte. Desde o ano passa-
do a trabalhadora autônoma 
não consegue quitar as men-
salidades da escola particu-
lar onde a menina estuda. O 
detalhe é que já foi feita uma 
negociação com a direção da 
instituição. “Tirou juros, par-
celou, facilitou como pôde, 
mas ainda assim eu não estou 
conseguindo honrar o com-
promisso”, confessou a entre-
vistada. “Minha esperança é 
que as coisas melhorem para 
que eu possa efetuar os paga-
mentos, e a escola sabe disso. 
Irei pagar tudo o que devo”.

Nathalia Dirani, geren-
te do Serasa, explica que na 
Paraíba existem aproxima-
damente 2,9 milhões de dívi-
das ativas. A gestora detalha 
alguns aspectos apontados 
pelo estudo, que fala muito 
sobre o contexto atual. São 
números que expressam os 
desafios enfrentados em um 

dos momentos mais difíceis 
dos últimos tempos. “A pan-
demia impactou o bolso do 
consumidor de diferentes 
formas. Pelo menos 38% dos 
entrevistados afirmam que 
tiveram diminuição na renda, 
45% perceberam que a renda 
não alterou e 17% declararam 
aumento. No entanto, esse 
número está longe de ser po-
sitivo quando se percebe que 
metade dos entrevistados de-
clarou aumento em seus gas-
tos”. O prazo para ter o nome 
negativado ocorre a partir de 
15 dias do débito.

Mulheres devem mais
Ainda de acordo com a 

pesquisa, mulheres e pessoas 
das classes C, D e E foram as 
mais afetadas pela crise, não 
só nas questões financeiras 
mas também emocionais. O 
desemprego e o endivida-
mento trouxeram impactos 
no comportamento, como in-
sônia e dificuldades para dor-
mir (73%), além de falta de 
concentração na execução de 
tarefas diárias (69%).  A pes-
quisa ‘Bolso dos Brasileiros’ 
entrevistou 2.059 pessoas de 
maneira remota entre 11 e 22 
de fevereiro deste ano. 

A gerente do Serasa traz 
ainda outros aspectos da 
pesquisa. Houve mudança 
diante da percepção das pes-
soas. “Hoje 71% dos brasilei-
ros concordam que dão mais 
valor ao dinheiro guardado 
e 64% cuidam melhor do di-
nheiro que antes da pande-
mia. Além disso, 54% dos en-
trevistados afirmaram gastar 
muito com coisas desneces-
sárias antes, ou seja, a pande-
mia trouxe uma reflexão da 
relação dos brasileiros com as 
finanças como um todo”.

Houve também mudan-
ça em relação à adimplência. 
Serviços de assinaturas como 
TV e telefonia viraram essen-
ciais em tempos de isolamen-
to social, com o alto índice de 
pagamentos em dia, 77%. Os 
cartões de crédito aparecem 
com 74%, sendo o cheque es-
pecial pago dentro do prazo 
por 51% dos entrevistados.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Mais de um milhão de pessoas 
estão com o ‘nome sujo’ na PB

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

No cenário atual de instabilidade econômica brasileira a 
criatividade tem um papel bastante estratégico. Isso porque os 
negócios criativos tendem a ser decisivos, no sentido de rever 
modelos de negócios que não estão dando certo e até criar 
outros negócios disruptivos. É fato que as pessoas já pensam 
de formas diferentes e novos hábitos de consumo já fazem 
parte das nossas vidas.

A ambiência é favorável para se investir na economia 
criativa, em projetos sustentáveis, inovadores e estratégicos no 
mercado contemporâneo. É preciso reinventar-se, desenvolver 
novas ofertas para atender às novas necessidades. É hora de 
inovação e resiliência nos negócios.

A história da artesã Sandovânia Bertulino da Silva, de 
Campina Grande – PB, traz na sua essência o conceito de 
sustentabilidade e produção consciente. Ela trabalha há vinte 
anos com artesanato, utilizando material reciclado e crochê. 
Sempre foi o sonho de Sandovânia ter seu próprio negócio. 
Essa ideia do artesanato já veio da sua mãe, que também era 
artesã. Na sua produção se destacam as bolsas e carteiras, 
sandálias e acessórios de moda, utilizando como matéria-
prima o lacre das latinhas de refrigerantes e cervejas. Logo 
cedo ela percebeu que, para empreender, é preciso ter coragem 
de enfrentar os altos e baixos, estar no digital e aprender 
sempre. É preciso se diferenciar nos detalhes, no conceito, 
no modelo de negócio, enfim, explorar criativamente cada 

dimensão do produto ou serviço oferecido. As empresas 
criativas podem ser propulsoras de crescimento e inovação, 
mas em geral, lhes falta a qualificação empresarial. É essencial 
compreender que a criatividade é a maior riqueza, que está 
dentro deles e, quando administrada corretamente, vai gerar 
ainda mais riqueza.

Foi através do Sebrae que Sandovânia ampliou a sua visão 
de negócio, com foco no planejar, realizar, criar, pesquisar e 
desenvolver outras técnicas, ampliar parcerias, buscar outros 
mercados. O que mais a encantou na consultoria do Sebrae, 
foi internalizar o quanto a criatividade é importante para o 
mundo dos negócios, para realizar sonhos, ter a liberdade 
de criar e transformar conhecimentos e ideias em inovação. 
Em tempos de turbulência econômica, os negócios criativos 
se mostram como uma importante fonte de renda. Quando 
consumimos produtos e serviços inovadores, percebemos que 
eles carregam os valores da sustentabilidade, da identidade 
cultural e geram as experiências.

John Howkins, autor de vários livros, diz que “a 
criatividade é um elemento básico da vida que torna distinto 
aquilo que, de outra forma, seria rotineiro e repetitivo”. 
Muitos empreendedores criativos consideram a sua atividade 
profissional o seu maior prazer, a sua própria diversão. 
São pessoas que estão abertas ao novo, a liberdade de 
pensamentos, que não têm medo de mudanças, são movidas 

por desafios, fazem algo que ninguém nunca fez e buscam a 
competitividade.

Produzir acessórios atemporais e sustentáveis é 
uma mistura de arte e artesanato, adequada ao perfil de 
consumidores que gostam de exclusividade, têm estilo próprio 
e sentem o valor intangível da cultura em cada detalhe do 
produto.

O “carro-chefe”em vendas, das peças produzidas por 
Sandovânia é o “bornal de lacre”, semelhante a uma sacola, com 
alça longa muito utilizada para transportar alimentos desde os 
tempos do Cangaceiro Virgulino Lampião. 

A artesã busca encontrar novos significados para as 
suas peças através de iniciativas sustentáveis. Também 
priorizar a criação de peças atemporais e com design que 
podem ser usadas em qualquer ocasião e por muitos anos. 
Para Sandovânia, fazer parte dos negócios criativos é estar 
conectada ao perfil do consumidor do século XXI, mais bem 
informado, mais crítico e seletivo. 

Sua meta é continuar desenvolvendo produtos utilizando 
técnicas artesanais, entender cada vez mais o que é de valor 
para os clientes, manter a presença da sua empresa no 
mundo digital. Por isso, já assegurou a sua loja virtual na 
Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, 
oportunidade de se projetar no mercado aprimorar os 
conhecimentos, ampliar relacionamentos.

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Fernando
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Nos supermercados

Preço da fruta apresenta variação 
superior a 147%, registra Procon-JP

A alta nos preços dos 
alimentos também é sen-
tida no setor de frutas e 
hortaliças. A variação no 
preço do quilo da man-
ga, por exemplo, chega a 
147,87% nos supermerca-
dos da capital, conforme 
registrou a pesquisa rea-
lizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e De-
fesa do Consumidor para 
hortifrutigranjeiros. Com 
os preços oscilando entre 
R$ 3,99 e R$ 9,89, a manga 
foi só um dos 61 produtos 
que estiveram no foco do 
levantamento.

Entre os itens pes-
quisados (frutas, hortali-
ças, folhagens, tubérculos 
e ovos), as frutas foram 
as que apresentaram as 

Com preços entre 
R$ 3,99 e R$ 9,89, 
a manga foi um dos 

61 produtos que 
estiveram no foco do 

levantamento

Maior oscilação

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Acesse o QR Code para ter 
acesso à pesquisa completa 

do Procon-JP

maiores variações, com 
a manga Rosa apresen-
tando a segunda maior, 
140,23%, com os preços 
oscilando entre R$ 5,99 
e R$ 14,39, diferença de 
R$ 8,40; em seguida vem 
o quilo da maçã Fugi na-

cional, 138,28%, com 
os preços entre R$ 4,99 
e R$ 11,89; e a goiaba, 
137,20%, com preços en-
tre R$ 3,79 e R$ 8,99.

A maior diferença, 
no entanto, foi encontra-
da no quilo do kiwi, R$ 
11,09, com preços entre 
R$ 18,90 e R$ 29,99 ), va-
riação de 58,68%. O se-
cretário Rougger Guerra 
chama a atenção do con-
sumidor para que con-
sulte a pesquisa antes de 
comprar esses produtos 
já que o levantamento 
traz preços em estabele-
cimentos de varias zonas 
da capital. “Hoje em dia, 
devemos ficar atentos 
para economizar em to-
dos os itens”.

A pesquisa levantou 
preços nos seguintes su-
permercados: Santiago e 
Latorre (Torre); Carrefour 
e Big Bompreço (Aeroclu-
be); Extra; Bemais (Ban-
cários); Super Box Brasil 
(Geisel); e Manaíra (Ma-
naíra).

Vários itens da cesta básica têm registrado elevação nos preços, e as frutas e as hortaliças também estão nas ações de fiscalização no estado
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Na Paraíba, o protesto reúne os funcionários no Parque Solon de Lucena, no Centro de João Pessoa, a partir das 8h 

A estatal de serviços 
postais Correios passou a 
fazer parte da lista de inte-
grantes do Programa Na-
cional de Desestatização. A 
inclusão foi feita pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro em 
decreto publicado ontem 
no Diário Oficial da União, 
a partir da orientação feita 
pelo Conselho do Programa 
de Parcerias e Investimen-
tos (CPPI), que se reuniu no 
mês passado. Além do servi-
ço postal, a Empresa Brasil e 
Comunicação (EBC) e a Ele-
trobras também entraram 
para o PND desde a semana 
passada, após recomenda-
ção do CPPI. Trabalhadores 
dos Correios da Paraíba se 
opõem e protestam hoje con-
tra a privatização do setor no 
Parque Solon de Lucena, no 
Centro de João Pessoa.

A análise inicial feita 
pela equipe do PPI observou 
modelos de desestatização 
do setor postal em outros 
países, recomendando, as-
sim, os Correios ao programa 
brasileiro de desestatização. 
O Conselho optou por ven-
da total da empresa em vez 
de fatiamento. Esse tipo de 
venda pode ser majoritá-
ria, onde o Estado continua 
como acionista minoritário, 
ou integral, com venda de 
100% das ações.

A segunda fase de ob-
servação e estudos será de-
senvolvida ainda este ano 
pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social, o BNDES. O órgão 
será responsável por deta-
lhar o modelo que virá a ser 
adotado para a desestatiza-

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Trabalhadores dos Correios 
fazem ato contra privatização
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ção dos Correios. Ainda não 
há cronograma divulgado 
pelo Governo Federal, porém 
há previsão de diálogos com 
a sociedade civil, investido-
res e também empregados do 
setor, além de ser necessária 
a aprovação pelo Tribunal de 
Contas da União com relação 
ao modelo escolhido e a do-
cumentação.

Sindicato protesta
O Sindicato dos Traba-

lhadores em Correios e Te-
légrafos na Paraíba, através 
do presidente Tony Sérgio, 
se manifestou destacando 
o descontentamento com a 
privatização do setor postal 
no Brasil. Segundo Tony, a 
desestatização terá um im-
pacto muito grande para a 
população e os municípios 
com acesso mais remoto, 

principalmente. A ação pode 
impactar no custo de fretes, 
além de minar ou dificultar 
o serviço em determinadas 
localidades.

“Por exemplo, hoje tem 
uma única empresa que 
atende todo país. Então, uma 
determinada empresa, como 
a Fedex, vai entregar em al-
guns estados mais ricos e nos 
estados mais pobres vão en-
tregar na capital. Nas outras 
cidades não haverá acesso, 
porque para a empresa não 
compensa. Aí vai ter uma 
outra empresa e essa outra 
empresa já não tem logística 
para todo país”, ressaltou.

Outra problemática le-
vantada pelo representante 
do Sintect-PB é com relação 
às possíveis demissões em 
massa dos funcionários dos 
Correios. “E mesmo que es-

sas empresas privadas man-
tivessem os contratados, ha-
veria uma precarização, ou 
seja, uma retirada de direitos 
imensos, porque esses tra-
balhadores com o plano que 
estamos vendo aí, eles tra-
balharam com salário muito 
baixo e com um risco mui-
to alto”, argumentou Tony, 
exemplificando casos de vio-
lência e roubos de cargas.

Os trabalhadores do Sin-
tect-PB e outros servidores 
públicos se reúnem hoje, a 
partir das 8h, junto ao Comi-
tê Paraibano em Defesa dos 
Serviços Públicos e Contra 
as Privatizações para se ma-
nifestar contra a desestatiza-
ção dos Correios e em favor 
da vacina. No encontro have-
rá distribuição de máscaras e 
um manifesto explicativo da 
causa para a população.

Marco Regulatório
A venda dos Correios 

ainda depende da aprovação 
do projeto de lei que quebra 
o monopólio estatal e regula-
menta a abertura do mercado 
do setor postal para a inicia-
tiva privada. O Congresso Na-
cional é responsável por pas-
sar ou não o PL, apresentado 
desde fevereiro pelo Governo 
Federal, nomeado de Marco 
Regulatório para o setor pos-
tal. Além das questões bu-
rocráticas da privatização, o 
texto também discorre sobre 
cumprimento de metas de 
universalização e qualidade 
dos serviços, estabelecendo 
a criação de uma Agência Na-
cional de Comunicações, em 
substituição à Anatel (Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações), que regulamentará 
serviços postais.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

As vendas em su-
permercados registra-
ram alta de 5,18% em 
fevereiro em compara-
ção com o mesmo mês 
de 2020, segundo o ba-
lanço divulgado ontem 
pela Associação Brasi-
leira de Supermercados 
(Abras). Em janeiro, o 
crescimento havia sido 
de 12% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado.

Segundo o vice
-presidente Adminis-
trativo da Abras, Mar-
cio Milan, o resultado 
menos favorável em 
fevereiro do que no 
primeiro mês do ano 
foi influenciado por fa-
tores como as próprias 
características do mês, 
que tem menos dias, e 
também a renda das fa-
mílias na pandemia da 
covid-19. “Esse mês de 
fevereiro foi mais difícil 
para todos em função 
do fim do auxílio emer-
gencial”, disse. O cance-
lamento do Carnaval foi 
outro elemento que, de 
acordo com ele, ajudou 
a desacelerar o setor. No 
entanto, Milan afirmou 
que essa variação é es-
perada no planejamento 
dos varejistas. Para este 
ano, a Abras estima um 
crescimento de 4,5% 
em comparação com as 
vendas de 2020.

Volta do auxílio
O retorno do auxílio 

emergencial na semana 
passada será um ele-
mento importante para 
o desempenho do setor, 
na avaliação de Milan. 
“Os próximos meses de 
março e abril vão dar 
a gente uma condição 
melhor para olharmos 
esse momento e termos 
a tendência”, disse.

Ele destacou que, 
em 2020, cerca de 60% 
do valor do benefício 
foi destinado a despe-
sas com alimentação. A 
proposta de emenda à 
Constituição que deter-
minou a nova rodada do 
auxílio prevê R$ 44 bi-
lhões para o pagamen-
to de quatro parcelas 
para famílias com pouca 
renda ou em situação 
vulnerável, com valores 
entre R$ 150 e R$ 375.

“Nós estamos falan-
do de um valor conside-
rável que o consumidor 
vai dedicar aos super-
mercados”, ressaltou 
o vice-presidente da 
Abras, ao comentar a in-
jeção de recursos que o 
benefício deve trazer ao 
mercado.

Vendas 
têm alta de 
5,18% em 
fevereiro

Um levantamento reali-
zado pela Unidade de Gestão 
Estratégica e Monitoramen-
to do Sebrae Paraíba aponta 
que, em fevereiro deste ano, 
44,25% dos microempreen-
dedores individuais do es-
tado estavam inadimplentes 
em relação ao Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS-MEI). Isso 
significa que, dos 159.676 
mil MEIs verificados naquele 
mês, 70.653 mil optantes da 
Paraíba não haviam quitado 
a contribuição mensal refe-
rente ao período anterior, ou 
seja, ao mês de janeiro.   

Os dados revelam tam-
bém que, em janeiro deste 
ano, a inadimplência no pa-
gamento do DAS-MEI atingiu 
48,93% na categoria. O docu-
mento é a principal obriga-
ção do microempreendedor 
individual e deve ser quitada 
mensalmente. O pagamento 
mensal do DAS-MEI é impor-
tante porque, dessa forma, os 
empreendedores poderão ter 
acesso aos benefícios previ-
denciários da categoria, tais 
como salário maternidade, 
auxílio doença, aposentado-
ria, entre outros. 

Em 2020, por exemplo, 
ano marcado pela chegada 
da crise econômica e social 

provocada pela pandemia 
da covid-19, os índices de 
inadimplência do DAS-MEI 
alcançaram patamares eleva-
dos, como o de 62,3%, veri-
ficado na apuração referente 
ao mês de abril. Porém, a mé-
dia anual foi semelhante à de 
2019, ficando em 47,6%, en-
quanto no ano imediatamen-
te anterior a média registra-
da foi de 47,2%, conforme os 
dados do Sebrae Paraíba. 

Consequência da crise
De acordo com a analista 

técnica da instituição, Germa-
na Espínola, a inadimplência 
em relação ao pagamento tem 
sido elevada no estado, prin-
cipalmente devido ao atual 
contexto de crise econômica 
decorrente da pandemia de 
coronavírus. “Com as inadim-
plências, os trabalhadores 
estão perdendo os benefícios 
e as condições de crédito tam-
bém. Embora o valor do docu-
mento seja baixo, ele não vem 
sendo quitado por questão 
de prioridade ou desconhe-
cimento”, avalia. Outro fator 
apontado é o desequilíbrio 
financeiro. Com a medida do 
governo que permite fazer o 
pagamento posterior à data 
atual, as pessoas esquecem de 
pagar suas contribuições.

Inadimplência de MEIs 
no estado chega a 44%

Trabalhadores da LG fazem 
protesto e entram em greve

Os trabalhadores da 
LG em Taubaté, no interior 
paulista, entraram em gre-
ve após rejeitar a proposta 
de indenização aos funcio-
nários que serão demitidos 
com o fechamento da fábri-
ca. Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté e 
Região (Sindmetau), a para-
lisação tem adesão de 700 
empregados das linhas de 

celulares e monitores.
De acordo com o Sind-

metau, a empresa ofereceu 
valores adicionais nos acor-
dos de rescisão entre R$ 8 
mil e R$ 35,9 mil, calculados 
a partir do tempo de traba-
lho na fábrica que foram re-
jeitados em assembleia na 
segunda-feira, dia 12.

Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos 
Campos, também estão para-
lisados desde a semana pas-
sada os funcionários de três 

empresas fornecedoras da 
multinacional em Caçapava 
e São José dos Campos pela 
manutenção de 430 postos 
de trabalho nessas linhas de 
montagem.

Na semana passada, a 
LG Eletronics informou que 
deixará de fabricar celulares, 
levando ao encerramento de 
parte das atividades. A em-
presa, com sede na Coreia 
do Sul, informou que a deci-
são ocorreu após fsucessivos 
prejuízos desde 2015.

Nota Cidadã paga prêmios 
aos ganhadores de março

O Programa Nota Cida-
dã, por meio da Loteria Es-
tadual da Paraíba (Lotep), 
realizou a transferência de 
pagamento dos prêmios em 
dinheiro de 17 dos 21 ganha-
dores do sorteio do mês de 
março. Os contemplados do 
último mês foram das cida-
des de João Pessoa, Cabedelo 
e Campina Grande. 

O ganhador do prêmio 
especial de R$ 20 mil, Sidney 
Salvador Ferreira Lopes, que 

mora em João Pessoa, preci-
sou apenas de cinco meses, 
após o cadastro do Nota Ci-
dadã, para ganhar o maior 
prêmio do sorteio. Sydney 
trabalha em uma adminis-
tradora de condomínio, no 
período da manhã, e à tarde 
é motorista de aplicativo.

“Todo mês acompanho o 
sorteio do Nota Cidadã, mas 
neste último mês de março 
não tive condições e a ótima 
surpresa veio com a ligação 

da Lotep para me contar do 
prêmio especial. O dinheiro 
chegou num ótimo momen-
to”, contou o sorteado, que 
usou parte do dinheiro para 
pagar despesas e usará a ou-
tra parte para comprar um 
imóvel.

Para aderir ao Nota Ci-
dadã é necessário fazer ca-
dastro no Portal da Cidada-
nia do Governo do Estado e, 
depois, inserir o CPF na nota 
no ato da compra.

Governo Federal incluiu os Correios 
na lista de estatais que passaram 
a integrar o Programa Nacional de 
Desestatização, causando revolta

Daniel Mello
Agência Brasil

Daniel Mello
Agência Brasil
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Óbitos ocorreram entre 2010 e 2020, segundo levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Entre 2010 e 2020, pelo 
menos 103.149 crianças e 
adolescentes com idades de 
até 19 anos morreram no 
Brasil, vítimas de agressão, 
segundo levantamento divul-
gado pela Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria (SBP). Acres-
centou que, do total, cerca de 
2 mil vítimas tinham menos 
de 4 anos.

Apesar de os dados re-
lativos a 2020 ainda serem 
preliminares, a SBP informou 
que, segundo especialistas 
consultados, o isolamento 
social, medida “essencial 
para conter a pandemia do 
novo coronavírus”, resultou 
em aumento da exposição 
das crianças a uma “maior 
incidência de violência do-

méstica”, o que, consequen-
temente, elevou também os 
casos letais.

Segundo o presidente 
do Departamento Científico 
de Segurança da SBP, Marco 
Gama, o estresse causado pela 
pandemia aumentou a proba-
bilidade de as crianças serem 
vítimas de violência, além de 
causar prejuízos do ponto de 
vista da saúde física e mental. 

No entanto, disse ele, 
independentemente da pan-
demia, os casos de violência 
contra crianças e adolescen-
tes sempre existiram, prin-
cipalmente em ambiente 
doméstico ou intrafamiliar. 
A SBP acrescenta que, só em 
março de 2020, foi registra-
do, no Brasil, um aumento de 
17% no número de ligações 
notificando a violência con-
tra a mulher.

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Violência mata mais de 103 mil 
crianças e adolescentes no país
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Dramas em família
“O caso do menino Henry [Henry Borel, 

cuja morte, no Rio de Janeiro, é investigada 
tendo como suspeitos o padrasto e a mãe] não 
pode ser ignorado e deve ser apurado com todo 
o rigor que a lei exige. Tal barbárie deve aler-
tar, ainda, para a existência de outras crianças 
e famílias que vivem dramas semelhantes”, 
alertou, por meio de nota, a presidente da SBP, 
Luciana Rodrigues Silva.

A entidade acrescentou que estudos científi-
cos e a prática dos profissionais que lidam com 
a infância e a adolescência indicam que trata-
mento humilhante, castigos físicos e qualquer 
conduta que ameace ou ridicularize a criança 
ou o adolescente, quando não letais, podem ser 
extremamente danosos à sua formação de per-
sonalidade e como indivíduos para a sociedade, 
bem como interferem negativamente na constru-
ção da sua potencialidade de lutar pela vida e 
no seu equilíbrio psicossocial. “Nascer e crescer 
em um ambiente sem violência é imprescindível 
para que uma criança tenha a garantia de uma 
vida saudável, tanto física quanto emocional”, 
conclui a presidente da entidade.

Diagnóstico de covid-19

Planos de saúde devem autorizar 
exame RT-PCR de forma imediata

As solicitações médi-
cas de exame RT-PCR, para 
diagnóstico de covid-19, 
que atendam às condições 
da cobertura obrigatória 
devem ser autorizadas de 
forma imediata pelas ope-
radoras de planos de saú-
de. A determinação é da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que in-
formou ontem, que, desde 
1º de abril, começou a vigo-
rar a alteração da Diretriz 
de Utilização (DUT). O ob-
jetivo é agilizar a realização 
dos exames. 

Antes da mudança, os 
planos de saúde podiam 
demorar até três dias úteis 
para garantir o atendimen-
to ao pedido de exame, que 
é considerado o mais eficaz 
para confirmar de infecção 
pelo novo coronavírus. A 
cobertura do exame é obri-
gatória nos casos de síndro-
me gripal e síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG).

A síndrome gripal é 
caracterizada quando uma 
pessoa tem ao menos dois 
dos seguintes sintomas: 
febre, calafrios, dor de gar-
ganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfativos 
ou distúrbios gustativos.  

Para crianças, também 
é considerado um sintoma 
de síndrome gripal a obs-
trução nasal, na ausência de 
outro sinal mais específico. 
Já para os idosos, sintomas 
como síncope, confusão 

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Foto: SESI/Vinícius Magalhães

A cobertura do exame é obrigatória nos casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave (SRAG)

mental, sonolência excessi-
va, irritabilidade e perda de 
apetite também devem ser 
considerados. O idoso com 
suspeita de covid-19 tam-
bém pode estar sem febre e 
apresentar diarreia. 

O critério que caracte-
riza a evolução da síndrome 
gripal para síndrome res-
piratória aguda grave pre-
vê que a pessoa apresente 
um dos seguintes sintomas: 
dispneia/desconforto respi-
ratório, pressão persistente 
no tórax, saturação de oxi-
gênio menor que 95% em 
ar ambiente ou coloração 
azulada dos lábios ou do 
rosto (cianose). Crianças 
com SRAG podem apresen-
tar ainda batimentos de asa 
de nariz, cianose, tiragem in-
tercostal (retração da mus-
culatura entre as costelas 
durante a inspiração), desi-

dratação e falta de apetite.  
Os planos de saúde tam-

bém são obrigados a cobrir 
testes sorológicos, que de-
tectam a presença de anti-
corpos, com solicitação mé-
dica. Nesse caso, os grupos 
cobertos são os que apre-
sentaram síndrome gripal 
ou SRAG e já tenham passa-
do do oitavo dia dos sinto-
mas, e crianças e adolescen-
tes com quadro suspeito de 
síndrome multissistêmica 
inflamatória pós-infecção 
pelo SARS-CoV-2.

Não está obrigatoria-
mente coberto para reali-
zar teste sorológico quem: 
testou positivo em um 
RT-PCR para SARS-CoV-2; 
já tenha testado positivo 
em outro teste sorológi-
co; testou negativo em 
outro teste sorológico há 
menos de uma semana, 

desde que não seja menor 
com suspeita de síndrome 
multissistêmica; tenha fei-
to testes rápidos; recebeu 
a prescrição do teste para 
rastreamento para retorno 
ao trabalho, pré-operatório, 
controle de cura ou conta-
to próximo/domiciliar com 
caso confirmado; esteja em 
busca de verificação de imu-
nidade pós-vacinal. 

Outros seis exames que 
ajudam no diagnóstico da 
covid-19 também têm co-
bertura obrigatória prevista 
pela ANS: Dímero D (dosa-
gem); Procalcitonina (dosa-
gem); Pesquisa rápida para 
Influenza A e B e PCR em 
tempo real para os vírus In-
fluenza A e B; Pesquisa rápi-
da para Vírus Sincicial Respi-
ratório e PCR em tempo real 
para Vírus Sincicial Respira-
tório”, contou Alessandra.

O Ministério da Edu-
cação (MEC) lançou ontem 
o Relatório Nacional da 
Alfabetização Baseada em 
Evidências (Renabe), que 
traz experiências bem-
sucedidas de alfabetiza-
ção desenvolvidas em di-
versos países. De acordo 
com o MEC, o documento 
visa ajudar na melhoria 
da qualidade das políticas 
públicas e nas práticas de 
ensino de leitura, escrita e 
matemática no Brasil.

De acordo com o mi-
nistro da Educação, Milton 
Ribeiro, apesar de o país ter 
avançado na universaliza-
ção do acesso de estudantes 
às primeiras séries do Ensi-
no fundamental, os resulta-
dos das avaliações internas, 
como o Sistema de Ava-
liação da Educação Básica 
(Saeb), e externas, como 
o Programa Internacional 

de Avaliação de Estudan-
tes (Pisa), mostram que a 
aprendizagem segue muito 
limitada, com a maioria dos 
estudantes não conseguin-
do compreender o que lê.

“Quando considerado o 
assombroso índice de anal-
fabetismo funcional, é per-
ceptível que não há muito a 
ser comemorado. As crian-
ças estão indo para a escola, 
mas o aprendizado efetivo 
tem sido bastante questio-
nável”, disse Ribeiro.

Segundo o ministro, é 
importante dedicar atenção 
a temas como a formação 
de professores, elaboração 
de currículos e materiais 
didáticos apropriados às 
diferentes fases de desen-
volvimento dos estudantes. 
Alertou, no entanto, que, 
diante de situações de cri-
se, é preciso centrar esfor-
ços na alfabetização. “Re-
conhecendo que o domínio 
da leitura e da escrita são a 
chave para o conhecimento 

em todas as áreas do saber, 
entendemos que dar centra-
lidade às políticas públicas 
de alfabetização no processo 
de melhoria do ensino é es-
colha sábia e acertada”, disse 
o ministro.

Relatório
O documento traz os 

debates mais recentes so-
bre o tema para ajudar 
educadores a melhorar a 
qualidade da alfabetização 
no Brasil. O termo “evidên-
cias”, usado no relatório, 
diz respeito a achados de 
alfabetização que resultam 
de pesquisas científicas.

De acordo com o MEC, 
o Renabe é resultado da I 
Conferência Nacional de 
Alfabetização Baseada em 
Evidências (Conabe), or-
ganizada pela Secretaria 
de Alfabetização (Sealf), 
em 2019, como parte das 
ações de implementação 
da Política Nacional de Al-
fabetização (PNA).

MEC: Relatório da Alfabetização 
Baseada em Evidências é lançado

Acordo vai combater transmissão 
congênita da doença de Chagas

Um convênio assinado on-
tem (14) pela fundação Oswal-
do Cruz (fiocruz) e a agência 
internacional Central Interna-
cional para a Compra de Medi-
camentos contra a Aids, Malária 
e Tuberculose (Unitaid, sigla 
em inglês) vai buscar a elimina-
ção da transmissão congênita 
(da gestante para o bebê) da 
doença de Chagas no Brasil, na 
Colômbia, na Bolívia e no Para-
guai. O anúncio foi feito no Dia 
Mundial da Doença de Chagas, 
celebrado ontem  porque foi em 
14 de abril de 1909 que a pri-
meira paciente com a doença foi 
diagnosticada pelo pesquisador 
Carlos Chagas. Segundo estima-
tivas da Organização Mundial 
de Saúde, existem 1,12 milhão 
de mulheres em idade fértil 
infectadas pelo protozoário 
causador da doença na Améri-
ca Latina, onde são esperados 
anualmente entre 8 mil e 15 mil 
bebês nascidos com a doença.

Por meio do convênio, o 
Consórcio Chagas, as entidades 

vão investir em conscientização 
sobre a doença de Chagas, para 
ampliar e melhorar o acesso ao 
diagnóstico, tratamento e aten-
ção integral. Chamado de Proje-
to Cuida Chagas (Comunidades 
Unidas para Inovação, Desen-
volvimento e Atenção para a 
doença de Chagas), a iniciativa 
será liderada pelo Instituto Na-
cional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI/fiocruz).

A presidente da fiocruz, 
Nísia Trindade, celebrou a par-
ceria e lembrou que o combate 
à doença de Chagas faz parte 
da história da fundação, já que 
Carlos Chagas integrava o cor-
po de cientistas da instituição. 
“Neste ano, em meio aos efei-
tos tão dramáticos da pande-
mia de covid-19, conseguimos, 
num esforço institucional e de 
muitos parceiros, não só estar 
celebrando esse dia, mas es-
tar construindo e dando início 
ao projeto, rumo à eliminação 
congênita da doença de Chagas 
na América Latina”.

Segundo a fiocruz, o pro-
blema da transmissão con-
gênita da doença é agravado 

por fatores como a escassez 
de ferramentas diagnósticas e 
opções de tratamento, a baixa 
adesão ao tratamento, a falta de 
conhecimento e compreensão 
entre profissionais de saúde e 
pessoas em risco, as vulnera-
bilidades socioeconômicas de 
áreas endêmicas e a baixa mo-
bilização social. A transmissão 
congênita da doença é conside-
rada uma das principais vias de 
infecção, e vem ganhando mais 
peso proporcional entre os no-
vos casos devido ao sucesso de 
medidas de controle de outras 
formas de transmissão.

A estratégia considerada 
mais econômica para reduzir 
essa forma de transmissão é 
tratar as mulheres em idade 
fértil antes da gravidez. Por 
isso, o Cuida Chagas prevê que 
cerca de 234 mil mulheres em 
idade fértil, seus bebês, crian-
ças e contatos domiciliares se-
rão testados em 34 municípios 
dos quatro países participan-
tes. Integrarão a iniciativa 13 
cidades colombianas, 10 boli-
vianas, seis brasileiras e cinco 
paraguaias.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Vinícius Lisboa
Agência Brasil
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Pandemia deve permanecer em 
‘níveis preocupantes’ no Brasil 
Fiocruz alerta que flexibilização de medidas restritivas pode acelerar ritmo de transmissão nas próximas semanas
Caio Sartori
Agência Estado

Após registrar números 
recordes de mortes e de con-
taminados pela covid-19, o 
Brasil deve continuar a ver 
“níveis preocupantes” da 
pandemia até o fim de abril. 
Segundo o Boletim Extraordi-
nário da Fiocruz, o vírus per-
manece em “circulação inten-
sa” no país.

Na semana entre os dias 
4 e 10 deste mês, a tendência 
de alta se manteve, e o Bra-
sil registrou média recorde 
de mortes (3.020 por dia) e 
de novos casos (70,2 mil diá-
rios). Outro ponto destacado 
pela Fiocruz é a sobrecarga 
dos hospitais, que continua 
grave.

O estado com mais resul-
tados positivos quanto à ocu-
pação de leitos de UTI foi o 
Maranhão, que está com 78% 
e saiu da zona de alerta crítico 
para a intermediária. Outros 
lugares, como Pará (de 87% 
para 82%), Amapá (de 91% 
para 84%), Tocantins (de 

95% para 90%), Paraíba (de 
77% para 70%) e São Paulo 
(de 91% para 86%) se desta-
caram nesse sentido.

Os pesquisadores ressal-
tam que as medidas restriti-
vas das últimas semanas têm 
começado a indicar “êxitos 
localizados”, apesar de ainda 
não terem diminuído o nú-
mero de mortes e a demanda 
hospitalar. É importante, di-
zem, não flexibilizar.

“A flexibilização de medi-
das restritivas pode ter como 
consequência a aceleração 
do ritmo de transmissão e, 
portanto, de casos graves de 
covid-19 nas próximas sema-
nas”, alertam.

Na semana entre os dias 4 e 10 deste mês, a tendência de alta se manteve, e o Brasil registrou média recorde de mortes (3.020 por dia) e de novos casos (70,2 mil diários)

Fiscalização em 11 municípios

Mourão publica plano de redução 
de desmatamento na Amazônia

O vice-presidente Ha-
milton Mourão publicou 
ontem, o Plano Amazônia 
2021/2022, sobre as metas 
de redução do desmatamen-
to e combate a outros ilícitos 
ambientais na região ama-
zônica. O planejamento foi 
publicado no Diário Oficial 
da União (DOU) de ontem. 
Em fevereiro, Mourão, que 
preside o Conselho Nacional 
da Amazônia Legal, já havia 
antecipado que o foco do 
plano seria intensificar a fis-
calização em 11 municípios 
da região com as taxas mais 
altas de desmate.

O plano formaliza uma 
meta de redução do desma-
tamento e das queimadas 
ilegais aos níveis médios re-
gistrados entre 2016 e 2020 
pelo Prodes, sistema do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe). A meta, 
contudo, foi alvo de críticas 
da rede Observatório do Cli-
ma, que a considerou baixa 
ante os índices recordes de 
desmatamento do ano pas-
sado. O plano traz as dire-
trizes para a continuidade 
do combate aos crimes am-
bientais com retirada dos 
militares da região com o fim 
da Operação Verde Brasil 2, 
marcada para 30 de abril.

Mais cedo, em conversa 
com jornalistas ao chegar ao 
Palácio do Planalto, Mourão 
reconheceu a piora nos nú-
meros do desmatamento no 
mês de março. “Tivemos um 
mês de março ruim, apesar 
do acumulado de agosto (de 
2020) até agora estar com 
19% de redução. E onde é 
que está acontecendo? Na-
queles municípios seleciona-
dos, exatamente”, disse. “En-
tão, estamos pressionando 
para que o pessoal que está 

em campo seja mais efetivo 
na fiscalização”, citou.

Segundo o vice-presi-
dente, a contratação de agen-
tes temporários para inten-
sificar a fiscalização segue 
no radar, mas depende das 
negociações do Orçamento 
de 2021. “Vou fazer uma re-
união agora quinta-feira com 
os ministros dos ministérios 
que estão na linha de frente 
desse combate para ver os 
problemas que eles estão en-
frentando, e tem essa ques-
tão de contratação, que neste 
momento que estamos vi-
vendo, está complicado, mas 
vamos ter que arrumar uma 
solução para isso”, afirmou.

Política ambiental
Próximo da realização 

da Cúpula dos Líderes sobre 
o Clima, na semana que vem, 
Mourão informou ter elabo-
rado um documento que será 
encaminhado ao presidente 

Jair Bolsonaro sobre os prin-
cipais pontos relacionados à 
política ambiental brasileira 
e à Amazônia. O evento é vir-
tual, organizado pelo gover-
no americano, e ocorrerá nos 
dias 22 e 23 de abril. Além de 
Bolsonaro, outros 39 líderes 
mundiais foram convidados. 
Questionado, Mourão disse 
que não deve participar de 
nenhuma reunião prévia ao 
evento.

“Eu apenas fiz um do-
cumento com alguns pon-
tos que nós consideramos 
importantes que estejam 
no discurso do presidente e 
estou encaminhando para o 
presidente”, disse. Mourão 
também negou que exista 
uma pressão do governo do 
presidente norte-americano, 
Joe Biden, quanto à política 
ambiental brasileira. Segun-
do ele, o governo brasileiro 
tem “mantido o diálogo aber-
to” com os EUA.

Emilly Behnke
Agência Estado

Defesa de mãe do menino Henry 
Borel pede novo depoimento ‘isento’

A nova defesa de Monique 
Medeiros, mãe do menino Hen-
ry Borel e que está presa acusa-
da de participação na morte do 
menino de quatro anos, ocor-
rida em 8 de março, esteve na 
16ª Delegacia de Polícia do Rio 
(Barra da Tijuca), responsável 
pelas investigações, na tarde de 
ontem. Os três advogados soli-
citaram um novo depoimento. 
Segundo eles, “chegou a hora 
de a Monique falar de maneira 
isenta”.

O trio de advogados - 
formado pelos criminalistas 
Thiago Minagé, Hugo Novais e 
Thaise Mattar Assad - não quis 
dar maiores detalhes, mas deu 
a entender que Monique irá 
mudar o teor das declarações 
que deu em seu primeiro de-
poimento, prestado em 17 de 
março.

“Chegou o momento de a 
Monique falar, o momento de 
a Monique falar de maneira 
isenta. Ela vai ter a oportunida-
de de novamente prestar de-
poimento, e o que nós enten-
demos é que, nesse momento, 
ninguém pode falar em nome 

da Monique”, disse Novais. “A 
estratégia que a defesa tem é 
única e exclusivamente uma: 
que a Monique diga a verdade”

Thaise foi um pouco in-
cisiva. “Esperem, sentem e 
ouçam a Monique falar. Até 
agora falaram por ela. Por in-
crível que pareça, a situação 
é tão trágica que a prisão da 
Monique representa a sua li-
bertação contra a opressão e 
o medo. Então deixem a Moni-
que falar.”

A mãe de Henry está em 
prisão temporária no Insti-
tuto Penal Ismael Sirieiro, 
em Niterói. No primeiro de-

poimento, ela negou saber 
de agressões ao filho e afir-
mou que, na madrugada de 
8 de março, estava vendo 
TV em casa e, quando foi ao 
quarto, encontrou o filho 
passando mal.

Ela foi desmentida pela 
Polícia Civil, que encontrou 
mensagens em seu celular 
indicando conhecimento das 
agressões que seu namorado, 
o médico e vereador Jairo Sou-
za Santos Junior, o dr. Jairinho, 
praticava contra Henry. Ele 
também foi preso temporaria-
mente, na semana passada. A 
defesa dele nega as acusações.

Grellet e 
Marcio Dolzan
Agência Estado

O bloco dos partidos 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro no Senado es-
colheu os senadores Mar-
cos Rogério (DEM-RO) e 
Jorginho Mello (PL-SC) 
para integrar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da covid-19. Os no-
mes estavam cotados des-
de terça-feira, 13, publicou 
o Estadão/Broadcast e 
foram confirmados pelos 
líderes partidários ontem, 
completando a lista.

A ala bolsonarista 
inclui parlamentares do 
DEM, PL e PSC. Após as 
indicações chegarem ofi-
cialmente na Secretaria-
Geral da Mesa, o presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), po-
derá convocar a reunião 
de instalação, ainda sem 
data para ocorrer. Por 

10 votos a 1, o Supremo 
Tribunal Federal deci-
diu que o Senado tem de 
instalar a CPI, mas cabe 
à própria Casa definir 
como devem ser executa-
dos os trabalhos do gru-
po, se presencialmente, 
por videoconferência ou 
modelo híbrido

Os indicados podem 
ser substituídos a qual-
quer momento, durante 
o funcionamento da CPI. 
O governo terá apenas 
quatro parlamentares na 
tropa de choque entre os 
11 titulares. A oposição 
terá dois representan-
tes. O restante do grupo 
se posiciona como inde-
pendente, mas é crítico 
à postura do presidente 
Jair Bolsonaro na crise 
do coronavírus. A compo-
sição acendeu um alerta 
no governo, que tentará 
adiar ao máximo o fun-
cionamento.

Definidos membros da 
CPI da Covid no Senado
Daniel Weterman
Agência Estado

VEJA COMO ESTÁ A FORMAÇÃO DA CPI DA COVID-19 
NO SENADO, CONFORME DEFINIÇÃO DAS BANCADAS:

n Titulares

1. Eduardo Braga (MDB-AM) - independente
2. Renan Calheiros (MDB-AL) - independente
3. Otto Alencar (PSD-BA) - independente
4. Omar Aziz (PSD-AM) - independente
5. Tasso Jereissati (PSDB-CE) - independente
6. Humberto Costa (PT-PE) - oposição
7. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - oposição
8. Ciro Nogueira (PP-PI) - governista
9. Eduardo Girão (Podemos-CE) - governista
10. Marcos Rogério (DEM-RO) - governista
11. Jorginho Mello (PL-SC) - governista

n Suplentes

1. Jader Barbalho (MDB-PA) - independente
2. Angelo Coronel (PSD-BA) - independente
3. Alessandro Vieira (Cidadania-ES) - oposição
4. Rogério Carvalho (PT-SE) - oposição
5. Marcos do Val (Pode-ES) - governista
6. Zequinha Marinho (PSC-PA) - governista
7. Indefinido (MDB-PP-Republicanos)

O estado com mais 
resultados positivos quanto 
à ocupação de leitos de UTI 
foi o Maranhão, com 78%, 
saindo da zona de alerta 

crítico para a intermediária

Foto: Agência Brasil



Equipes voltam a se enfrentar pelo Campeonato Paraibano; ano passado, nos dois jogos houve empate de 1 a 1

Enfim, o dia mais espe-
rado dos torcedores de Sou-
sa e Botafogo, o da estreia 
no Campeonato Paraibano 
de 2021. Hoje, as duas equi-
pes se enfrentam, às 16h, no 
Estádio Marizão, em Sousa. 
A promessa é de um jogo 
bastante disputado, como 
tem sido nos últimos anos, 
quando os dois times se en-
frentam. No ano passado, as 
duas equipes jogaram duas 
vezes, e as duas partidas ter-
minaram empatadas em 1 a 
1. A primeira foi disputada 
no Almeidão, em João Pes-
soa, e a segunda, no Marizão, 
em Sousa.

No Botafogo, a expecta-
tiva é que o time confirme o 
seu favoritismo e esqueça a 
campanha ruim que fez na 
Copa do Nordeste. A vitória 
contra o Santa Cruz, dentro 
de Recife, deu uma motiva-
ção maior ao elenco, que 
buscava a primeira vitória, 
desde o início da temporada.

Para este jogo contra 
o Sousa, o técnico Gerson 
Gusmão já deverá contar 
com alguns atletas que não 
participaram do jogo con-
tra o Santa Cruz. O atacante 
Rafael Oliveira, o meia Ju-
ninho e o lateral esquerdo 
Tsunami já se recuperaram 
de contusões e o volante 
Rogério  que cumpriu sus-
pensão pelo terceiro cartão 
amarelo na Copa do Nor-

deste. Todos eles estão à 
disposição. Destes, os que 
têm mais chances de retor-
nar ao time titular são Ra-
fael Oliveira e Rogério. Os 
demais devem ficar como 
opção no banco de reservas. 
A expectativa é que o time 
seja praticamente o mesmo 
que vinha jogando. Gerson 
não pretende mexer muito 
na equipe.

A provável escalação 
para enfrentar o Dinossauro 
é a seguinte: Felipe, Rodrigo 
(Tsunami), Samuel, William e 
Lucas Gabriel; Rogério (Bru-
no Menezes), Pablo, Marcos 
Aurélio e Clayton; Welton Fe-
lipe e Rafael Oliveira (Sávio). 

No Sousa, o técnico Paulo 
Schardong gostou do rendimen-
to da equipe no único amistoso 
contra uma equipe profissional, 
na última quinta-feira, contra 
o Nacional de Patos. Segundo 
ele, apesar do empate em 1 a 
1, dentro de casa, ele ressaltou 
o entrosamento do grupo e o 
desenvolvimento da garotada. 

“O Sousa teve muito 
mais chances de ganhar 
o jogo. É claro que temos 
algumas carências, mas os 
garotos estão mostrando 
muito desenvolvimento e 
nós temos um grupo muito 
forte e entrosado. Quanto à 
estreia contra o Botafogo, 
a pressão é toda para o ad-
versário, por ter um plantel 
bem mais caro e vir de uma 
Copa do Nordeste. A res-
ponsabilidade maior não é 
nossa. Nós temos que jogar 
com inteligência para sur-
preender e vencer”, disse o 
treinador.

O Dinossauro deve -
rá entrar em campo com a 
seguinte formação: Ricar-
do, Rony Lobo, Marcelo e 
Adriano Seixas; Arisson, 
Daniel Costa, Liniker, Na-
talício e Weslley; Arthur e 
Dentinho.

História
Fundado no dia 28 de 

setembro de 1931, o Bota-
fogo é um dos times mais 
tradicionais do estado da 
Paraíba. É o clube que pos-
sui mais títulos do Campeo-
nato Paraibano de Futebol, 
com 30 conquistas, sendo 

cinco deles tricampeona-
tos seguidos (recordista da 
competição). É também o 
primeiro e único time da 
Paraíba a ter sido campeão 
oficialmente de uma das 
divisões do Campeonato 
Brasileiro de Futebol, ao ter 
vencido a Série D de 2013.  
O Belo, como é carionhosa-
mente chamado pelos seus 
milhares de torcedores es-
palhados pelo estado, é o 
melhor time rankeado na 
Confederação Brasileira de 
Futebol e tem participado 
de todas as Copas do Nor-
deste ao longo de sua histó-
ria, sendo vice-campeão em 
2019. Além disso, Botafogo
-PB faz parte da seleta lista 
de clubes brasileiros que 
nunca foram rebaixados 
por nenhuma das divisões 
nacionais do Brasileirão.

Em 1980, o Botafogo  
foi apelidado pela revista 
Placar, como o “Matador de 
Tricampeões”. Essa deno-
minação surgiu devido as 
vitórias sobre o Flamengo
-RJ no Maracanã por 2 a 1 e 
o Internacional-RS também 
por 2 a 1 no Estádio Almei-
dão pelo Campeonato Bra-
sileiro da Série A. Esses dois 
clubes, no mesmo ano, tor-
naram-se tricampeões de 
seus estados e foram derro-
tados por um dos melhores 
elencos da história do clube 
paraibano. O Botafogo rea-
liza os seus jogos no Está-
dio Almeidão, equipamento 
do Governo do estado.

 Sousa
Fundado em 10 de julho 

de 1991 (mesmo dia do ani-
versário da cidade de Sou-
sa), o clube começou a com-
petir profissionalmente na 
Série B estadual do mesmo 
ano, sagrando-se campeão 
do certame. E sempre se 
manteve na primeira divisão 
até hoje.  Além disso, tor-
nou-se a primeira equipe do 
Sertão a ser campeão do es-
tado, no ano de 1994, o que 
viria a repetir em 2009. O 
“dinossauro” já teve até uma 
boa participação na Copa do 
Brasil quando, em 1995, me-
diu forças com o Flamengo, 
em dois jogos dos mais dis-
putados. Perdendo em João 
Pessoa por 1 a 0 e pelo mes-
mo placar na Gávea.

Em 2012 esteve perto 
de mais um título, mas per-
deu nas finais para o Campi-
nense. O Sousa tem a tradi-
ção de sempre montar boas 
equipes, graças a compe-
tência de seu eterno presi-
dente. A pandemia do novo 
coronavírus prejudicou sen-
sivelmente as ambições do 
clube em relação a contra-
tações e chega com um time 
sem grandes destaques, mas 
sempre complica seus ad-
versários, principalmente o 
trio Botafogo, Campinense e 
Treze. E vai jogar com esses 
clubes no Estádio Marizão.

O Sousa faz seus jogos 
como mandante no Estádio 
Municipal Marizão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo estreia hoje contra
o Sousa no estádio Marizão

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 2021     |     A UNIÃO        21
Edição: Geraldo Varela      Editoração: Luciano Honorato

Flamengo x Vasco
Hoje é dia de Clássico dos Milhões pelo Campeonato 
Carioca. O Vasco tenta quebrar um tabu sem vitórias 
contra o rival, e o Fla luta pela liderança. Página 23
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Esportes
Foto: Instagram/Botafogopb

O Sousa fez vários amistosos e está pronto para enfrentar o Botafogo

 É claro que temos 
algumas carências, mas 
temos um grupo muito 

forte e entrosado. 
Quanto à estreia contra o 

Botafogo, a pressão é 
toda sobre o adversário 
por ter um plantel bem 

mais caro 

Foto: Instagram/Sousa

Jogadores do Botafogo vêm treinando 
exaustivamente para fazerem uma boa 
estreia no Paraibano, no primeiro 
jogo do clube, contra o Sousa



Apesar de adiado por um ano, os Jogos Olímpicos continuam com muitas indefinições por causa da pandemia

Depois de serem adiados 
em um ano por causa da pan-
demia do novo coronavírus, 
os preparativos para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 
entram em sua reta final fal-
tando apenas 100 dias para a 
cerimônia de abertura. Devi-
do à covid-19, os japoneses ti-
veram de fazer várias mudan-
ças no planejamento inicial 
para evitar a disseminação da 
doença. As arenas estão pron-
tas, mas a organização não foi 
concluída e várias perguntas 
continuam sem respostas.

Após meses de especula-
ção, os organizadores decidi-
ram em março que apenas os 
torcedores japoneses ou es-
trangeiros que moram no país 
terão permissão para assistir 
in loco aos eventos olímpicos 
na tentativa de controlar o 
novo coronavírus. Ainda não 
está definida a quantidade 
de torcedores que poderão 
acompanhar cada competi-
ção. Não é intenção das auto-
ridades ter ginásios lotados. 
A cerimônia de abertura será 
no dia 23 de julho.

O governo japonês espe-
rava atrair milhares de turis-
tas durante os Jogos. Mas as 
autoridades concluíram que 
receber torcedores do exte-
rior não seria possível, princi-
palmente depois da detecção 
de variantes mais contagiosas 
do vírus em muitos países, 
entre eles o Brasil. Esta é a 
primeira edição dos Jogos em 
que é proibida a entrada de 
visitantes estrangeiros.

Os organizadores terão 
de reembolsar cerca de 600 
mil ingressos vendidos ao pú-
blico do exterior. Pesquisas 
apontam que boa parte dos 
japoneses se opõe à realiza-
ção dos Jogos neste ano. O 
temor é de que a Olimpíada 
possa provocar um agrava-

mento da pandemia. A acei-
tação ao evento melhorou um 
pouco depois que foi vetada a 
entrada de estrangeiros.

Ainda não foi anuncia-
da qual medida será tomada 
em relação aos familiares 
dos atletas não japoneses. A 
tendência, no entanto, é de 
que eles sejam classificados 
como torcedores de outros 
países e, assim, também se-
jam proibidos de entrar no 
Japão durante os Jogos.

O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) também 
decidiu cortar drasticamente 
o número de credenciais para 
as comitivas de autoridades 
convidadas. Assim, as dele-
gações terão de ser enxutas, 
com menos assessores do 
que o habitual. O presidente 
Jair Bolsonaro foi convidado 
para participar da cerimônia 

de abertura, mas, por causa da 
pandemia, não se sabe ainda 
se ele estará no Japão em julho.

Vacinas
A questão da vacinação 

contra a covid-19 é outro 
ponto que tem gerado contro-
vérsia. O COI está pedindo aos 
atletas que tomem a vacina 
contra a covid-19, se possível. 
Mas os imunizantes não são 
um requisito para participar 
da Olimpíada.

Alguns países, como Is-
rael, já admitiram que vão 
mandar competidores vacina-
dos. Com o andamento da va-
cinação em muitos países, há 
a possibilidade de delegações 
inteiras serem vacinadas até a 
viagem. Os EUA, por exemplo, 
estão muito adiantados nesse 
processo. Mesmo os atletas 
vacinados terão de seguir os 

protocolos dos demais com-
petidores durante a estadia 
em Tóquio.

O Japão começou a dar 
suas primeiras vacinas con-
tra a covid-19 em fevereiro. 
As autoridades sanitárias 
reconhecem que, até a Olim-
píada, grande parte da popu-
lação local ainda não estará 
imunizada.

O Comitê Olímpico Nor-
te-Coreano, por exemplo, in-
formou que não participará 
dos Jogos de Tóquio. A Coreia 
do Norte é o primeiro país 
a anunciar que não enviará 
atletas ao Japão por causa da 
pandemia.

No mês passado, o Comi-
tê Olímpico Chinês se ofere-
ceu para colocar à disposição 
vacinas para todos os atletas 
que forem a Tóquio, e o COI 
se comprometeu a cobrir os 

custos. O COI, inclusive, vai 
pagar por duas doses extras 
da vacina que poderão ser da-
das para a população de cada 
país, de acordo com suas ne-
cessidades.

O Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) admitiu surpresa 
com o anúncio do COI e garan-
te que sua intenção é respeitar 
o plano nacional de vacinação 
no país. O governo do Japão já 
anunciou que não participará 
do programa de vacinação pa-
trocinado pelo COI.

Além da pandemia, outro 
desafio do Comitê Organiza-
dor é usar os Jogos para au-
mentar a representação femi-
nina na sociedade japonesa. O 
ex-presidente do órgão Yoshi-
ro Mori renunciou ao cargo 
em fevereiro após dizer que 
as mulheres falam demais nas 
reuniões. A nova presidente, 

Seiko Hashimoto, assumiu 
com a meta de aumentar a 
igualdade de gênero na dire-
toria executiva e usar o órgão 
como exemplo nacional.

"O mundo está assistindo 
e o comitê tem de agir rapi-
damente em relação à igual-
dade de gênero, diversidade e 
inclusão, para que isso leve a 
uma reforma governamental 
e social. Vejo como uma opor-
tunidade de mudar o precon-
ceito inconsciente e mudar a 
mentalidade de toda a nação", 
disse Seiko Hashimoto.

Vagas
O adiamento levantou 

vários pontos de interroga-
ção com relação à classifica-
ção dos atletas. A Olimpíada 
vai reunir mais de 11 mil 
competidores de mais de 200 
países. O COB estima que a 
delegação brasileira deverá 
ter entre 270 e 300 atletas. 
No momento, o Brasil tem 
200 vagas garantidas. Para 
efeito de comparação, cerca 
de 600 atletas dos Estados 
Unidos, a maior potência 
olímpica do planeta, devem 
se classificar para os Jogos

Muitas seletivas foram 
adiadas ou canceladas em 
meio à pandemia. A classifica-
ção de vários atletas perma-
nece indefinida depois que a 
Federação Internacional de 
Natação (Fina, na sigla em 
inglês) anunciou a suspensão 
da Copa do Mundo - Pré-Olím-
pico de Saltos Ornamentais, o 
Pré-Olímpico de Nado Artís-
tico e a seletiva de maratona 
aquática. Todos os eventos 
seriam realizados no Japão e 
tiveram de ser adiados.

Eventos-teste dos Jogos 
também têm sido cancela-
dos. Uma competição de polo 
aquático, por exemplo, não 
foi realizada porque árbitros 
não foram autorizados a en-
trar no Japão.

Olimpíadas de Tóquio 2020 a 
100 dias da festa de abertura
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O Basquete Unifacisa, 
representante paraibano no 
NBB, vai, finalmente, fazer 
sua primeira participação 
nos Playoffs (fase de ma-
ta-mata) da principal com-
petição da modalidade no 
país - no ano passado, o time 
estava caminhando para a 
classificação, mas a disputa 
foi encerrada por conta da 
pandemia da covid-19. Ao fi-
car na nona posição na tabe-
la da Liga Nacional ao térmi-
no da temporada regular, o 
time de Campina Grande se 
garantiu nas oitavas de final 
da disputa e agora enfrenta-
rá, em uma melhor de três 
partidas, a equipe do Mogi 
das Cruzes-SP, oitavo coloca-
do na primeira fase. Os jogos 
entre as equipes começam 
a ser disputados a partir da 
próxima quarta-feira (21) 
no Ginásio do Maracanãzi-
nho, no Rio de Janeiro.

Ainda sem horários 

confirmados para nenhum 
dos três embates entre Uni-
facisa e Mogi, a segunda 
partida está marcada para o 
dia 23 de abril, também na 
capital fluminense e, o ter-
ceiro jogo, se houver neces-
sidade, acontecerá no do-
mingo (25). Na temporada, 
a equipe paraibana enfren-
tou duas vezes o time do es-
tado de São Paulo perdendo 
o primeiro jogo por 98 a 91 
no dia 11 de dezembro do 
ano passado e depois ven-
cendo o segundo embate, 
esse jogado no dia 28 de fe-
vereiro, por 88 a 70.

Com um aproveitamen-
to de 50% (15 vitórias e 
15 derrotas) do Mogi con-
tra 46.7% da Unifacisa (16 
vitórias e 16 derrotas), os 
dois times separados por 
apenas uma posição na ta-
bela, chegam para fazer o 
que deve ser o confronto 
mais equilibrado dessa pri-
meira rodada dos playoffs 
do NBB.

Para esse embate, os 

dois times chegam após fi-
nalizarem a temporada re-
gular com vitórias na últi-
ma rodada da competição 
e agora, o foco total dos 
dois times passa a ser esse 
confronto que garante vaga 
para pegar, nas quartas de 
final, o Flamengo, líder da 
competição com aproveita-
mento de 93.3% e que folga 
nessa primeira rodada da 
temporada complementar, 
assim como o Minas Tênis 
Clube, São Paulo e Paulista, 
2º, 3º e 4º colocados do cer-
tame, respectivamente.

Para o armador Fábian 
Sahdi, agora o time paraiba-
no precisa elevar o seu de-
sempenho e disposição den-
tro de quadra, assim como 
ocorreu no último confronto 
que encerrou uma série de 
5 jogos sem vencer da Uni-
facisa. Ele acredita que o 
time tem totais condições de 
avançar nos playoffs, mas, 
para isso, será necessário 
unir tática e garra dentro de 
quadra do primeiro ao últi-

mo minuto de jogo.
“Para os playoffs acre-

dito que precisamos jogar 
com mais energia, brigar 
por toda bola, acho que foi 
isso que faltou um pouco na 

reta final da temporada re-
gular e por isso poderíamos 
ter tido um desempenho 
melhor na classificação. 
Agora precisamos conse-
guir unir a tática com essa 

energia, manter a pegada 
que tivemos no último jogo 
e chegar fortes para o ma-
ta-mata”, comentou Fábian 
Sahdi.

Basquete Unifacisa se prepara para participar dos 
playoffs do Novo Basquete Brasil pela primeira vez

Foto: Ascom/Unifacisa

A equipe do Basquete Unifacisa teve uma campanha muito irregular, mas conseguiu se classificacar

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Divulgação

O maior espetáculo de esportes 
do mundo só será assistido, in 
loco, por japoneses ou estran-
geiros que residem no Japão
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As duas equipes se encontram com realidades bem diferentes, e o rubro-negro pode eliminar o gigante da colina

Flamengo e Vasco fazem 
hoje mais um Clássico dos Mi-
lhões. A partir das 19h, os dois 
clubes jogam pela nona roda-
da do Campeonato Carioca. Os 
dois times estão em situações 
completamente diferentes. 
Enquanto o Flamengo é o se-
gundo colocado, com 19 pon-
tos, tentando chegar à lideran-
ça, o clube da cruz de malta 
tem apenas 10 pontos e ocupa 
a oitava colocação na tabela de 
classificação. A partida estava 
programada para esta quarta-
feira, às 19h, no Maracanã, e 
foi adiada para esta quinta-fei-
ra, a pedido do Flamengo que 
disputou e venceu a Superco-
pa do Brasil, no último domin-
go, e o elenco não teve muito 
tempo para recuperação. A 
decisão não agradou o Vasco.

Quando o Flamengo en-
trar em campo hoje estará 
defendendo uma invencibili-
dade sobre o rival, que já dura 
17 partidas. A última vitória 
do Vasco foi no carioca de 
2016. De lá para cá, foram 9 
empates e 8 vitórias do Fla. 
Outros fatores que servem 
de motivação para o Mengão 
tentar vencer o Vasco é que 
uma vitória significa assumir 
a liderança do carioca e elimi-
nar o gigante da colina.

Após a vitória nos pê-
naltis sobre o Palmeiras, no 
último domingo, os jogadores 
do Flamengo tiveram uma 
segunda de folga para come-
morar mais um título, e na 
terça-feira voltaram ao ba-

tente. O  clube vai com força 
máxima para o clássico. Tanto 
a comissão técnica como os 
jogadores sabem da impor-
tância da partida e por isso, 
o Técnico Rogério Ceni deci-
diu colocar o time titular e no 
próximo jogo pelo carioca vai 
entrar com um time B, pou-
pando o time principal para 
a estréia na Copa Libertadora 
na próxima semana.

Um dado curioso para o 

clássico é o fato de Rogério 
Ceni nunca ter vencido o trei-
nador Marcelo Cabo e vice-
versa. Eles já se encontraram 
quatro vezes, três quando o 
técnico do Flamengo dirigia o 
Fortaleza e Cabo o CSA, e uma 
quando Rogério já estava no 
Fla e Cabo no Vasco.

Agora, as diferenças en-
tre os dois clubes são enor-
mes. O Flamengo tem uma 
folha salarial quase 7 vezes 

maior do que a do Vasco e 
vem conquistando títulos um 
após do outro. Já o Vasco vem 
de um rebaixamento para a 
Série B, enfrenta uma terrível 
crise financeira e está refor-
mulando totalmente o elenco.

Do lado do Vasco, o jogo é 
uma verdadeira decisão. Está 
em jogo um tabu, pode sig-
nificar a eliminação do cam-
peonato, em caso de derrota, 
e é uma ótima oportunidade 

de colocar água no chopp do 
Flamengo, que vem de uma 
comemoração do título da 
Supercopa Brasil. No último 
jogo, o Vasco goleou o Bangu 
por 4 a 2.

Desde que assumiu o 
time, logo após a queda para 
a segunda divisão do Brasi-
leiro, Marcelo Cabo tem dado 
um padrão à equipe, que não 
perde há 8 jogos, com 3 vitó-
rias e 5 empates. O treinador 

do Vasco quer diminuir a di-
ferença financeira e estrutu-
ral dentro de campo e acre-
dita que isso é possível. “Não 
existe vencedor de véspera, 
nem time invencível. O mo-
mento do adversário é muito 
bom, mas temos condições de 
surpreender”, afirmou o trei-
nador vascaíno, otimista em 
conseguir um resultado posi-
tivo no clássico.

Flamengo tentar manter tabu 
contra o Vasco no Maracanã
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O técnico Ariel Ho-
lan deve escalar um time 
reserva do Santos para 
o jogo de domingo pelo 
Campeonato Paulista, às 
20h, contra a Inter de Li-
meira, pelo Campeonato 
Paulista, pois 48 horas de-
pois o time terá de estar 
em campo para enfrentar 
o Barcelona de Guayaquil 
pela fase de grupos da 
Copa Libertadores

A Federação Paulis-
ta divulgou os jogos do 
fim de semana ao mesmo 
tempo e que o time de Vila 
Belmiro empatava com o 
San Lorenzo e se classi-
ficava para continuar na 
principal competição sul
-americana.

Antes o Santos ainda 
tem o compromisso frente 
à Ponte Preta, em Campi-
nas, também pelo torneio 
estadual, no qual o treina-
dor argentino deverá esca-
lar o que tem de melhor no 
elenco mo preparação para 
a estreia na Libertadores.

Além de Barcelona 
de Guayaquil, o Santos vai 
ter pela frente a competi-
ção sul-americana o Boca 
Juniors, da Argentina, e o 
The Strongest, da Bolívia.

Santos deve 
poupar os 
jogadores  
domingo 
no Estadual

Agência Estado

Paulistão

Inter de Limeira recebe o líder Red Bull  
Bragantino em jogo isolado da 5a rodada

O Campeonato Pau-
lista programa para esta 
quinta-feira apenas um 
jogo, Inter de Limeira x 
Bragantino Red Bull, váli-
do pela quinta rodada da 
competição. A partida está 
programada para as 20h, 
no Estádio Limeirão, em 
Limeira. Os dois times es-
tão em uma situação bem 
diferente. A Inter é apenas 
a 11ª colocada na classi-
ficação geral, enquanto 
o Bragantino é o líder do 
campeonato, com 23 pon-
tos.

 Por causa da parali-
sação em virtude da pan-
demia do coronavirus, a 
Inter está sem jogar desde 
o dia 14 de março, quando 
foi derrotada pelo Mirassol 
por 1 a 0. Segundo o volan-
te Igor Henrique, a equipe 
aproveitou bem esta folga 
para melhorar e tem con-
dições de enfrentar o Bra-
gantino de igual para igual.

“Vamos encarar de 
igual para igual. Uma equi-
pe muito forte, muito qua-
lificada. Mas estamos trei-
nando bem nesta semana, 
que foi muito boa. Dentro 
de casa, vamos procurar 

propor nosso jogo, nosso 
toque de bola... Ofensivida-
de para procurar fazer gols 
e tomar muito cuidado, 
porque o time adversário 
tem uma equipe muito boa, 
com bons atacantes, os 
homens de frente. Vamos 
procurar ter atenção e, na 
hora que tivermos oportu-
nidade, fazer os gols e sair 
com o resultado positivo”,  
disse o atleta.

O técnico Thiago Car-
pini terá alguns problemas 
para escalar a equipe. O vo-
lante Ferrugem, o zaguei-
ro Léo Silva e o atacante 
Tcharlles seguem lesiona-
dos. Por outro lado, o tam-
bém zagueiro Renan Fon-
seca, o lateral-esquerdo 
Daniel Vançam, o lateral-di-
reito Elácio Córdoba e o ata-
cante Felipe Saraiva ficam 
novamente à disposição.

O Leão informou ainda 
que todos os últimos testes 
para coronavírus, realiza-
dos na segunda-feira, de-
ram negativo. Vale lembrar 
que, de acordo com o novo 
protocolo definido para a 
retomada do campeonato, 
os jogadores passam por 
uma nova testagem no dia 
da partida.

No Bragantino,o téc-
nico Maurício Barbiere 

f icou satisfeito com o 
rendimento da equipe 
contra o São Paulo, na 
úl t ima segunda-feira , 
mesmo com o time tendo 
perdido por 1 a 0 no Mo-
rumbi. Essa foi a primei-
ra derrota do time, que 
não perdia há 12 jogos. 
Todos no clube acredi-
tam que o ritmo não vai 
cair por causa da derro-
ta e vão enfrentar a Inter 
com o objetivo de vencer 
e se manter na liderança 
geral do campeonato.

 Para o goleiro Cleiton, 
não é uma derrota que vai 
fazer com que os jogado-
res se abatam. “Já estamos 
trabalhando em cima dos 
erros para fazer um grande 
jogo. Infelizmente, perde-
mos segunda, mas sabe-
mos que estamos fazendo 
um grande campeonato e 
não podemos deixar o rit-
mo cair daqui pra frente. 
Vamos continuar traba-
lhando para voltar a ven-
cer no campeonato. Temos 
que fazer a nossa parte 
na quinta-feira e sabemos 
que não tem time bobo no 
Campeonato Paulista. O 
time deles tem qualidade 
e precisamos estar focados 
pra voltar a vencer. O pen-
samento é esse”, afirmou.

O goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, acredita que a derrota para o São Paulo não vai influir na boa fase do clube

Foto: Globo Esporte

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Flamengo

O Vasco da Gama não vence o 
Flamengo há 17 jogos. A 
última vitória foi pelo 
Campeonato Carioca de 2016
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Compartilhar a dor da perda de um ente querido nas redes sociais tornou-se alternativa nestes tempos de isolamento

Pandemia: internet se torna 
espaço para expressar o luto

Desde que surgiram os smar-
tphones, as pessoas têm passado a 
maior parte do tempo conectadas 
à internet e, neste período de pan-
demia e de isolamento, as redes so-
ciais se transformaram no principal 
meio para as pessoas expressarem 
o luto pela morte de um ente queri-
do, de um amigo ou conhecido víti-
ma da covid-19.

Para o psicólogo Rodrigo Tava-
res de Melo, as redes sociais trou-
xeram diversos benefícios para as 
pessoas e um deles é essa busca por 
identificação e de compartilhamento 
com o luto. Já o jornalista Gilson Re-
nato diz que o momento da perda é 
“um bem particular e familiar”, mas, 
com a covid-19, passou a ser um pro-
blema de todos.

Segundo o psicólogo, isso ocorre 
porque a pessoa vai conhecendo ou-
tras pessoas que compartilham a sua 
história, e, ao mesmo tempo, faz com 
que ninguém se sinta sozinho. “Mas 
desde que tudo aconteça de forma 
saudável e dentro dos seus limites, 
que não seja uma dependência, que 
pode te causar danos”, alertou.

Na psicologia e na psicanálise, 
tem que se compreender a morte pas-
sando por algumas etapas. A aceitação 
da morte do outro, que seria uma últi-
ma etapa simbólica, é muito dolorosa. 

Neste período de pandemia, as 
pessoas por conta do isolamento so-
cial, entram na internet para compar-
tilhar a dor. “À medida que eu com-
partilho a minha dor, outras pessoas 
vão se identificando com ela. E assim, 
nesse processo, eu me compreendo 
como menos culpado por aquela mor-
te e por aquela dor. Ao mesmo tempo, 
vamos tendo uma rede de apoio com 
outras dores”, afirmou.

Rodrigo Melo explicou que a 
questão das redes sociais tem mui-
to isso de expor a dor para todas as 
pessoas de modo virtual. Ao mesmo 
tempo que a pessoa expõe sua dor, 
ela se fragiliza e recebe apoio do seu 
ciclo de amigos. Sendo assim, o luto 
compartilhado na internet ajuda as 
pessoas a lidarem melhor com o so-
frimento gerado pela perda.

“Mas é necessário compreender 
que aquela pessoa partiu e que, dali, 
devemos seguir em frente, sem es-
quecer o outro. Mas compreendendo 
que tudo que passou tende a nos tra-
zer um novo eu para seguir essa reali-
dade sem aquela pessoa”, enfatizou. O 
psicólogo disse ainda que, pelas redes 
sociais, ninguém vê realmente sua 
dor, ou vai dizer que você precisa de 
algum acompanhamento. 

A pandemia tirou das pessoas o 
contato físico, e deixou apenas a dor 
virtual. Com as mudanças de compor-
tamento, as pessoas têm usado seu 
perfil nas redes sociais para homena-
gear familiares, amigos e colegas de 
trabalho, vítimas da covid-19.

Isso aconteceu, por exemplo, no 
caso do jornalista Gilson Renato, que 
vivenciou recentemente a perda para 
o novo coronavírus da ex-esposa, Cida 
Sarinho. Nas redes sociais, ele com-
partilhou seus sentimentos. Dessa 
maneira, neste momento de pande-
mia, o espaço serviu como um alento 
e como uma forma dele expressar seu 
sentimento. Num primeiro momento, 
essa é uma coisa bem particular, fami-
liar ou para um grupo de amigos, mas, 
por conta da covid-19, acaba sendo 
um problema de todos, porque o vírus 
se espalha socialmente.

“Do ponto de vista como ocorre o 
sepultamento por conta da pandemia, 
é uma coisa muito cruel, porque você 
não vê o corpo. A falta disso cria ex-
pectativas, porque a gente fica achan-
do que aquilo não aconteceu. A im-
pressão que a gente tem é que o fim 
não aconteceu por causa da nossa 
tradição cristã nos sepultamentos”, 
refletiu Gilson Renato.

Aforismo
“A cada chamado da vida, o coração 
deve estar pronto para a despedida 
e para novo começo, com ânimo e 
sem lamúrias. Aberto sempre para 

novos compromissos. Dentro de 
cada começar mora um encanto que 

nos dá forças e nos ajuda a viver.”

(Hermann Hesse)

1865 — Abraham Lincoln, 
político norte-americano
1980 — Jean-Paul Sartre, 
filósofo e escritor francês
1990 — Greta Garbo, atriz sueca
1993 — Beto sem Braço, 
cantor e compositor brasileiro
1998 — Pol Pot, político cambojano
2017 — Wolgrand de Melo Falcão, 
jornalista e escalador
2020 — Rubem Fonseca, contista, 
romancista, ensaísta e roteirista brasileiro

Mortes na História

Obituário
Zhang Wei
6/4/2021 – Aos 52 
anos, em São Paulo (SP), 
assassinado. Presidente 
da Associação Chinesa no 
Brasil morreu após ser 
baleado enquanto reali-
zava seus exercícios matinais num parque na 
capital paulista. O Consulado Geral da China 
em São Paulo condenou severamente o ato 
criminoso e questionou a polícia paulista 
sobre o caso. Nasceu em 1968, em Wenzhou, 
província chinesa de Zhejiang, e veio para o 
Brasil em 1996. Foi presidente da Associação 
Wenzhou do Brasil, presidente da Câmara 
Chinesa de Comércio do Brasil e presidente 
da Associação Chinesa do Brasil.

Foto: Diário do Povo

Jorge Coelho
7/4/2021 – Em Lisboa 
(Portugal). Ex-dirigente 
socialista e ex-ministro. 
Integrou três pastas nos 
governos de Antônio 
Guterres: ministro ad-
junto; ministro da Administração Interna; e 
ministro da Presidência e do Equipamento 
Social. Foi também secretário nacional para 
a organização que levou à vitória eleitoral 
dos socialistas portugueses nas legislativas 
de outubro de 1995.

Foto: Inforpress

Robério Aleixo 
Anselmo Nobre
7/4/2021 – Aos 62 anos, 
em Macapá (AP), de co-
vid-19. Secretário do Meio 
Ambiente do governo do 
Amapá. Era pesquisador da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), onde estava desde 1989, e bacha-
rel em Direito. Formou-se em Meteorologia 
pela Universidade Federal do Pará (1981), foi 
secretário de Ciência e Tecnologia do Amapá 
e secretário de Desenvolvimento Rural.

Foto: Diário do Amapá

Nilson Ribeiro
7/4/2021 – Aos 56 anos, de 
parada cardíaca. Locutor co-
nhecido nas rádios de Goiânia 
e foi o primeiro a anunciar a 
dupla Zezé Di Camargo e Lu-
ciano em uma rádio, quando 
trabalhava na emissora Terra 
FM. Fez contribuições para a Rede Globo, viran-
do voz de chamadas esportivas e da programa-
ção da emissora. Também teve passagens pela 
Record TV, virando o locutor das chamadas.

Foto: Divulgação

Ismael Ivo
8/4/2021 – Aos 66 anos, em 
São Paulo (SP), por complica-
ções da covid-19. Bailarino e 
coreógrafo, apontado como 
importante nome da arte 
brasileira. Foi diretor do Balé 
da Cidade e teve uma presti-
giada carreira internacional, sendo diretor da 
Bienal de Veneza e o primeiro estrangeiro a co-
mandar o Teatro Nacional Alemão, em Weimar. 
Teve uma carreira de prestigio tanto no Brasil 
quanto no exterior, onde morou por 33 anos.

Foto: Divulgação

Irondi Pugliesi
12/4/2021 – Aos 73 anos, de 
covid-19. Ex-deputada esta-
dual paranaense e ex-verea-
dora de Arapongas (PR). Foi 
ativista na luta pela redemo-
cratização do país. No MDB, 
destacou-se pela combativa 
defesa de teses democráticas, dos direitos hu-
manos e da mulher, e das reivindicações sociais 
das camadas mais pobres da população.

Foto: Fábio Campana

Ivo Cannuty 
de Souza Xavier
12/4/2021 – Aos 52 anos, em 
Macapá (AP), em decorrên-
cia da covid-19. Radialista e 
cantor que nasceu no estado 
do Pará e foi para o Amapá 
em 1975. Foi crooner das 
bandas Santana (Sítio do Abdon – Santana), 
The Tramp’s, Banda Hum, Banda Impactu’s, 
Banda Placa, Banda KN9 (Kzan Nery). Em 1999, 
venceu a terceira edição do ‘Festival de Música 
Amapaense’, com a canção ‘Vento Norte’.

Foto: Diário do Amapá

Sérgio Antônio 
Abunahman
7/4/2021 – Aos 77 
anos, em Niterói (RJ), de 
covid-19. Engenheiro e 
professor da Universida-
de Federal Fluminense 
(UFF), pioneiro e gran-
de divulgador de técnicas de avaliação 

Foto: Divulgação

Eliezer Rosa
12/4/2021 Aos 74 anos, em Re-
cife (PE), de causa não revelada. 
Cantor e pastor gospel. Estava 
internado há duas semanas na 
capital pernambucana. Entre 
seus sucessos como cantor 
estão as músicas ‘Somente 
olhar a ti’, ‘Juízo final’ e ‘O homem de branco’.

Foto: Divulgação

José Joácio de
Araújo Morais
14/4/2021 – Aos 71 anos, em 
João Pessoa (PB), em decor-
rência de problemas cardía-
cos. Médico, ex-prefeito de 
São Mamede (PB), era irmão 
do ex-senador Efraim Mo-
rais (DEM) e tio do deputado federal e líder da 
bancada federal da Paraíba Efraim Filho (DEM). 
Natural de Santa Luzia (PB), foi diretor do 
Hospital Casa de Saúde e da Maternidade Nossa 
Senhora da Conceição. Também foi secretário 
estadual da Saúde no governo de Cássio Cunha 
Lima (PSDB).

Foto: Divulgação

Josué Pedroza
13/4/2021 – Em João Pessoa 
(PB), de câncer. Treinador de 
basquete na capital parai-
bana. Esteve no comando 
técnico de várias equipes 
masculinas e femininas de 
diversas categorias ao longo 
da carreira. Levou a Paraíba à quinta colocação 
na última edição dos ‘Jogos da Juventude’, em 
2004, no Distrito Federal.

Foto: WSCom

Hortêncio Langa
12/4/2021 – Aos 70 anos, 
de complicação pulmo-
nar (pneumonia). Músico 
moçambicano que começou 
a carreira em Gaza, sua 
cidade natal, influenciado 

Foto: Divulgação

José Edvaldo de
Albuquerque Filho
13/4/2021 – Em João Pes-
soa (PB), vítima da covid-19. 
Ex-juiz que militou na 
magistratura paraibana com 
atuação mais contundente 
em Bayeux (PB) e na capital 
da Paraíba. Enfrentou acusações de suposto 
envolvimento em corrupção. Foi preso em 
2013, alvo da ‘Operação Astringere’, desenca-
deada pela Polícia Federal em parceria com 
o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime 
Organizado (Gaeco), do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB). Ele foi aposentado com-
pulsoriamente pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB).

Foto: Divulgação

Ruth de Souza (Rutão)
13/4/2021 – Aos 52 anos, em 
Três Lagoas (MS), vítima da 
covid-19. Campeã mundial de 
basquete, a ex-jogadora estava 
internada desde o fim de mar-
ço em uma UTI. Ela disputou 
os Jogos Pan-Americanos de 
Havana, a Olimpíada de Barcelona e foi campeã 
mundial com a seleção brasileira em 1994.

Foto: Reprodução

José Carlos Schiavinato
13/4/2021 – Em Brasília 
(DF), de covid-19. Deputado 
federal pelo partido Progres-
sistas, do estado do Paraná. 
Natural de Iguaraçu, no norte 
paranaense, ele foi prefeito de 
Toledo (PR), na região oeste, 
e também deputado estadual. A mulher dele, 
Marlene Schiavinato, também morreu vítima da 
doença no dia 12 de março.

Foto: Facebook

Uaryni Cavalcante
7/4/2021 – Aos 33 anos, em 
Teresina (PI), de covid-19. Ve-
reador maranhense pelo PMN 
no município de Caxias, a 360 
quilômetros de São Luís. Foi 
eleito em 2020 e era o seu 
primeiro mandato.

Foto: TV Mirante

de imóveis. Muito respeitado, era chamado 
para fazer avaliações de importantes prédios, 
como os do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJRJ) e do Tribunal Regional 
Federal (TRF), a sede da ONU em Brasília, 
além de obras de destaque, como o BarraSho-
pping, Rio Sul, Plaza Shopping, Fashion Mall, 
Br Malls, Iguatemi Shopping Center, em São 
Paulo; e de muitas redes hoteleiras, como o 
Sheraton, Caesar Park, Sofitel, Othon Palace e 
o famoso Copacabana Palace.

Bernie Madoff
14/4/2021 – Aos 82 anos, na 
Carolina do Norte (em uma 
penitenciária federal dos 
Estados Unidos), de causas 
naturais. Responsável por um 
golpe financeiro que é consi-
derado o maior da história. 
Foi preso em 2008 e condenado em 2009 a 150 
anos de prisão. Ele havia admitido que enganou 
milhares de pessoas e ficou com bilhões de dó-
lares que elas achavam que iriam para investi-
mentos. Ele tinha organizado um esquema de 
pirâmide financeira. Estima-se que, no total, ele 
tenha se apropriado de US$ 17,5 bilhões.

Foto: David Karp

José Alves
zavieira2@gmail.com

pelos Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley e 
o brasileiro Luiz Gonzaga. Por muitos anos, 
foi secretário-geral da Associação de Músi-
cos Moçambicanos. Era formado pela Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade 
Eduardo Mondlane e professor de História 
da Música.
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Mortes pela doença crescem em países do mundo e também a existência de novas cepas, mais contagiosas

OMS cita Brasil como lugar de 
‘perda de controle’ da covid-19
Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

O diretor executivo da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Mike Ryan, 
citou ontem, o Brasil como 
um caso de “perda de con-
trole” na luta contra a pan-
demia. Durante sessão 
virtual de perguntas e res-
postas da entidade sobre a 
covid-19, Ryan afirmou que 
a situação atual no mundo é 
“muito instável”, com piora 
nos números. “Infelizmen-
te estamos vendo muitas 
mortes em muitos países”, 
comentou.

Ryan disse que ainda 
não foi atingido o objetivo 
de vacinar os mais vulne-
ráveis em toda parte. Ele 
admitiu que há pessoas 
que enfrentam dificuldades 
para manter medidas que 
evitam transmissões, como 
o distanciamento social, 
pois precisam trabalhar 
para sobreviver.

Também presente no 
evento, a diretora técnica 

da resposta da OMS à pan-
demia, Maria Van Kerkhove, 
destacou a alta recente nos 
casos em alguns países.

Segundo ela, nos últi-
mos dias houve avanço nos 
registros da doença em Ín-
dia, EUA, Brasil, Turquia e 
França. Ela advertiu ainda 
para o fato de que as mor-
tes pela doença crescem no 
mundo e também para a 
existência de novas cepas, 
mais contagiosas.

Ryan disse que as va-
cinas não podem controlar 
a onda atual de contami-
nações, já que há escassez 
de imunizantes em grande 
parte do mundo. “Temos de 
confiar em todas as medidas, 
não apenas em vacinas”, lem-
brou, referindo-se a medidas 
como o uso de máscaras e o 
distanciamento social.

Ele ainda comentou 
que, se a perspectiva de ha-
ver vacinas induzir as pes-
soas a reduzirem as medi-
das de segurança agora, isso 
pode ser contraproducente 
na emergência de saúde. Mike Ryan disse que as vacinas não podem controlar a onda atual de contaminações, já que há escassez de imunizantes em grande parte do mundo

Foto: Divulgação

Colapso do oxigênio em Manaus

MPF aciona Pazuello e secretário de Saúde do Amazonas

O Ministério Público 
Federal apresentou ação de 
improbidade administrati-
va contra o ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello e o 
secretário estadual de Saú-
de do Amazonas Marcellus 
Campelo por omissão que 
levou ao colapso hospitalar 
em Manaus, quando faltou 
oxigênio para tratamento da 
covi-19. O processo inclui 
ainda três secretários do Mi-
nistério da Saúde e o coorde-
nador do Comitê de Crise do 
Amazonas.

Investigação da Procu-
radoria identificou cinco atos 
de improbidade cometidos 

durante o colapso, incluin-
do o atraso e a lentidão de 
Pazuello, à frente do Ministé-
rio da Saúde, em enviar equi-
pe para diagnosticar e redu-
zir nova onda de casos de 
covid no estado e a pressão 
para as autoridades locais 
adotarem ‘tratamento pre-
coce’. Também foi apontada a 
omissão das autoridades no 
monitoramento da demanda 
de oxigênio em Manaus e a 
demora para transferência 
de pacientes que aguarda-
vam leitos.

Segundo o MPF, até o 
sistema colapsar em Manaus 
no início deste ano, o Minis-
tério da Saúde e a Secretaria 
de Estado de Saúde deixaram 
de adotar medidas necessá-

rias para calcular a demanda 
de oxigênio em Manaus, algo 
que só passou a ser feito após 
o insumo faltar nos hospitais 
da capital amazonense. Para 
os procuradores, Pazuello e 
o secretário de Saúde ‘atua-
ram sabidamente às cegas’ 
durante a crise.

“Ao omitir-se, o ex-mi-
nistro sabia da situação ca-
lamitosa da rede de saúde no 
Amazonas, seja em virtude 
da maior incidência da pan-
demia no estado, seja pela 
desorganização administra-
tiva que, como se expôs, já 
havia sido constatada pelo 
próprio Ministério da Saú-
de, por meio do Denasus 
e da comitiva chefiada por 
Mayra Pinheiro. Ademais, 

sendo oriundo do Amazo-
nas e tendo exercido função 
militar no estado, também 
conhecia detalhadamente as 
grandes dificuldades logísti-
cas a serem enfrentadas em 
caso de desabastecimento, o 
que implicava a necessidade 
de dimensionar com antece-
dência as demandas por pro-
dutos que não pudessem ser 
eficientemente transporta-
dos pela via aérea”, apontou 
a Procuradoria.

O MPF identificou ain-
da improbidade na pressão 
exercida por representantes 
do Ministério da Saúde em 
promover no Amazonas o 
‘tratamento precoce’ contra 
a covid, que não tem eficá-
cia para a doença, apesar da 

crise agravada no estado. A 
Procuradoria relembra que, 
quando esteve em Manaus, 
Pazuello promoveu nas uni-
dades básicas de saúde da 
capital o uso da cloroquina 
contra o coronavírus.

“O ex-ministro atuou, 
em conjunto com os secretá-
rios Mayra Pinheiro e Hélio 
Angotti Neto, na campanha 
de pressão sobre os médicos 
no Amazonas para que im-
plementassem o ‘tratamento 
precoce’ de eficácia questio-
nada e deixou de adotar, no 
estado, estratégia comunica-
tiva que incentivasse o isola-
mento social e demonstrasse 
o caráter cogente dos decre-
tos estaduais que impunham 
o distanciamento social mais 

severo. Ao assim agir, inob-
servou seu dever de promo-
ver a prevenção do agrava-
mento da pandemia e atuou 
em descompasso com a tec-
nicidade que deve orientar a 
conduta dos agentes públi-
cos integrantes do Ministério 
da Saúde”, frisaram os procu-
radores.

Além de Pazuello e o 
secretário de Saúde do Ama-
zonas, respondem à mesma 
ação de improbidade os se-
cretários do Ministério da 
Saúde Mayra Pinheiro, Luiz 
Otávio Franco Duarte e Helio 
Angotti Neto. O coordenador 
do Comitê de Crise no Ama-
zonas, Francisco Ferreira 
Máximo Filho, também foi 
processado.

As incertezas sobre o Or-
çamento de 2021 persistem, 
em dia sem novas desdobra-
mentos sobre o tema, mas 
influenciada pelo exterior 
positivo, em pregão marcado 
por queda mundial do dólar, 
a moeda americana teve dia 
de perdas também ante o 
real. Em dia com apetite por 
risco de emergentes no exte-
rior, após bons balanços de 
grandes bancos americanos 
e dirigentes do Federal Re-
serve reforçando a manuten-
ção de estímulos, operadores 
relataram entrada de fluxo 
externo no mercado domés-

tico e perspectiva de novos 
aportes, em meio a emissões 
de ações e renda fixa de em-
presas. Notícias de mais va-
cinas da Pfizer para o Brasil 
também ajudaram, enquanto 
as mesas de operação monito-
ravam o noticiário político, em 
dia de julgamentos no Supremo, 
sobre a CPI da pandemia, que foi 
confirmada pelos demais minis-
tros, e as condenações de Luiz 
Inácio Lula da Silva.

No fechamento do mer-
cado, o dólar à vista encerrou 
o dia em queda de 0,82%, a 
R$ 5,6705. Já o dólar futuro 
para maio cedia 1,04%, a R$ 
5,6650 às 17h40.

Com o Ibovespa supe-
rando os 120 mil pontos, 

houve relatos de novos fluxos 
nessa quarta para o Brasil. 
Dados do Banco Central dessa 
quarta-feira mostraram fluxo 
cambial de US$ 1,064 bilhão 
entre os dias 5 a 9 de abril, dos 
quais US$ 927 milhões pelo 
canal financeiro. Depois deste 
período, houve outras opera-
ções, como a venda de debên-
tures da Vale da carteira do 
BNDES, em operação de R$ 
11,5 bilhões, com demanda 
duas vezes maior que a oferta.

 O analista de mercados 
do banco Western Union, Joe 
Manimbo, observa que, di-
ferente de março, abril tem 
sido marcado por um dólar 
mais fraco no mercado inter-
nacional. 

Dólar cai a R$ 5,67 e impasse 
do Orçamento ainda persiste

Paulo Roberto Netto
Agência Estado

Altamiro Silva Junior
Agência Estado

PSOL vai ao STF por suspensão de 
reintegrações de posse e despejos

O PSOL entrou com ação 
no Supremo Tribunal Federal 
ontem, pedindo que a Corte 
determine a suspensão de toda 
e qualquer medida judicial, ex-
trajudicial ou administrativa 
em trâmite no país que resulte 
em despejos, desocupações ou 
remoções forçadas enquanto 
durar a pandemia da covid-19. 
A legenda sustenta que a 'ex-
pulsão irresponsável de famí-
lias' no pior momento da pan-
demia viola o direito social à 
saúde, à vida e à dignidade da 
pessoa humana, tanto das fa-
mílias despejadas, quanto dos 
profissionais que integram as 
ações.

O partido faz ainda outros 

pedidos à Corte máxima: uma 
ordem para que os governos 
federal, estaduais e municipais 
interrompam imediatamente 
as remoções em todo terri-
tório nacional e promovam o 
levantamento das famílias ne-
cessitadas de moradia digna; a 
criação de Planos Emergenciais 
de Moradias Populares em ca-
ráter provisório; e criem Pla-
nos Emergenciais de Moradias 
Populares em caráter provisó-
rio; o desenvolvimento em no 
máximo 60 dias de políticas pú-
blicas de moradias populares 
em caráter permanente com a 
devida participação social e das 
famílias envolvidas.

O PSOL argumenta que, 
'muitas vezes sem qualquer 
notificação prévia ou possibili-
dade de defesa administrativa 

e judicial, e com grande apara-
to logístico e repressivo, os go-
vernos continuam a desalojar 
famílias' no pior momento da 
pandemia, 'num total desres-
peito à condição humana e aos 
direitos de saúde e moradia'. 
Segundo a legenda, tal situação 
contribui para 'agravar a situa-
ção de vulnerabilidade das fa-
mílias e intensificar os riscos de 
contágio e o colapso da saúde 
em todo o território nacional'.

Na ação, o partido cita os 
dados da Campanha Despejo 
Zero, que indica que ao menos 
9.156 famílias foram removi-
das no Brasil durante a pande-
mia, sendo 3.004 no Amazonas 
e 2.852 em São Paulo. Outras 
64.546 famílias estão ameaça-
das de remoção pelo país, res-
salta o PSOL.

Pepita Ortega
Agência Estado



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08H30MIN DO DIA 27 DE ABRIL DE 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 13 de abril de 2021.
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Pavimentação e Portal no Centro de Comercialização de Animais. LICITANTES 
HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA – EPP; RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; RG ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA; SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO. 
LICITANTES INABILITADOS: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; GMF CONSTRUCOES 
SERVICOS E LOCACOES LTDA–ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 27/04/2021, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 14 de abril de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar - PB, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, vem pelo 

presente CONVOCAR (pela segunda vez) a empresa FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR 
IMAGEM LTDA, cadastrada no CNPJ nº 01.767.395/0001-15, para assinatura do contrato, conforme 
item 15.1 e 15.2 do edital, art. 64 § 2º c/c o art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.  

Aguiar-PB, 13 de Abril de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar - PB, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, vem pelo 

presente CONVOCAR (pela segunda vez) a empresa POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 22.494.864/0001-40, para assinatura do contrato, conforme item 
15.1 e 15.2 do edital, art. 64 § 2º c/c o art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.  

Aguiar-PB, 13 de Abril de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO HIERÁRQUICO DA HABILITAÇÃO 

- TOMADA DE PREÇOS
 Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, que a interposição de recurso hierárquico do resultado de 
habilitação da Tomada de Preços nº 00005/2021, interposta pela empresa ÂNGULO CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 23.011.656/0001-05, em conceder-lhe provimento, sendo a mesma 
considerada habilitada. Fica designada para a abertura dos envelopes de propostas de preços das 
empresas habilitadas, para o dia 23 de abril de 2021, às 08:00 horas, na sala de licitações deste 
Òrgão. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu 
Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1180 ou pelo email: pref.aguiar@hotmail.com..

Aguiar - PB, 14 de abril de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00017/2021, em 13.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES B2 EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, durante o exercício 2021, 

destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 13 de Abril de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos de informática, refrigeração e móveis destinados a Secretaria de Educação e de-
mais secretarias do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GERALDO VIDAL DA NOBREGA - R$ 72.605,00; LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI 
- R$ 71.480,00; M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 51.776,00; REDE DE 
NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 20.418,00; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO 
ALBUQUERQUE - R$ 12.880,00.

Areial - PB, 14 de Abril de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, refrigeração e móveis destinados a 

Secretaria de Educação e demais secretarias do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: 02040.12.361.1005.1007 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.1009 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/
UNIDADES ESCOLARES 02060.08.122.2007.1021 – AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIP. P/
SEC.ASSISTENCIA SOCIAL 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRU-
POS DE CONVIVENCIA 02060.08.243.1010.2050 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ 02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS 02060.08.244.1010.2075 – MANUT.
DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NATUREZA DA DESPESA: 449052–EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 111,113,121,124,125,190, 001, 390,992, 311,312. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Areial e: CT Nº 00036/2021 - 14.04.21 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - R$ 72.605,00; 
CT Nº 00038/2021 - 14.04.21 - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 71.480,00; CT Nº 
00039/2021 - 14.04.21 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 51.776,00; CT 
Nº 00040/2021 - 14.04.21 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 20.418,00; CT Nº 
00041/2021 - 14.04.21 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 12.880,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Areial - PB, 14 de Abril de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de suporte, 

transmissão e assessoria de comunicação e impressa deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 02090.10.301.1008.2019 – MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG DE 
SAUDE DA FAMILIA 02090.10.301.2006.2021 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATEN-
ÇÃO BASICA 02020.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02040.12.361.1005.2077 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
FONTE: 001,111,214,211. VIGÊNCIA: até 14/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Areial e: CT Nº 00042/2021 - 15.04.21 - TOPMÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA - R$ 21.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 15:30 horas do dia 27 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS 
DE AR E PROTETORES DE AR NOVOS DE 1ª LINHA, GARANTIA DE FÁBRICA, DESTINADOS 
À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 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) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.
com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 14 de Abril de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Alagoa Nova - PB, 13 de Abril de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COM-
BUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. ABERTURA: 05/03/2021 
as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 13/04/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00013/2021

A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, 
e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÀREAS DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES À CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, 
fica registrado que o valor total da licitação é de R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS), 
ficando a empresa ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME, CNPJ: 26.003.015/0001-05, 
ganhadora do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00013/2021

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 parecer da Assessoria Jurí-
dica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÀREAS DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES À CASA SEVERAQUE DIONÍ-
SIO, ora licitado em favor da empresa: ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME, CNPJ: 
26.003.015/0001-05, pelo valor total da licitação é de R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS),, 
ganhadora do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS. 
Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o ad-
judicatário para assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00001/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP N° 00001/2021, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00013/2021, que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS 
ÀREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES À CASA 
SEVERAQUE DIONÍSIO, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00001/2021 
sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste 
extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, 
marcas e valores abaixo relacionados.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT MESES UND. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

PRESTAR CONSUL-
TORIA E ASSESSO-
RIA À COMISSÃO 
PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DESTA 
EDILIDADE:
- NO TOCANTE A 
ESCOLHA DAS MO-
DALIDADES DE LICI-
TAÇÃO, DE ACORDO 
COM OS REQUISI-
TOS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS 
NA LEGISLAÇÃO VI-
GENTE;
- ELABORAÇÃO DE 
EDITAIS E ACOMPA-
NHAMENTO DE TO-
DOS OS ATOS PRATI-
CADOS PELA COMIS-
SÃO, INCLUINDO A 
CONTAGEM DE PRA-
ZOS REFERENTE ÀS 
PUBLICAÇÕES;
-  O R I E N TA R  E 
ACOMPANHAR AS 
SESSÕES PÚBLICAS 
REALIZADAS ATRA-
VÉS DA COMISSÃO 
DESIGNADA POR 
ESTA EDILIDADE, 
A U X I L I A N D O  N O 
JULGAMENTO DOS 
CREDENCIAMEN-
TOS, PROPOSTAS 
DE PREÇOS, DO-
CUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, BEM 
COMO ELABORA-
ÇÃO DAS ATAS CIR-
CUNSTANCIADAS 
D O  C E RTA M E  E 
DEMAIS PROCEDI-
MENTOS;
- AUXILIAR A COMIS-
SÃO NOS EVENTU-
AIS PEDIDOS DE ES-
CLARECIMENTOS, 
JULGAMENTO DE 
IMPUGNAÇÕES E 
RECURSOS ADMI-
NISTRATIVOS QUE 
PORVENTURA VE-
NHAM A SER NECES-
SÁRIOS;
- AUXILIAR A COMIS-
SÃO NA PRESTAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES E 
ESCLARECIMENTOS 
QUE PORVENTURA 
VENHAM A SER NE-
CESSÁRIOS PERAN-
TE OS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE INTER-
NO E EXTERNO, TAIS 
COMO: CONTROLA-
DORIA, TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ES-
TADO, MINISTÉRIO 
PÚBLICO, DENTRE 
OUTROS;
- AUXILIAR NA IN-
FORMAÇÃO E MA-
NUTENÇÃO DAS LI-
CITAÇÕES NOS SIS-
TEMAS INTERNOS 
UTILIZADOS POR 
ESTA EDILIDADE.
- A EMPRESA CON-
TRATADA DEVERÁ 
COMPARECER IN 
LOCO NESTA EDILI-
DADE, COM CARGA 
HORARIA DE PELO 
MENOS 04 (QUATRO) 
HORAS POR DIA.

1 12 SERV. R$ 5.500,00  R$ 66.000,00

VALOR TOTAL R$ 66.000,00

66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS)

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00014/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÀREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS REFERENTES À CASA SEVERAQUE DIONÍSIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 

– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: DE 08/04/2021 À 08/04/2022
VALOR: 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: MAURI BATISTA DA SILVA
CONTRATADO: ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME, CNPJ: 26.003.015/0001-05, 

SIGNATÁRIO: ARTUR HERMÓGENES DA SILVA DANTAS, CPF: 090.378.094-13
Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.

MAURI BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00014/2021

A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, 
e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVUL-
GAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES À CASA SEVERAQUE 
DIONÍSIO, fica registrado que o valor total da licitação é de R$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA 
E DOIS MIL REAIS) ficando a empresa TEREZA CRISTINA MIRANDA DE MENEZES - ME, CNPJ: 
32.060.807/0001-06, ganhadora do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram 
itens FRACASSADOS.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00014/2021

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 parecer da Assessoria Jurí-
dica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVUL-
GAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES À CASA SEVERAQUE 
DIONÍSIO, ora licitado em favor da empresa: TEREZA CRISTINA MIRANDA DE MENEZES - ME, 
CNPJ: 32.060.807/0001-06, pelo valor total da licitação é de R$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA 
E DOIS MIL REAIS,, ganhadora do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens 
FRACASSADOS. Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica 
convocado o adjudicatário para assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instru-
mento Contratual, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N° 00002/2021 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 

atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP N° 00002/2021, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00014/2021, que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFEREN-
TES À CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
00002/2021 sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma 
e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, 
itens, marcas e valores abaixo relacionados.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT MESES UND. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA 
NA: ELABORAÇÃO DE 
RELEASES E TEXTOS; 
GERAÇÃO DE CONTEÚ-
DO; GERENCIAMENTO 
DE PORTAIS E REDES 
SOCIAIS; PRODUÇÃO 
DE VÍDEOS INFORMA-
TIVOS; ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO E 
IMPRENSA PARA DIVUL-
GAÇÃO DE AÇÕES LE-
GISLATIVAS E ADMINIS-
TRATIVAS REFERENTES 
À CASA SEVERAQUE 
DIONÍSIO.

1 12 SERV R$ 16.000,00 R$ 192.000,00

VALOR TOTAL R$ 192.000,00

R$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00015/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS 
E ADMINISTRATIVAS REFERENTES À CASA SEVERAQUE DIONÍSIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 

– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: DE 08/04/2021 À 08/04/2022
VALOR: R$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: MAURI BATISTA DA SILVA
CONTRATADO: TEREZA CRISTINA MIRANDA DE MENEZES - ME, CNPJ: 32.060.807/0001-06, 

SIGNATÁRIO: FELIPE MIRANDA MENEZES DE ALMEIDA, CPF: 057.031.014-84
Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.

MAURI BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

N° 00003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00015/2021
A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, 

e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) DE SOFTWARES DIVERSOS (GESTÃO 
CONTÁBIL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRI-
MÔNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, fica registrado 
que o valor total da licitação é de R$ 62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS 
REAIS)) ficando a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.553.129/0001-76, 
ganhadora do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

N° 00003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 

N° 00015/2021
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 parecer da Assessoria Jurí-
dica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) DE SOFTWARES DIVERSOS (GESTÃO CON-
TÁBIL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO) 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, ora licitado em favor da 
empresa: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.553.129/0001-76, pelo valor total 
da licitação é de R$ 62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), ganhadora 
do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS. Com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual, nos termos 
do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 N° 00003/2021 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 

atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL 
SRP N° 00003/2021, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00015/2021, que objetiva o REGIS-
TRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) DE SOFTWARES DIVERSOS 
(GESTÃO CONTÁBIL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE 
PATRIMÔNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, publica 
o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00003/2021 sendo que o prazo de validade é de 
um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da 
publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT MESES UND. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 SISTEMA E CONTROLE DA 
CONTABILIDADE PÚBLICA * 1 12 SERV R$ 2.400,00 R$ 28.800,00

2 SISTEMA PORTAL DE TRANS-
PARÊNCIA PÚBLICA * 1 12 SERV R$ 900,00 R$ 10.800,00

3 SISTEMA DE FOLHA DE PA-
GAMENTO * 1 12 SERV R$ 1.600,00 R$ 19.200,00

4 SISTEMA DE PATRIMÔNIO * 1 12 SERV R$ 300,00 R$ 3.600,00

VALOR TOTAL R$ 62.400,00

R$ 62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

]* A DESCRIÇÃO COMPLETA SE ENCONTRA NO EDITAL, E É CONSIDERADA TRANSCRITA 
NA INTEGRA NESTE DOCUMENTO.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00016/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO 

E SUPORTE TÉCNICO) DE SOFTWARES DIVERSOS (GESTÃO CONTÁBIL, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX; 01.031.2000.2001 

– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS; 013.3390.40.00.001 – SERVIÇOS DE TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

VIGÊNCIA: DE 08/04/2021 À 08/04/2022
VALOR: R$ 62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: MAURI BATISTA DA SILVA
CONTRATADO: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.553.129/0001-76, 

SIGNATÁRIO: COSME QUEIROGA CAMBOIM, CPF: 066.208.698-82
Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.

MAURI BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 2021   26
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2021

A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, 
e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, 
IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA 
PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES DE TODAS AS SESSÕES DA CASA SEVERAQUE 
DIONÍSIO, fica registrado que o valor total da licitação é de R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL) ficando 
a empresa SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR 08233174475, CNPJ: 25.011.812/0001-63, 
ganhadora do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2021

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 parecer da Assessoria Jurí-
dica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, 
IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA 
PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES DE TODAS AS SESSÕES DA CASA SEVERAQUE DIO-
NÍSIO, ora licitado em favor da empresa: SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR 08233174475, 
CNPJ: 25.011.812/0001-63, pelo valor total da licitação é de R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL), ga-
nhadora do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS. Com 
base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual, nos termos 
do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00004/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP N° 00004/2021, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2021, que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO 
DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA 
GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES DE TODAS AS SESSÕES DA 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00004/2021 
sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste 
extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, 
marcas e valores abaixo relacionados.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT MESES UND. VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL

1

CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TRANSMISSÃO AO 
VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, 
VÍDEO EM HD, IMAGENS, 
TEXTOS, CARACTERES E 
CONTROLE DA SONOPLAS-
TIA GERAL E CINEGRA-
FIA PROFISSIONAL PARA 
TRANSMISSÕES, PARA 
TODAS AS PLATAFOR-
MAS DIGITAIS CEDIDAS 
PELA EDILIDADE, PARA AS 
SESSÕES ORDINÁRIAS, 
EXTRAORDINÁRIAS, SOLE-
NES, ESPECIAIS E OUTROS 
EVENTOS E REUNIÕES DE 
INTERESSE DESTA CASA 
LEGISLATIVA. COM EQUI-
PAMENTOS DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO CEDIDOS PELA 
CONTRATADA, CONTENDO 
PELO MENOS: 02 (DOIS) 
SOFTWARE PARA STRE-
AMING, 01 (UM) ATEM, 01 
(UMA) MESA DE CORTES, 
01 (UM) CARACTERES, 
04 (QUATRO) CÂMERAS 
FULL HD, 03 (TRÊS) MO-
NITORES DE RETORNO E 
01 (UMA) PLACA DE CAP-
TURA DE ÁUDIO DIGITAL. 
ARQUIVANDO-AS EM UMA 
BIBLIOTECA DIGITAL DE 
RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA.

1 12 SERV R$ 5.000,00 R$ 60.000,00

VALOR TOTAL R$ 60.000,00

R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00017/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, 
CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA 
TRANSMISSÕES DE TODAS AS SESSÕES DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 

– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: DE 08/04/2021 À 08/04/2022
VALOR: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: MAURI BATISTA DA SILVA
CONTRATADO: SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR 08233174475, CNPJ: 

25.011.812/0001-63, SIGNATÁRIO: SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR, CPF: 082.331.744-75
Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.

MAURI BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00017/2021

A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, 
e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS 
(TIPO “MOTOBOY”) PARA FICAR À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, fica registrado 
que o valor total da licitação é de R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL)) ficando a empresa MARIO 
NASCIMENTO DA SILVA 05670270401, CNPJ: 40.304.934/0001-31, ganhadora do unico item. Não 
restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00017/2021

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 parecer da Assessoria Jurí-
dica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, 
IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA 
PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES DE TODAS AS SESSÕES DA CASA SEVERAQUE DIO-
NÍSIO, ora licitado em favor da empresa: MARIO NASCIMENTO DA SILVA 05670270401, CNPJ: 
40.304.934/0001-31, pelo valor total da licitação é de R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL), ganhadora 
do unico item. Não restaram itens DESERTOS. Não restaram itens FRACASSADOS. Com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual, nos termos 
do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei.

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00005/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP N° 00005/2021, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00017/2021, que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS 
(MALOTES) E OUTROS (TIPO “MOTOBOY”) PARA FICAR À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE 
DIONÍSIO, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00005/2021 sendo que o 
prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua 
eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores 
abaixo relacionados.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT MESES UND. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA 
E S P E C I A L I Z A D A 
NOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE 
DOCUMENTOS (MA-
LOTES) E OUTROS 
(MOTOBOY), COM 
TODOS OS CUSTOS 
RELATIVOS A ESTE 
SERVIÇO (EX: COM-
BUSTÍVEL, MANU-
TENÇÃO, ETC) POR 
CONTA DA CONTRA-
TADA, PARA FICAR 
INTEIRAMENTE A 
DISPOSIÇÃO DESTA 
CASA LEGISLATIVA 
EM HORÁRIO DE EX-
PEDIENTE.

1 12 SERV R$ 3.000,00 R$ 36.000,00

VALOR TOTAL R$ 36.000,00
R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL),

Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.
MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00018/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS (TIPO “MOTOBOY”) PARA FICAR 
À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 

– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: DE 08/04/2021 À 08/04/2022
VALOR: R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: MAURI BATISTA DA SILVA
CONTRATADO: MARIO NASCIMENTO DA SILVA 05670270401, CNPJ: 40.304.934/0001-31, 

SIGNATÁRIO: MARIO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 056.702.704-01
Bayeux- PB, 08 de Abril de 2021.

MAURI BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo maior percentual de desconto, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 
POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA MELHOR ATENDER 
AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE BELEM PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 14 de Abril de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio Ribeiro, 
74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Abril 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 PARA FORNECIMENTO DE FORMA 
PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DA PREFEITURA DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 14 de Abril de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00009/2021, para o dia 
20 de Abril de 2021 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Firmino Tomaz, 
01 - Centro - Bom Jesus - PB. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00008/2021, para o dia 
20 de Abril de 2021 às 10:15 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Firmino Tomaz, 
01 - Centro - Bom Jesus - PB. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 29 de Abril 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que 
objetiva: Execução dos serviços de montagens de moveis, reforma e pinturas de carteiras escolares, 
mesas e cadeiras diversas, destinado a esta Prefeitura. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 14 de Abril de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

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 08:00 horas do dia 30 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de montagens 
de moveis, reforma e pinturas de carteiras escolares, mesas e cadeiras diversas, 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 Municipal nº 
06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99385–3266. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 14 de Abril de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0005/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 
Data de abertura: 28/04/2021 às 09:00hr (horário local), por meio do site httpp://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Informações: no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra de São 
Miguel – PB, horário de expediente das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. Outras 
informações pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Barra de São Miguel – PB, 14 de abril de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE CANCELAMENTO
A pregoeira do município de Cruz do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais comu-

nica o cancelamento do pregão presencial nº 0002/2021, que teve como objeto:Contratação de 
empresa para informatização da rede de atenção à saúde do município de Cruz do Espírito Santo 
envolvendo software, hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede, através 
da implantação e suporte de prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sistema 
de automação das atividades do ACS e ACE de maneira georreferenciada e, com disponibilização 
de hardware e as licenças de uso dos softwares, criação de banco de dados único dos usuários do 
município, manutenção de equipamentos de TI, treinamento dos profissionais de saúde, conforme 
especificações do presente edital e de seu termo de referência, em atendimento a demandas das 
Secretárias de Saúde do Município. 

Dúvidas e esclarecimentos através do e-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br
Cruz do Espírito Santo - PB, 13 de Abril de 2021

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA LUCAS ALEXANDRE, ALTO 
DO CRUZEIRO, COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: F V DOS SANTOS EIRELI - Valor: R$ 255.767,19. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 14 de Abril de 2021
JERRI ADRIANO CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 00024/2018 PARTES: STTP 

/ ALFA PRINT LOCAÇÕES LTDA. OBJETO DO ADITIVO DE VALOR, MANTENDO AS DEMAIS 
CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00001/2018/
STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS 
MARQUES DUNGA JUNIOR / ALFA PRINT LOCAÇÕES LTDA. ASSINATURA:01/04/2021.CARLOS 
MARQUES DUNGA JUNIOR / Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIAL Nº. 007/2021
A Prefeitura Municipal do Caturité através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados o ADIAMENTO do seguinte - PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2021, do 
tipo “Menor Preço”,cujo objeto éCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS,fica 
adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 15/04/2021 às 11h00min (Horário Local).

Caturité,14 de abril de 2021
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇO PARA EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CUBATI. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM 
EDITAL E SEUS ANEXOS; ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 71.137,00; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 211.902,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 3.021,00; 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDEICAMENTOS LTDA – ME - R$ 5.960,00; FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOPITALARES LTDA - R$ 63.658,20; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 3.028,00; RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1.688,00.

Cubatí.. - PB, 26 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUBATI. CON-
FORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS 
ANEXOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 71.137,00; 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 211.902,00; CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 3.021,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDEICAMENTOS LTDA – 
ME - R$ 5.960,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS 
E HOPITALARES LTDA - R$ 63.658,20; PHARMAPLUS LTDA - R$ 3.028,00; RJ3 DISTRIBUIDORA 
LTDA - R$ 1.688,00.

Cubatí.. - PB, 14 de Abril de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS 

EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CUBATI. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELE-
CIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. 
DOTAÇÃO: 06.013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– 10.301.0002.2030 ATIVIDADE DE ATENÇÃO 
BÁSICA – 3390.32 MATERIAL BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 1.001.0000 
RECURSOS ORDINÁRIOS – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.211.0000 RECEITA DE IMPOS-
TOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS SAÚDE – 3390.32 MATERIAL BENS OU SERVIÇOS 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 1.213.0000 TRANFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUR-
SOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 
– 1.214.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL CUSTEIO – 10.302.0002.2033 ATIVIDADES DE ASSINTÊNCIA HOSPITALAR 
E AMBULATORIAL – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
– 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.214.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL CUSTEIO – 10.305.0002.2035 ATI-
VIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.214.0000 
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO 
FEDERAL CUSTEIO – 10.304.0002.2090 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO– 1.214.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL CUSTEIO – 10.3050002.2093 ATIVIDADE COM 
COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.211.0000 RECEITA 
DE IMPOSTO E TRANSFERENCIA DE IMPOSTO (SAUDE) – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 
– 1.213.0000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO ESTADUAL – 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.214.0000 TRANSFERÊNCIA 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL CUSTEIO. 
VIGÊNCIA: até 14/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 
00012/2021 - 14.04.21 - A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA - R$ 71.137,00; CT Nº 00013/2021 - 14.04.21 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 3.028,00; CT 
Nº 00014/2021 - 14.04.21 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
MEDICOS E HOPITALARES LTDA - R$ 63.658,20; CT Nº 00015/2021 - 14.04.21 - CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 3.021,00; CT Nº 00016/2021 - 14.04.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDEICAMENTOS LTDA - ME - R$ 5.960,00; CT Nº 00017/2021 - 14.04.21 - ALLFAMED CO-
MERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 211.902,00; CT Nº 00018/2021 - 14.04.21 
- RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1.688,00.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA

Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Maio de 2021, licitação modalidade Concorrência Pública, 
do tipo técnica e preço, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS 
POR AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. Recursos: Próprios. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 14 de abril de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 

Nº 202/2017
Pregão Presencial Nº 028/2017.Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Minimercado 

e Sacolão Saúde Ltda-ME, CNPJ Nº 12.565.486/0001-94. Considerandoo serviço objeto da aven-
ça, ora aditado, fica acrescido a vigência do presente contrato até 31/12/2021, fundamentado na 
cláusula sétima.Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou 
de 15 de agosto de 2019 a 15 de agosto de 2020, para a nova vigência que de 15 de agosto de 
2020 a 31 de dezembro de 2021, visando a atualização do saldo contratual.Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais.Partes s: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e a Sra. Maria 
N. G. Rodrigues, (Pela contratada).

Coremas/PB, 03 de agosto de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Coremas/PB, vem através de seu Pregoeiro, tornar público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento do recurso protocolado no dia 10/03/2021, pela 
licitante: Torres e Andrade Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07, contra o resultado do julgamento de 
sua inabilitação, referente ao Pregão Presencial Nº 002/2021. Vejamos a seguir: Considerando que 
a Recorrente foi a melhorcoloca após a fase de lances verbais e foi inabilitação por não atender o 
item 9.2.10 “Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual 
ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado”,contudo a peça apresentada em sua habilitação, é sim assemelhada, 
senão vejamos, consta no seu atestado fornecido pela Prefeitura de Manaíra-PB em vários pontos 
da planilha anexada ao mesmo que foi utilizados tratores de esteira, ao meu ver é um equipamento 
muito mais complexo do que trator de pneu para corte de terra;Considerando que em caso de manter 
inabilitada a Recorrente, o município deixa de atender uma demanda de urgência dos pequenos 
agricultores, dito isto, este julgador espera julgar, os fatos aqui narrados da forma mais justa e 
imparcial possível.Conclusão:Assim, consagrando tudo o que foi dito no recurso administrativo da 
Recorrente, desta forma este julgador fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas;RESOLVE: 
1º) -Pondera que encontrasse tempestivo, o recurso administrativo interposto pela Recorrente;2º) 
-Julga deferido o recurso administrativo interposto pela Recorrente;3º) - Ajuíza que está retificando 
o resultado do julgado de habilitação ocorrido na sessão pública realizada no do dia 08/03/2021, 
que passa a ter a seguinte redação: a) - Fica habilitada a licitante Torres e Andrade Construções, 
Pré-Moldados e Serviços Ltda;b)- Ficam inabilitadas as licitantes JMSV ConstruçõesEireli (por não 
atender o item 9.2.10), Comercial Araújo Junior-ME (por não atender o item 9.2.10), Covale Const. 
e Serviços Eireli (por não atender os itens: 9.2.4 e 9.2.10), Parayba Serviços e Locações (por não 
atender o item 9.2.10);c) - A notificação dos interessados e o resultado deste julgamento, deverá 
ser feita em forma de extrato, ou seja, da mesma forma da publicação do instrumento convoca-
tório; d) - Os autos não serão encaminhados para a autoridade superior, conforme foi solicitado 
pela Recorrente, por perda do objeto jurídico até o presente momento.Este é o julgamento. Os 
interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze 
horas), ou através do endereço eletrônico: www.sistemas.coremas.pb.gov.br/licitacoes/licitacoes-
-publicas/pregao_presencial.html. 

Coremas/PB, 09 de abril de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 Nº 00069/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas PROJETADA 1, 2, 3, 4 
e 5 localizadas no CONJUNTO NOVO HORIZONTE; Ruas PROJETADA 1, 2 e 3, localizadas no 
CONJUNTO BENJAMIN MARANHÃO; Rua PROJETADA 2 (TRECHO 2), PROJETADA 2 (TRECHO 
1),  PROJETADA 1, localizadas no CONJUNTO FREI DAMIÃO; Ruas JOSÉ DIAS e SÃO FRANCIS-
CO, localizadas no SITIO BARREIROS, Zona Rural e Urbana do Município de Cacimba de Dentro/
PB, objetos do Contrato de Repasse nº 1061702-91/MINISTÉRIO DAS CIDADES. O valor total do 
aditivo é de R$ 7.068,45 (sete mil, sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), alterando 
assim o valor correspondente à Rua Projetada III Benjamim Maranhão contratada para R$ 60.880,34 
(sessenta mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) e alterando o valor total contratual 
para R$ 815.580,21 (oitocentos e quinze mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos), 
que serão pagos através seguinte dotação: ORÇAMENTO DE 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 07.000 - SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA - 15.451.1029.1064 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA DECIMA 
– DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO – Contrato nº 00069/2020 - Tomada de Preços nº 00003/2020. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e JGM ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÃO LTDA - ME. DATA DE ASSINATURA: 09/04/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

 EXTRATO DE CONTRATOS
 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros alimentícios (Cereais, Hor-

tifrutigranjeiro, Laticínios, Carnes e Derivados) destinados a manutenção das atividades da Rede 
Municipal de Ensino, Secretarias da Administração Pública Municipal (Administração, Ação Social, 
Infraestrutura, Agricultura, Esportes, Educação e Saúde), Fundo Municipal de Saúde, PSF e SAMU 
do Município de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2021/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE) 
– 03.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – 04.122.2003.2003 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES – 12.306.1005.2007/12.361.1002.2099 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2007
.2043/10.302.1015.2044/10.301.1014.2033 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO; 06.000 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.2008.2096 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.32 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 07.000 – SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA – 15.452.2009.2075 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00053/2021 - 12.04.21 - COROA COMERCIO 
E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 831.514,09; CT Nº 00054/2021 - 12.04.21 - HEALTH 
NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - R$ 7.955,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DP00013/2021
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 DP00013/2021, 
que objetiva: Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Getúlio Vargas, 125, Centro, nesta 
cidade, destinado a instalação e funcionamento do CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL deste município de Cacimba de Dentro/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO - R$ 12.000,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 12 de Abril de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 2021  27
Publicidade



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Nº: RP 00002/2021 

Aos 14 dias do mês de Abril de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba, localizada na Rua Capitão Pedro 
Moreira - Centro - Cacimba de Dentro - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho 
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar 
nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 5.450, de 31 de Maio de 2005; Decreto 
Municipal nº 003, de 06 de Fevereiro de 2015; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00004/2021 que objetiva o registro de preços para: Sistema de Registro de 
Preços para eventual aquisição de Medicamentos de forma parcelada destinados a manutenção das 
atividades referentes ao funcionamento do Hospital Municipal, Postos de Atenção Básica, SAMU 
e também à Farmácia Básica, ligados a Secretaria de Saúde do Município de Cacimba de Dentro/
PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACIMBA DE DENTRO - CNPJ nº 08.929.648/0001-59.

LICITANTES VENCEDORES:
- A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA – EPP.
02.977.362/0001-62 
Valor: R$ 749.287,30
- DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26 
Valor: R$ 89.018,80
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26.156.923/0001-20 
Valor: R$ 11.705,00
- NNMED–DIST IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.
15.218.561/0001-39 
Valor: R$ 148.461,40
- RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA.
33.379.154/0001-95 
Valor: R$ 50.711,00
As informações na íntegra, encontram-se publicadas no Diário Oficial do Município. 

Cacimba de Dentro - PB, 14 de Abril de 2021
VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
O município de Conceição - PB, através da Pregoeira da Licitação, torna pública a RETIFICA-

ÇÃO do aviso de Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 00026/2021, publicada no Diário Oficial 
do Estado, edição Nº. 17.344, pág. 57, Jornal a União, ano CXXVIII, Nº. 062, pág. 26 e no Diário 
Oficial do Município – Ano XII/Nº. 2833, pág. 2, todos no dia 14 de abril de 2021, conforme segue: 
ONDE SE LÊ: Data e horário do recebimento das propostas: até às 07:50 horas do dia 27/04/2021. 
Data e horário do início da disputa: 08:00 horas do dia 27/04/2021; LEIA-SE: Data e horário do 
recebimento das propostas: até às 07:50 horas do dia 29/04/2021. Data e horário do início da 
disputa: 08:00 horas do dia 29/04/2021. Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000, no 
horário 08h00min Às 14h00min dos dias úteis.

Conceição – PB, 14 de abril de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de “MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES” destinados ao 
atendimento da população municipal, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00006/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS FUS / SUS: 40.000 – 10.301.0004.2054 – 10.301.0004.2070 
– 40.001 – 10.301.0004.2067 – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 
00014/2021 - 01.04.21 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 
268.414,70; CT Nº 00015/2021 - 01.04.21 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 65.374,10; CT Nº 00016/2021 - 01.04.21 - FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E 
HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 31.486,60.

Cuitegi, 01 de abril de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.43/2021

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021  
OBJETIVO; locação de veículos tipo passeios destinados as atividades da secretaria de saúde 

do município de Desterro/PB conforme termo de referência anexo Ido edital
A reunião dia 27 de abril de 2021 as 14:00hs 
INFORMAÇÕES: informação no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-

000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://
www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.
tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 14 de abril de 2021.
Nivia Alves de Moura
Pregoeira Oficial/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para os alunos da Rede Municipal de En-

sino. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0003/2021. DOTAÇÃO: 12.306.2005.2009-Man-
ter Setor de Merenda Escolar. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 0024/2021 – 05.04.21 - GUEDES 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – R$ 148.699,00; CT Nº 0025/2021 – 
05.04.21 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – R$ 277.697,00; CT Nº 0026/2021 
– 05.04.21 - MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSACANO ME – R$ 393.580,50.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material didático e de expediente para atender as necessidades das Escolas, Creches, Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretarias deste Município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: DANILO MICHAEL DA COSTA ME - R$ 29.053,65; 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 159.700,93.Ficam convocados os licitantes 
vencedores para as assinaturas dos termos dos contratos.

Dona Ines - PB, 07 de Abril de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. OBJETO: Registro de Preços visando futuras e 

eventuais Aquisições de material médico hospitalar para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde de Esperança, Hospital Municipal, SAMU, unidade de fisioterapia e Unidades Básicas 
de Saúde vinculadas. 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: Cirufarma 
Comercial Ltda - CNPJ 40.787.152/0001-09. Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ 
26.156.923/0001-20. Health Care Dubebe Industria, Comercio, Importacao, Exportacao de Produ-
tos de H - CNPJ 18.252.904/0001-70. Imperio Bandeiras Eireli - CNPJ 21.589.394/0001-35. José 
Nergino Sobreira (pjs Distribuidora) - CNPJ 63.478.895/0001-94. Lg Produtos Hospitalares Ltda - 
CNPJ 17.227.485/0001-53. Macmed Solucoes Em Saude Ltda. - CNPJ 31.085.156/0001-46. Mais 
Estoque Com??rcio e Distribuidora Eireli - CNPJ 31.202.451/0001-35. Medlevensohn Comércio e 
Representações de Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ 05.343.029/0001-90. Natek Nat. e Tec. Ind. 
e Com. de Produtos Biotecnologicos Eirelli - CNPJ 05.234.897/0001-31. Nord Produtos Em Saude 
Ltda - CNPJ 35.753.111/0001-53. Odontomed Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda-
-me - CNPJ 09.478.023/0001-80. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. Phospodont Ltda 
- CNPJ 04.451.626/0001-75. Priom Tecnologia Em Equipamentos - CNPJ 11.619.992/0001-56. Rdf 
Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda - CNPJ 12.305.387/0001-73. Viva Saude Material Medico 
Hospitalar Ltda - CNPJ 15.383.101/0001-66. William Stefanini de Almeida - CNPJ 23.902.222/0001-
03. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no 
horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 14 de Abril de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-

TAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 10220/2021 - Antonio Gomes Eireli 
EPP - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 31.03.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Prestação de serviços de licenciamento de software para gestão de protocolo para 

atender as necessidades deste Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00007/2020. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 10067/2020 - Agili Software Brasil Ltda - 1º Aditivo - 
prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 16.02.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público 

a todos os interessados que no dia 29 de Abril de 2021 às 09h30min, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA 
PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL, tipo menor preço por item, para atender a necessidades 
da Secretarias, conforme consta do Edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas 
poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3347–1820, do portal do TCE/PB 
https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) 
e/ou por e-mail: gadobravolicitacao@gmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 14 de Abril de 2021.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de eletrônicos e outros para mobiliário escolar da rede municipal de ensino 
de Guarabira, mediante edital e seu termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020/2021 Elemento de despesa 4.4.90.52.01 – Equipamentos 
e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00142/2021 - 22.03.21 - ELETROPEÇAS TI 
COMERCIAL EIRELI - R$ 88.900,00; CT Nº 00143/2021 - 22.03.21 – INFOPLEM INFORMÁTICA 
LTDA - R$ 110.000,00; CT Nº 00144/2021 - 22.03.21 – NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA - R$ 83.300,00; CT Nº 00145/2021 - 22.03.21 – M. K. DE AZEVEDO DUTRA DANTAS 
EIRELI - R$ 120.000,00; CT Nº 00146/2021 - 22.03.21 – THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - R$ 4.180,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais diversos para melhor atendimento e funcionamento das atividades realizadas pela 
Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EDSON BARBOSA GUEDES - R$ 156.751,00; J. T. A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA – ME - R$ 5.650,00; MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - R$ 
21.034,00; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 10.299,00; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA - R$ 66.300,00; PAULO PONTES DA SILVA - R$ 52.610,00; SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 25.098,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - R$ 11.153,00.

Guarabira - PB, 05 de Abril de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: Contratação / Locação de 
veículos diversos para o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO - R$ 15.000,00; ALTOMIR MIGUEL ALVES - R$ 
20.000,00; ANDREIA LORENÇO MEDEIROS - R$ 23.000,00; ANTONIO CARLOS PEREIRA 
DOS SANTOS - R$ 20.000,00; CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA - R$ 20.700,00; DENILDO 
FERNANDES DA SILVA - R$ 19.980,00; DIOLEIDE NOBREGA GOMES - R$ 14.400,00; EDSON 
ANDRADE DE SOUSA - R$ 20.000,00; ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - R$ 20.950,00; 
FABIANO CANDIDO DE SOUZA - R$ 20.000,00; FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 19.900,00; 
GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 20.000,00; IVANILDO FELIPE DE MACENA - R$ 20.000,00; 
JAILSON PEREIRA DE SOUSA - R$ 14.500,00; JOSE CLOVES LIMA - R$ 19.940,00; JOSÉ 
FRANCISCO DE SOUZA - R$ 21.000,00; LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS - R$ 19.950,00; 
MARCONDES SOARES PEREIRA - R$ 19.800,00; MARIA DO CARMO DE LIMA - R$ 20.000,00; 
MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS - R$ 20.000,00; MARIO MENDES DA COSTA - R$ 20.000,00; 
MICHEL DE SOUZA SILVA - R$ 19.500,00; PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR - R$ 
20.000,00; RAYANE FELICIANO PEREIRA - R$ 15.000,00; REGINALDO LADISLAU DA SILVA - R$ 
4.500,00; VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - R$ 19.990,00.

Guarabira - PB, 09 de Abril de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY                
EXTRATO DE DISTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 
Referente ao Contrato de Fornecimento nº 00021/2021, firmado em 22 de março de 2021, 

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Igaracy-PB, representada pelo Prefeito Constitucional, 
o Sr. JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA, e tendo como CONTRATADA a empresa ERONIL-
DES LIMA DINIZ, OBJETO: Distrato do Contrato de fornecimento nº 00021/2021, firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY e a empresa ERONILDES LIMA DINIZ, renunciando as 
partes, de maneira irretratável, à indenizações, cobrança de multas rescisórias ou equivalentes, 
de forma administrativa.

Igaracy – PB,  09 de Abril de 2021.
José Carneiro Almeida da Silva 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00009/2021, para a aquisição de material de construção, para reparos e pequenas 
reformas destinados a todas as secretárias do município de Ibiara a medida de suas necessidades e 
HOMOLOGO o seu objeto a empresa: KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE, vencedora de todos 
os itens com o valor global de R$ 419.598,35 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e noventa 
e oito reais e trinta e cinco centavos),  conforme julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 14 de Abril de 2021
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com o  Pregão Pre-
sencial  nº  00011/2021. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, cadastrada 

no CNPJ n°31.187.918/0001-15
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 351.780,70 (trezentos e cinqüenta e um mil, setecentos e oitenta reais 

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

Ibiara - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com o  Pregão Pre-
sencial  nº  00011/2021. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 08.674.752/0001-40
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 37.695,45 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e 

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

Ibiara - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material hospitalar, de acordo com o  Pregão 
Presencial  nº  00012/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ALLFAMED  COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, cadastrada 

no CNPJ n°31.187.918/0001-15
OBJETO: Aquisição de material hospitalar destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 328.341,50 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e um 

reais e cinqüenta centavos
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material hospitalar, de acordo com o  Pregão 
Presencial  nº  00012/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 08.674.752/0001-40
OBJETO: Aquisição de material hospitalar destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 25.988,20 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte 

centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material hospitalar, de acordo com o  Pregão 
Presencial  nº  00012/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOSE NERGINO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ n°63.478.895/0001-94
OBJETO: Aquisição de material hospitalar destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
A Superintendente do IPMJP torna público a homologação da Dispensa de Licitação nº 004/2021, 

em favor da empresa, MARCONI PINTO METALÚRGICA, CNPJ Nº 10.262.492/000147 perfazendo 
um total de R$ 8.160,33 (oito mil cento e sessenta reais e trinta e três centavos), com fulcro no art. 
24, inciso II, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

Caroline Ferreira Agra
Superintendente IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 
FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas 

para Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de 
João Pessoa/PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
constituída através do Decreto nº 9.684/2021, comunica aos interessados, que o recurso interposto 
pela empresa A.P. ENGENHARIA LTDA, por meio do Processo Administrativo nº 2020/104588, de 
14/12/2020, foi recebido, tendo o Secretário de Planejamento do Município de João Pessoa NEGADO 
PROVIMENTO ao recurso, mantendo INALTERADO o resultado final do julgamento da habilitação 
publicado no DOE, JORNAL A UNIÃO E DOU edição dia 04/12/2020.

 João Pessoa, 14 de abril de 2021.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 
FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas 

para Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de 
João Pessoa/PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SE-
PLAN, constituída através do Decreto nº 9.684/2021, comunica aos interessados, que o recurso 
interposto pelo CONSÓRCIO GURGEL SOARES & PLANA, por meio do Processo Administrativo 
nº 2020/103616, de 10/12/2020, foi recebido, tendo o Secretário de Planejamento do Município 
de João Pessoa DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso. O PROVIMENTO foi em relação à 
recorrente, tornando-a HABILITADA para a fase de proposta comercial. Já em relação ao pedido de 
inabilitação da empresa AP ENGENHARIA LTDA, o mesmo foi NEGADO PROVIMENTO, mantendo 
neste tópico a decisão inicial inalterada.

 João Pessoa, 14 de abril de 2021.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 
FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas 

para Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de 
João Pessoa/PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
constituída através do Decreto nº 9.684/2021, comunica aos interessados, que o recurso inter-
posto pelo CONSÓRCIO CRM/EDCON, por meio do Processo Administrativo nº 2020/103013, de 
09/12/2020, foi recebido, tendo o Secretário de Planejamento do Município de João Pessoa NEGADO 
PROVIMENTO ao recurso, mantendo INALTERADO o resultado final do julgamento da habilitação 
publicado no DOE, JORNAL A UNIÃO E DOU edição dia 04/12/2020.

 João Pessoa, 14 de abril de 2021.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 20.822/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2020

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 
AGRÍCOLAS – II (ITENS DE CAPITAL).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava 
previsto para o dia 15/04/2021 às 09:00h, com data a ser definida posteriormente, tendo em vista 
um equívoco no descritivo do item n° 01 do Termo de Referência, verificado pelo Setor técnico 
solicitante. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO de 08h às 12h e das 
13h às 17h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 14 de Abril de 2021. 
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 054035/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.032/2020

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS 
DIETÉTICOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

O Instituto Cândida Vargas, através da Pregoeira Srª. Karla Renata Marinho Alves, vem por meio 
deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, considerando pedido de esclarecimentos 
do edital, a nova data da sessão será designada posteriormente. Consultas com a Comissão de 
Licitação, no HORÁRIO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min pelo Fone:(83) 3214-
1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com.

João Pessoa, 14 de Abril de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2020 

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, torna público que, 
após o fracasso do primeiro certame, REABRE o processo de Seleção de Consultor Individual nº 
97001/2020, através da seleção de consultores com base em suas qualificações conforme estabele-
cido no Edital, com recursos próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, que terá 
como Contratação de consultoria individual para elaboração de estudos preliminares, diagnóstico e 
termos de referência para aquisições na área de tecnologia da informação à UEP - Unidade Execu-
tora do Projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa/
PB, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 
1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO – BID, bem como para desenvolver as atividades de assessoramento, apoio e 
transferência de conhecimento, com base no Item V, da GN-2350-15, que regulamenta a contratação 
de serviços de consultoria no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre o 
Município de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. A cópia do Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência do Município de João 
Pessoa, através do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5175. Os interessados em participar da seleção 
deverão enviar a documentação exigida até as 23:59hs do dia 30/04/2021 para o e-mail celuep@
joaopessoa.pb.gov.br, observando os requisitos e orientações presentes no Edital, sob pena de 
exclusão no processo de seleção. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 14 de abril de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS E CLASSIFICAÇÃO 
PARCIAL

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 82001/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, conjuntamente com a Comissão de Avaliação, instituída através da portaria interna nº 
815/2021 UEP/SEGOV, publicada em 22 de janeiro de 2021 em edição especial do Semanário 
Oficial do município de João Pessoa, torna público, para conhecimento dos interessados, que após 
a  análise  das  Propostas Técnicas e Financeiras apresentadas pelos candidatos e conforme Edital 
e Termo de Referência, chegou à seguinte conclusão:

LICITANTE NOTA TÉCNICA ( NT) NOTA 
COMERCIAL (NC) NOTA FINAL 

CONSÓRCIO TECGEO/AE-
ROCATA 10 10,05 10,02

ESTEIO ENGENHARIA E AERO-
LEVANTAMENTO S.A 9,48 9,18 9,33

ENGEFOTO ENGENHARIA E 
AEROLEVANTAMENTO S.A 9,65 9,15 9,40

Faculta-se  desde  já  aos  licitantes  apresentarem  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  
e/ou  razões  de  divergência  dos resultados  do  julgamento  das  propostas  técnicas  e  comer-
ciais,  devendo  tais  pedidos serem  enviados  para  o  email celuep@joaopessoa.pb.gov.br até  
às  23:59h  do  dia  22/04/2021. No dia 23/04/2021, APENAS no caso de serem apresentadas 
razões de divergência/esclarecimentos, os referidos documentos serão publicados no Portal da 
Transparência do Município de João Pessoa, sendo concedido prazo para contrarrazões, até o 
dia 30/04/2021, às 23:59hs. As  eventuais  razões e contrarrazões, conjuntamente com os demais 
documentos da licitação,  serão divulgadas no Portal  da  Transparência  de  João  Pessoa,  no  link 
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5077,  na  aba “arquivos  da  licitação”. 
Qualquer informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 14 de abril de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM 
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIAPARA EXECUTAR A REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DE SALAPARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DO VALENTINA, SITUADA NAAVENIDA MARIÂNGELA LUCENA PEIXOTO, SN – 
VALENTINA, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIAPARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DE 
AMBIENTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X NA UPACÉLIO PIRES DE SÁ - 
VALENTINA, SITUADA NARUA ESTEVÃO LOPES GALVÃO, SN – VALENTINA, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIAPARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DE 
AMBIENTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X NA UPA AUGUSTO ALMEIDA 
FILHO - CRUZ DAS ARMAS, SITUADA NA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, SN – TAMBIÁ, JOÃO 
PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SE-
CRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIAPARA EXECUTAR A REFORMA DE SALA 
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIAPAL SANTA IZABEL, 
SITUADO NA PRAÇA CALDAS BRANDÃO, SN – TAMBIÁ, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SE-
CRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A REFORMA E IMPLAN-
TAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO 
DE DOENÇAS RARAS, SITUADO NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA, SN – BAIRRO DOS 
BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2021, para o dia 23 
de Abril de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99326–4839. E-mail: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM. 

Marcação - PB, 13 de Abril de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos, des-
tinados a atender as atividades da Secretaria de infraestrutura do município de Marcação. 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 0013/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99326–4839. 
E-mail: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 13 de Abril de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviço 
de locação de veículos, destinados a atender as atividades das Secretarias de Finanças e Ação 
social do município de Marcação – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 99326–4839. E-mail: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 14 de Abril de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo do 
tipo Caminhão Compactador para coleta convencional de resíduos sólidos no município de Mar-
cação/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99326–4839. E-mail: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 14 de Abril de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 2021    28
Publicidade



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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de registro de preços para 
futura e eventual aquisição de Carnes e Frangos parcelados, destinados para o desenvolvimento dos 
programas, ações e atividades das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99326–4839. 
E-mail: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 14 de Abril de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos de grande e 
pequeno porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Marizópolis. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@
gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 14 de Abril de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Nazarezinho 
Pregão Presencial Nº 14/2021

Opregoeiro, torna público que fará realizar no dia 28 de abril de 2021, às 08:30 horas, na sala de 
reuniões da CPL, na Prefeitura de Nazarezinho, R: Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB. 
Objeto: seleção de instituição financeira, por meio de obtenção de proposta mais vantajosa, através 
de concessão onerosa para prestar serviços bancários, de gerenciamento e processamento dos 
recursos da folha de pagamento de servidores municipais ativos, (efetivos, comissionados, eletivos, 
contratados), inativos e pensionistas, pelo período de 60 (sessenta) meses,conformeespecificaçõesc
onstantesno edital e anexos. Edital disponível em: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Nazarezinho-PB, 14 de abrilde 2021.
Francisco José de Santana

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
RATIFICAR, a Dispensa nº 00008/2021, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-

TOS EM GERAL E INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
OLHO D’ÁGUA-PB, a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA; CNPJ nº 
21.596.736/0001-44, sob o Valor Global Estimado: R$ 34.143,32 (Trinta e quatro mil, cento e quarenta 
e três mil e quarenta e dois reais e noventa reais). Em consequência fica o mesmo convocado a 
assinar contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021, sob as penalidades legais.

Publique-se.
OLHO D’ÁGUA-PB, 14 de Abril de 2021.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Olho D’água, no uso de suas atribuições legais e, de acordo a Lei 
nº 14.133/2020 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cumprimento da 
Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação que instrui o 
Processo de Dispensa de Licitação nº 00008/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela 
contratação direta para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INJETAVEIS DESTINADOS 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA-PB e a empresa ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA; CNPJ nº 21.596.736/0001-44, com valor global R$ 34.143,32 
(Trinta e quatro mil, cento e quarenta e três mil e quarenta e dois reais e noventa reais)

Olho D’água, em 14 de Abril de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão nº 00022/2021
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME – CNPJ nº 

18.557.568/0001-73;
Objeto: serviços de exames por imagem e consulta médica.
Valor Global: R$ 506.343,00 (quinhentos e seis mil trezentos e quarenta e três reais)
VIRGENCIA: 31/12/2021      

Pedra Branca-PB, 14 de Abril de 2021
Josemariio Bastos de Souza

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão nº 00022/2021
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: LUCENA E CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA – CNPJ nº 28.954.976/0002-01.
Objeto: serviços de exames por imagem e consulta médica.
Valor Global: R$ 154.349,50 (cento e cinquenta e quatro reais trezentos e quarenta e nove mil 

reais e cinquenta centavos);
VIRGENCIA: 31/12/2021      
Pedra Branca-PB, 14 de Abril de 2021
Josemariio Bastos de Souza-Prefeito 
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão nº 00022/2021
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: PERIVALDO ALVES DE SOUZA EIRELI – ME - CNPJ nº 20.514.303/0001-29.
Objeto: serviços de exames por imagem e consulta médica.
Valor Global: R$ 56.055,00 (cinquenta e seis mil cinquenta e cinco reais).
VIRGENCIA: 31/12/2021      

Pedra Branca-PB, 14 de Abril de 2021
Josemariio Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPES 

PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de Pregoeiro convoca os licitantes: AUTO CEN-

TER BOM SUCESSO-ME, HERCULANO PEREIRA SOBRINHO -ME, CICERO RODRIGUES DA 
SILVA -ME e ERIVAM IDELFONSO-ME e FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME , para reunião de 
abertura dos envelopes de proposta de preços e envelopes de  habilitação do Pregão Presencial 
nº 00020/2021, que se realizará as 10:30 do dia 26.04.2021. O não comparecimento de todos os 
licitantes, de parte dos licitantes ou de nenhum dos licitantes a comissão abrira os envelopes e 
publicara o resultado.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
Pedra Branca-PB, 12 de abril de 2021.

SEVERINO LUIZ DE CALDAS
Presidente  da CPL

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00025/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00025/2021, por 

menor preços unitário, com objeto, Aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, 
destinados a várias secretarias. Abertura dia 28/04/2021 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 
391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 14 de abril de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro
  

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores..
OBJETO: Locação de um veículo, Para ficar à disposição da Câmara Municipal de Pedra Brancas-

-PB por 09 meses, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa FF 
LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - ME – CNPJ nº 30.058.024/0001-62, com o valor mensal de 
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais e valor global de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 13 de  abril de 2021.

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2021
HOMOLOGAÇÃO
A Câmara  Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico exarado 
no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação da Câmara, 
e tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0004/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Locação de um veículo, Para ficar à disposição 
da Câmara Municipal de Pedra Brancas-PB por 09 meses, conforme especificações no contrato, 
pela contratação direta da empresa FF LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - ME – CNPJ nº 
30.058.024/0001-62, com o valor mensal de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais e valor global de 
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil  reais).

Pedra Branca -  PB, em 13 de  abril de 2021.
MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 0004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - FF LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - ME – CNPJ nº 30.058.024/0001-62.
OBJETO: Locação de um veículo, Para ficar à disposição da Câmara Municipal de Pedra 

Brancas-PB por 09 meses.
VALOR MENSAL R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
VALOR GLOBAL  R$ 28.000,00 (vinte e oito mil  reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 14 de  abril de 2021.
MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00029/2021, em favor de ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO – 
CPF: 025.476.964-01, tendo como objeto aLocação de imóvel localizado a rua Valdemar Costa Filho, 
n° 51, Bairro: Centro, CEP: 58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento da 
Secretaria de Educação e Esportes do município de Piancó-PB, com Valor Mensal deR$2.600,00 
(dois mil e seiscentos reais) e com o Valor Global de R$23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos 
reais), em consequência fica a (o) mesma (o) convocada (o) a assinar o termo contratual, conforme 
art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, em14 deabril de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira-Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico 
nº 00028/2021

 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00028/2021, 
tipo menor preço por item, a partir das 10:31horas (horário de Brasília-DF) do dia  28/04/2021, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, com objeto: Contratação dos serviços 
de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da secretaria de saúde do município de 
Piancó-PB, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e 
anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Abril de 2021.
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico 
nº 00027/2021

 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  28/04/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, com objeto: Contratação dos serviços de oficina 
mecânica, elétrica, funilaria, lanternagem, pintura e reboque para os veículos de pequeno e grande 
porte do município de Piancó-PB, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus 
anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pian-
co.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Abril de 2021.
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 005/2021 – PMPF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0018/2021 –PMPF
A Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 15/04/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 28/04/2021 às 09:00, e abertura da fase de lances prevista às 10:30hs (horário 
de Brasília/DF), do dia 28 de Abril de 2021, objetivando a AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA 
ESCOLARA A SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DE PANDEMIA (CONVID-19) A TODOS OS 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPALDE ENSINO. A sessão pública será realizada 
através do Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Cópia do Edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo (http://www.
pedrasdefogo.pb.gov.br/acesso-a-informacao/editais-e-licitacoes/), ou em último caso por e-mail 
(cpl@pedrasdefogo.pb.gov.br), a partir da publicação deste aviso.

Pedras de Fogo - PB, 14 de Abril de 2021.
Mauro César Leite Siqueira

Pregoeiro Oficial/PMPF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de materiais 
médicos hospitalares diversos, destinados 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; 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. 

Pilõezinhos - PB, 14 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de medicamentos 
diversos, destinados 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; 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. 

Pilõezinhos - PB, 14 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de material 
odontológico diversos, destinados 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; 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. 

Pilõezinhos - PB, 14 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 28 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LEITE E 
FÓRMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 14 de abril de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA -

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 17 de maio de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPREEN-
DENDO EMISSÃO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TÉCNICO AO MUNI-
CÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE/PB E TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 14 de abril de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
diversos, para melhor atender as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 13 de Abril de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de materiais de expediente e 
didáticos diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 14 de Abril de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de materiais de 
construção diversos, para melhor atender as Secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 13 de Abril de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO COM 

A SEGUNDA COLOCADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Em observância ao princípio da celeridade, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura de REMÍGIO, 

CONVOCA a empresa VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, segunda 
colocada na ordem de classificação do certame, no Pregão Presencial nº 00015/2021, nos termos 
do Art. 4º, inciso XVII, da Lei 10.520/2002, tendo em vista a inabilitação da primeira colocada, por 
não apresentar original do balanço patrimonial e comprovar seu registro na junta comercial, com 
a finalidade de negociar os valores dos itens 3 - 4, que será realizada no dia 20/04/2021 às 09:30 
horas, na sala da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.

Remígio, 14 de abril de 2021.
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. OBJETO:Aquisição de 02 (dois) veículos 0km 

tipo passeio destinados a Secretaria de Saúde do município de São José do Bonfim/PB. NOTIFI-
CAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores:COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - 
CNPJ nº 34.037.756/0001-27 - valor R$ 93.500,00.  INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José 
Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

 São José do Bonfim- PB, 13 de abril de 2021.
 ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

 Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 91201/2021

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos 0km tipo passeio destinados a Secretaria de Saúde 
do município de São José do Bonfim/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. 
DOTAÇÃO: 02.04 SECRETARIA DA SAUDE - 10 302 1003 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 

PARA SÁUDE - ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52 – 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim COMERCIO DE VEI-

CULOS SANTANA LTDA, CNPJ nº 34.037.756/0001-27 - Valor: R$ 93.500,00.
São José do Bonfim/PB, 14 de abril de 2021. 

Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

CONTRATO Nº 40501/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação de Ruas 
no município de São José do Bonfim/PB, conforme planilha orçamentária e Contrato de Repasse 
N° 885442/2019/MDR/CAIXA.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB
CONTRATADO(S): : JMSV CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ Nº 30.999.688/0001-26.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS DO REPASSE DA 

UNIÃO/CONTRATO DE REPASSE N° 885442/2019/MDR/CAIXA - E CONTRAPARTIDA DO MU-
NICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E 
SERVIÇOS PUBLICOS; 15 451 1025 1023 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS; 15 451 1025 1050 CONS-
TRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS; ELEMENTO 
DE DESPESA; 4490.51 00 510 OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL:  R$ 235.859,75.

São José do Bonfim - PB, 09 de Abril  de 2021.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão, na formaEletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição 
de materiais elétricos para instalação do Tomógrafo e outros Equipamentos para o funcionamento 
do Centro de Imagem, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas no dia 
29 de ABRIL de 2021, às 08:30(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de 
cotar os preços no sistema.

Sousa, 14 de abril de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Presencial nº 041/2021
Aviso e Julgamento de Impugnação ao Edital
Empresa Impugnante: FLAVINHO LAV CAR EIRELI – ME, CNPJ N° 18.343185/0001-00. O 

Pregoeiro e equipe de apoio,tornaram público a impugnação ao edital requerendo acréscimo da 
documentação de Licença (SUDEMA)para habilitação de acordo com a Resolução 237 da CONA-
MA. Julga o pregoeiro e equipe: O ACOLHIMENTO AO PEDIDO. O edital em seu componente de 
Habilitação terá mais o item 7.2.5 de DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA que menciona o documento 
de Licença ambiental expedida pelo órgão competente.O certame será remarcado para o dia 29 de 
abril de 2021 as 13:30(horário de Brasília).

Sousa, 14 de abril de 2021.
FellipeRuan Lima Mendes
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE VALOR
Termo aditivo nº 06 do Contrato de nº 00023/2018. Partes Prefeitura Municipal e Humberto 

Ramalho Trigueiro Mendes, Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de 
serviços de pavimentação e drenagem das vias Municipais conforme CONTRATO DE REPASSE 
1038954-23/2017 MCIDADES, adicionados de contrapartida do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça/PB. Conforme termo de referência, adicionados de contrapartida do Município. 
Fundamento legal: TP nº 00002/2018. Dotação: Recursos Próprios CT 1038954-23/2017 MCIDA-
DES.02.070 02070.15.451.2009.1022 - 4490.51.00.00 - 001/940 Objeto do Aditivo: Refere-se ao 
aditivo de valor de R$ 4.448,78, equivalente a 1,32%, ficando um valor global de r$ 387.050,89. 
Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 65.I, § XXI, da Lei 8666/93.Assinam: 
Severo Luís do Nascimento Neto e Humberto Ramalho Trigueiro Mendes, 15 de Março de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Materiais de 
Limpeza e de Higiene. 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 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 14 de Abril de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO 

Nº 012/2021
OBJETO: Aquisição de cestas básicas em kits, para distribuição gratuita aos alunos matriculados 

na rede municipal de ensino e aos usuários do Serviço de Convivência, conforme especificações 
no edital.

CONTRATO N° 093/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA -  EPP, CNPJ n 03.841.826/0001-71.
VALOR: R$ 108.292,88(cento e oito mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2021.

SERRA GRANDE – PB, 13 de abril de 2021
VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS (NOTEBOOK EDUCACIONAL E TABLET 
EDUCACIONAL 3G). Abertura da sessão publica: 12:00 horas do dia 30 de Abril de 2021. Início 
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: 
cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 14 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2°TERMO ADITIVO - DE PRAZO

CONTRATO N° 00120/2019 
TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.
CONTRATADA: SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 08.930.336/0001-65.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços mensais de publicidade, 

compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente, com o intuito de atender 
ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou 
instituições ou de informar o público em geral.

PRAZO: O prazo do contrato prorroga por novo período de 60 (SESSENTA) dias, a contar do 
fim da vigência do 1º Termo Aditivo (16/04/2021).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 12 de Abril de 2021. 

FRANCISCO MENDES CAMPOS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00004/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através de sua Comissão Permanente 

de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09:00horas 
do dia 03 de Maio de 2021, abertura da sessão pública, na Modalidade Tomada de Preços, com 
objeto: Contratação de empresapara execuçãodos serviços de construção da praça da rodoviáriano 
município de São José de Piranhas – PB. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na 
sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada à Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de 
Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.E-mail:cplsaojosedepiranhas@gmail.com 
e Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 14 de Abril de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 2021  29
Publicidade



PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, torna público que fará realizar através da 

Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de 
Espinharas - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Prestação de Serviço de locação de Veículo tipo Caminhonete Cabine 
Dupla destinado ao Gabinete do Prefeito do município de São José de Espinharas/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/1993. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 14 de Abril de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos para os programas de 
assistência farmacêutica básica, programa de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental 
para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/
PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 08:30:00hs do dia 28/04/2021. Data 
e horário do início da disputa: 08:45hs/mim do dia 28/04/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José 
de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 14 Abril de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Pregão Presencial Nº 22/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de 
Abril de 2021, ás 10:30 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Presencial, objeto: Prestação de serviços em exames de imagem (Raio X, Ultra Som, 
Tomografia, Ressonância Magnética)para atender as necessidades da Prefeitura. de São Francisco, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são 
partes integrantes do mesmo, que encontra-se disponível no sitio do TCE PB, na sala da CPL no 
horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado 
ou pelo portal da transparência em www.saofrancisco.pb.gov.br.

S. Francisco, 14 de abril de 2021.
FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Pregão Presencial Nº 21/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de 
Abril de 2021, ás 08:30 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, objeto: Contratação de empresa especializada ou profissional para prestação 
de serviços de consultas médicas em diversas especialidades, para atender as necessidades da 
Prefeitura. de São Francisco, conforme especificações constantes no Termo de Referência no 
Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se disponível no 
sitio do TCE PB, na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.saofrancisco.pb.gov.br.

S. Francisco, 14 de abril de 2021.
FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS CONTINUA-
DOS DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NOS 
TURNOS MANHA E TARDE E DESTINAÇAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS 
SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATANTE, 
MOTORISTA E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00016/2021. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo ins-
trumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Soledade e: CT Nº 00030/2021 - Paulo Cesar Tavares Conserva - CNPJ: 26.754.111/0001-87 
- Rescindido - unilateralmente pelo contratante. ASSINATURA: 12.04.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

ANULAR o processo administrativo de licitação Nº 00021/2021, Pregão Presencial Nº 016/2021, 
cujo objeto é a CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS CONTINU-
ADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NOS 
TURNOS MANHA E TARDE E DESTINAÇAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS 
SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATANTE, 
MOTORISTA E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA; visto que, a empresa PAULO 
CESAR TAVARES CONSERVA, CNPJ: 26.754.111/0001-87, vencedora do certameapresentou 
no processo licitatório certidão de débitos federais (PGFN) inválida, fato que ficou constatado, 
após este mesmo licitante apresentar esta certidão também no pregão presencial nº 00034-2021, 
consequentemente maculando o resultado do certame.

Soledade, 12 de Abril de 2021.
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
29 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 14 de Abril de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis diversos, sob um raio estabelecido de 10km de 

distância da sede do ORC, distância tecnicamente entendida como viável para abastecimento dos 
veículos pertencentes à frota oficial e locados, já que o abastecimento se dará mediante requisição 
diária e/ou periódica. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: 
Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00011/2021 - Posto Nossa Senhora de Santana - Ltda - 1º Aditivo - acréscimo médio de 
4,65%. ASSINATURA: 13.04.21

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO Nº 19.000.028460.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, destinado 
a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/04/2021 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: gelic03@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 21-00543-6
João Pessoa, 14 de abril de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA 

RESULTADO FASE DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de reforma. LICITANTE DECLARADO VENCE-
DOR e respectivo valor total da contratação: CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA - Valor: 
R$ 141.522,28. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João 
Pessoa - PB, no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e das 09:00 Às 13:00 na 
sexta-feira. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br. 

João Pessoa - PB, 14 de Abril de 2021.
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Presidente da Comissão

OLHO D’AGUA AGROPECUÁRIA S/A - ODASA – CNPJ. 08.780.843/0001-60  ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA  – EDITAL DE 1ª. CONVOCAÇAO – Ficam convidados os Senhores 
Acionistas para se reunirem  em  sua Sede Social, na  Fazenda Jurity, s/n, Zona Rural, Município 
de Cacimba de Dentro, Estado da  Paraíba, às  10:00 Horas do dia  26 de Abril  de  2021, a  fim de 
deliberarem sobre  a  seguinte ordem  do dia: - 1º. Eleição da Diretória para o triênio 2021 / 2024; 
2º. Outros assuntos de interesse social. Cacimba de Dentro – PB, 13 de abril de 2021 – Leônidas 
Bezerra Cavalcanti Targino Maranhão, Diretor Presidente.

COMARCA DA CAPITAL. 9ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO. PROCESSO PJe 0002069-37.2014.8.15.2001. O MM. Juiz de Direito da vara supra, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABER : que tramita perante este Juízo os autos acima ajuizada pelo 
EXEQUENTE:  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A , EM FACE DE: EXECUTADO: LUCIA 
HELENA HONORIO DOMINGUES, CPF: 110.322.864-15, por se encontrar este último em local 
incerto e não sabido, ficando o mesmo CITADO para o pagamento da dívida em até 03 dias, em 
consonância com os artigos 829, CPC/2015 na importância de R 103.611,17, bem como acrescido 
dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, sob pena de 
penhora de bens (art.830, NCPC/2015), devendo o executado apresentar a sua defesa no prazo 
legal. Não embargada apresente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor. Fica advertido, desde já, que será nomeado curador especial em caso de revelia. No 
caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos à me-
tade (art. 827, parág.1º, NCPC). O prazo para embargar a execução será de 15 dias, a contar do 
presente edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 
30, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer que seja admitido a 
pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1  ao mês (art. 915, CPC/2015). Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
indo publicado na forma da lei art. 257 e ss. do CPC/ 2015, sera nomeado curador especial em 
caso de revelia. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB. 8 de abril de 2021. 
Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza de Direito. Para que a notícia chegue ao conhecimento 
de todos, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Eu Rosangela Holanda de 
Araújo, Técnico Judiciário, o digitei e assino. 

COMARCA DA CAPITAL. 9ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. AÇÃO 
DE EXECUÇÃO. PROCESSO PJe 0020857-17.2005.8.15.2001. O MM. Juiz de Direito da vara 
supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER : que tramita perante este Juízo os autos acima ajuizada 
pelo EXEQUENTE:  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA , EM FACE DE: EXECUTADO: 
ARC D ANJOUR RESTAURANTE LTDA, GLERISTON GUEDES CAVALCANTI, SONIA MARIA 
BORGES GUEDES, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA. Por se encontrarem em local incerto e 
não sabido, ficando CITADO os intervenientes hipotecantes, GLEDSON GUEDES CAVALCANTI 
CPF 008.833.284-53 e MARIA MARGARIDA GUEDES CAVALCANTI CPF 437.097;614- 68 para 
que tomem ciência da presente ação. Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente 
edital, indo publicado na forma da lei art. 257 e ss. do CPC/2015. Cumpra-se. Dado e passado 
nesta cidade de João Pessoa/PB. 26 de Março de 2021. Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza 
de Direito. Eu Rosângela Holanda de Araújo, Técnica Judiciária, o digitei e assino.  

COMISSÃO-PRÓ-FUNDAÇÃODAUNIÃO DE CÂMARASMUNICIPAIS E VEREADORES DO 
ESTADO DA PARAÍBA

EDITALDECONVOCAÇÃOASSEMBLEIAGERAL
AComissão-pró-fundaçãodaUNIÃO DE CÂMARASMUNICIPAIS E VEREADORES DO ESTADO 

Da PARAÍBA “UVB-PB”, na pessoa de seu Presidente VALESKA MAGALHÃES MAIMONI FERREAI-
RA , Casada, Vereadora,RGnº 2.781.953/SSP-PB, CPF nº 051.709.614-56, residente e domiciliado 
na Rua Sebastião Ferreira de Araújo,nº81,Centro,Marí,Paraíba,CEPnº58.345-000,CONVOCAtoda-
acategoriados dos  Vereadores,PresidentesdeCâmarasMunicipais detodooEstadodaParaíba,paraA
SSEMBLEIAGERALDEFUNDAÇÃODAUNIÃO DE CÂMARASMUNICIPAIS E VEREADORES DO 
ESTADODOPARAÍBA, que terá como base derepresentação o Estado daParaíba, a ser realizada 
no dia 12de Maio de 2021. Assim, Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional (ESPII), pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);Considerando a 
Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus(COVID-
-19);Considerando que as medidas de isolamento e medidas de higiene e cuidado vêm apresentando 
bons resultados, mas que disso não resulta o completo esvaziamento do processo de disseminação 
do COVID-19; Considerando que aParaíba vem apresentando um aumento diário de novos casos 
de COVID-19, com grande incidência em em todas as regiões; Considerando o decreto editado 
pelo Governo Estadual de n° 41.120 de 25 de março de 2021,editado pelo Governo Estadual de n° 
41.142, de 02 de abril de 2021; informa que a assembleia será realizada de forma telepresencial, 
através da plataforma Google meet. Todos os participantes associados receberão o link de acesso 
a plataforma 1 hora antes do início da assembleia. Desta forma, aComissãopró-fundaçãodaUNIÃO 
DE CÂMARASMUNICIPAIS E VEREADORES DO ESTADODOPARAÍBA “UVB-PB” convoca todos os 
interessados para participarem da assembleia, às 16:00 horas em primeira convocação e às16horas 
e30 minutos em segundaconvocação, com qualquernúmero departicipantes. Ordensdodia:1º-
-FundaçãodaAssociaçãopararepresentarosinteressesdas CâmarasMunicipais e Vereadores do 
Estado da Paraíba; 2º - Leitura eAprovaçãodo Estatuto Social; 3º-Eleição, apuração de votos e 
posse da Diretoria edoConselhoFiscal;4º-Deliberação sobrea filiaçãoàUnião deVereadoresdoBra-
sil–UVBBRASIL;5º-Oqueocorrer. Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para 
o endereço eletrônico comissaoprofundacaouvbpb@gmail.com, que serão esclarecidas pela da 
Comissão Pró Fundação.

João Pessoa /PB,12deMaio de2021.
VALESKA MAGALHÃES MAIMONI FERREAIRA

PresidentedaComissãoPró-Fundação

ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDOS TRANSNACIONAIS
CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente instrumento e nos termos do Seção I do Capítulo II do Título III do seu Estatuto, 
o conselho diretor em exercício convoca a Assembleia Geral Extraordinária da Academia Nacional 
De Estudos Transnacionais – ANET, sediada na Rua Maria Alves da Rocha, 128, Aeroclube, João 
Pessoa, Paraíba, Brasil, a realizar-se virtualmente através da plataforma Microsoft Teams (Link: 
https://bit.ly/3tkGtNo) e, para fins formais, de maneira simultânea,na Rua José Maria Tavares de 
Melo, 301, apartamento 3001, Brisamar, João Pessoa, Paraíba. no dia 19 (dezenove) deabril do ano 
de 2021 (dois mil e vinte um) às 14h (quatorze horas), com a seguinte ordem do dia:

1. Dissolução da Academia Nacional De Estudos Transnacionais
João Pessoa, Paraíba, 14 de abril de 2021

EDUARDO CAVALCANTI DE MELLO FILHO
Diretor Executivo

GUILHERME VITOR DE GONZAGA CAMILO
Diretor Acadêmico

WANDE HELENA MENDES MUNIZ FALCÃO
Diretora de Publicações 

SINDICATO DOS TRABALHADORES  RURAIS DE PRATA
Praça Cícero Nunes, 124 – Centro – Prata - PB

CEP: 58. 550-000
CNPJ: 10.762.003/0001-16

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Prata– PB, no dia 19 de Maio 
de 2021, no período das 08:00h às 15:00h, na Praça Cícero Nunes, 124 – Centro – Prata - PB para 
composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados (as) Representantes Titulares e Suplen-
tes no Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do 
Estado da Paraíba – FETAG-PB, a quem está filiada esta entidade, devendo o registro de chapas 
ser apresentado à Secretaria do Sindicato, no horário 08:00h as 12:00h, no período de 15 (QUINZE) 
dias a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na 
Sede do Sindicato, na Escola Municipal Maria de Lourdes, nos Correios e na Casa Lotérica deste 
Município.  Prata - PB, 14 de abril de 2021.

EDNA LUCIANA DE LIMA OLIVEIRA
Presidente-

LUPÉRCIO NOGUEIRA SEVERIANO JUNIOR, CPF 765.161.724-04, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO  MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE 
CABEDELO, À LICENÇA DE INSTALAÇÃO,PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDEN-

CIAL UNIFAMILIAR, SITUADO NO CONDOMINIO ALAMOANA EM CABEDELO PB NO LOTE 
204 DA QUADRA 17.

VINICIUS SAMPAIO DUARTE, CPF:184.889.781-20. torna público que REQUEREU a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SEMAM - Conde), a Licença Simplificada, para EMPREENDIMENTO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE 04, QUADRA T, LOTEAMENTO CIDADE 
BALNEÁRIA NOVO MUNDO, CONDE-PB.

A NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (anterior EKTT 
2) torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), em 16/04/2021, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO para a SE SANTA LUZIA 
II 138/500 kV (parte do processo no 02001.021435/2018-41), localizada no município de Santa 
Luzia, no Estado da Paraíba. ASS FABIANO UCHOAS RIBEIRO

CONSTRUTORA BRASCON LTDA, CNPJ nº 09.252.701/0001-92, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação, 
para Incorporação de empreendimentos imobiliários e Construção de edifícios, Situado à Rodovia 
BR-230, Lote B – 1 Quadra A, nº 11034 – sala nº 604 A – Loteamento Costa Verde, Renascer, 
Cabedelo-PB, CEP: 58108-012, Estado da Paraíba.

A EMPRESA HORTUS INCORPORADORA S/A, CNPJ: 34.242.398/0001-94, VEM POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 037/2021PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE USO 
SP/FLAT, LOCALIZADO NA AV. FRANCA FILHO, SETOR 04, QUADRA 175 LOTE 0161, BAIRRO 
DE MANAÍRA, NESTA CAPITAL.

GNS INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 22.665.352/0001-07, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalaçãoparacons-
trução de Residência Umifamiliar, situado no Condomínio Villas de Ponta de Campina, Quadra A, 
Lote28– Cabedelo/PB.

PORT BRAZIL COMERCIALEXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - EPP, com sede na cidade 
deCabedelo/PB, Rodovia BR 230, n° 11034 - sala 706 —Condomínio Shopping dosConstrutores 
— Bairro Renascer, CEP 58108-012, com contrato de constituiçãoarquivado na Junta Comercial 
do Estado da Paraíba sob NIRE 25 2 0044038-21por despacho de 26/12/2005, inscrita no CNPJ 
sob n. 07.759.948/0001-7, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA s – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura - Cabedelo, sob o nº 2021/0000304, para atividade de comercio.

COMPANHIA AGROPECUÁRIA CAR-
NAUBINHA – CNPJ. 09.141.771/0001-73 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
– EDITAL DE 1ª. CONVOCAÇAO – Ficam 
convidados os Senhores Acionistas para se 
reunirem em sua Sede Social, no Parque 
Solon de Lucena, 671, Bairro Centro, CEP. 
58013-131, João Pessoa, Estado da Paraíba, 
às 10:00 Horas do dia 26 de abril de 2021, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: - 1º. Eleição da Diretória para o triênio 
2021 / 2024; 2º. Outros assuntos de interesse 
social. Cacimba de Dentro – PB, 13 de abril de 
2021 – Leônidas Bezerra Cavalcanti Targino 
Maranhão, Diretor Presidente.
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