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Em um mês, PB tem 
queda de 25% na 
ocupação de leitos
Atualmente, a ocupação de leitos adultos para covid no estado é de 64%. “Feriadão” 
no início do mês e medidas restritivas foram fatores importantes para a redução. Página 5

 

Fo
to

: E
va

nd
ro

 P
er

ei
ra

Fábrica de cimento instalada 
na PB decide deixar o Brasil

Fazenda cria cadastro positivo 
para construtores na Paraíba

Justiça torna réus policiais de 
SE pela morte de advogado

LafargeHolcim integra o conjunto de multinacionais que optaram 
por sair do país por culpa da atual crise econômica. Página 18

Intenção é desburocratizar a emissão do CREF, que passa a ser 
dispensado para obras de até 200 metros quadrados. Página 17

Juíz, entretanto, negou pedido de prisão preventiva para 
delegado, sargento e agente de polícia. Página 7

Economia

Colunas
Sobre a Professora Elizabeth Marinheiro, 

bem poderíamos começar afirmando que “ela é 
trezentos, é trezentos e cinquenta”, para nos 
valermos do emblemático verso do Mário de 

Andrade de Pauliceia Desvairada  Página 10

José Mário da Silva

A cooperação e a colaboração em rede têm 
sido a engrenagem para manter muitos negócios 
funcionando. O momento obriga o mundo a ser 

coletivo, visando garantir a sobrevivência da 
maior parte possível dos negócios.  Página 17

Regina Amorim

Pioneirismo JP se prepara para informatizar 
cemitérios e otimizar registros de mortos. Página 24

Lei Aldir Blanc: nova fase terá 
sistema de cotas na Paraíba
Aprovado pela Câmara, projeto de lei permite a estados e municípios 
utilizarem os recursos remanescentes de 2020. Página 11

Paraíba

Foto: Marcos Russo/arquivo

Banco de Leite Humano Anita Cabral alerta para redução crítica no estoque devido à alta demanda de bebês assistidos e à diminuição nas doações. Página 3

Banco de Leite tem queda na coleta e pede doações

Memorial

Campinense Alheio à crise na direção do clube, 
novo técnico treina time para domingo. Página 21

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

283.147

14.122.116

143.012.106

1.108

381.687

3.046.149
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

*Não foi possível informar números atualizados, pois o sistema do Ministério da Saúde estava em manutenção ontem.

CASOS vACINAS APLICADAS

-------*

38.470.541

919.600.587

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Cultura

Via Catarse 
Finalista do Prêmio Jabuti, 
Tiago Germano parte para 
o financiamento coletivo 
para viabilizar antologia 
de contos. Página 9
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Dia da Terra Para especialistas, momento é de refletir sobre o que 
fazemos para preservar o único planeta que conseguimos habitar. Página 8

Foto: Evandro Pereira
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A humanidade permanece diante de um extraordinário desa-
fio: como transformar o “estilo de vida” da sociedade global ou 
- para usar uma expressão meio fora de moda - superar o modo 
de produção e consumo capitalista, que está levando ao esgota-
mento dos recursos naturais e colocando o planeta na iminência 
de um colapso ambiental?

Assim como o tempo, a ação humana não para. E nenhum go-
verno ou entidade conseguiu a fórmula capaz de reverter as ati-
vidades predatórias, que incluem, por exemplo, a conversão de 
florestas em cidades e plantações, a exploração abusiva de solos 
e subsolos e os processos industriais de transfiguração de maté-
rias-primas em uma infinidade de produtos.

Como desmontar o colossal complexo internacional, formado 
pelas empresas que produzem máquinas, combustíveis, plástico, 
papéis, tecidos e uma incrível variedade de artigos de limpeza, 
beleza e higiene? Como impedir que as toneladas de resíduos in-
dustriais e domésticos tenham, diariamente, como destino final, o 
chão, o ar, os rios e os mares?

Pressionados pelos setores sociais progressistas, governos de 
vários países têm assinado tratados, como o Acordo de Paris, na 
tentativa de reduzir um dos mais ameaçadores efeitos da poluição: 
o aquecimento global, responsável por desequilíbrios que amea-
çam o bem-estar do planeta por inteiro, o que inclui, obviamente, a 
segurança da espécie humana. 

Como se sabe, a temperatura da atmosfera e dos oceanos atin-
giu níveis alarmantes, devido às massivas emissões de gases po-
luentes, gerando o impacto que se tornou conhecido como efeito 
estufa. As consequências desse fenômeno incluem desertificação, 
temporais e inundações, atingindo, em especial, as populações 
mais pobres do planeta.

Um tópico que também está tirando o sono dos ambientalis-
tas diz respeito à onda autoritária de extrema-direita, que ameaça 
minar as estruturas democráticas do complexo político mundial, 
ocasionando um refluxo nas conquistas relacionadas à preserva-
ção da natureza. A consciência ambiental tornou-se, portanto, es-
sencial para a vida na Terra.

Pensar a Terra STF, palco de grandes emoções 
A judicialização da política que 

tem acontecido no Brasil nos anos re-
centes tem levado o brasileiro a apren-
der muita coisa do mundo jurídico. Os 
ministros do STF são tão conhecidos 
quanto os jogadores da Seleção Bra-
sileira. A opinião pública manifesta-
se sobre questões do Judiciário com a 
naturalidade de quem passou pelas fa-
culdades de direito. As críticas aos po-
sicionamentos dos membros daquela 
Corte são feitas ao sabor das preferên-
cias políticas nesse tempo de polariza-
ção que estamos vivendo.

Mas, bem ou mal, estamos adqui-
rindo conhecimento com os espetácu-
los televisivos das longas 
sessões do Supremo Tribu-
nal Federal. O jurisdiquez 
já se incorporou ao voca-
bulário do cidadão comum. 
Não deixa de ser algo posi-
tivo. Embora alimente a an-
siedade de exercer inf luên-
cia nas decisões, indicando 
de que os ministros deverão ouvir o 
clamor das ruas para proferirem os 
seus votos, desconsiderando que a eles 
cabe prioritariamente analisar o que 
é ou não constitucional, independente 
da vontade presumivelmente majoritá-
ria da população.

A composição do egrégio tribunal, 
dividida no que concerne às interpre-
tações do que estabelece a Constitui-
ção, faz com que se formem grupos de 
defesa, conforme a inclinação de cada 
magistrado. Uns apóiam com entusias-
mo os  “garantistas”, aqueles que se 
manifestam em favor do conceito de 
Estado de Direito, observando um mo-
delo jurídico que se propõe a limitar 
e evitar a arbitrariedade estatal, res-
peitando as garantias individuais es-
tabelecidas no devido processo legal, 

em obediência às disposições da Carta 
Magna. Outros formam apoio aos “pu-
nitivistas”, alinhados à tese de que o 
interesse coletivo se sobrepõe a alguns 
direitos individuais e que os institutos 
jurídicos devem responder aos anseios 
da sociedade, relativizando preceitos 
constitucionais na aplicação exemplar 
de uma punição.

Como torcedores assistindo a 
uma partida de futebol, as arquiban-
cadas estão divididas e se compor-
tam impulsionadas por convicções 
apaixonadas, ainda que carentes de 
racionalidade e equilíbrio na análi-
se técnico-jurídica dos fatos. Ora, se 

os doutos ministros di-
vergem quanto à compre-
ensão do que preceitua 
a Constituição sobre de-
terminados temas, o que 
dizer dos leigos que acom-
panham os julgamentos 
torcendo para que o seu 
time saia vencedor? As 

sessões de arbitramento jurídico do 
STF tornaram-se tão interessantes 
e empolgantes quanto uma refrega 
futebolística. O brasileiro gosta de 
emoção e é naturalmente um apaixo-
nado em todas as causas que abraça. 
O que importa é ganhar, mesmo que 
seja com uma ajudazinha do juiz.

O campeonato ainda não terminou. 
Os torcedores se revezam na comemo-
ração dos seus ganhos. Os protagonis-
tas dos espetáculos, algumas vezes 
mudam de time, e oferecem a vitória 
à equipe que algum tempo atrás havia 
perdido. E os debates ficam acalora-
dos. As discussões ganham um clima 
de guerra. A galera da arquibancada 
esforça-se para orientar os julgadores 
de maneira a atender seus interesses. E 
o espetáculo continua.

Os poderosos e suas amantes
Em algumas sociedades mais exigen-

tes, a descoberta de uma relação extracon-
jugal de detentor de cargo público eleito ou 
nomeado, resulta no repúdio do eleitorado, 
quando não, na renúncia ao mandato ou 
ao cargo. Outras, mais tolerantes, tratam 
o assunto como privado, merecendo confi-
dencialidade. A natureza machista do brasi-
leiro, porém, costuma colocar-se ao lado do  
homem, e tem até quem ache que a mulher 
deveria pedir desculpa por ter sido traída...

Não iniciei este assunto para emitir 
conceitos morais, mas para revelar passa-
gens da nossa história, envolvendo homens 
públicos que foram líderes em sua época e 
deixaram famosas também as mulheres que 
passaram por suas alcovas.

Dei uma rápida olhada no passado e 
encontrei nosso Imperador Pedro I conce-
dendo títulos nobiliárquicos a Domitila de 
Castro Couto, que terminou Marquesa de 
Santos, pelos relevantes serviços prestados 
à recém-nascida Pátria Brasileira, na inti-
midade do Império. Foi a mais famosa das 
amantes nacionais, com direito até a regis-
tro nos livros escolares. Pedro II não desme-
receu o pai. Transformou Margarida Luisa 
de Barros, preceptora de sua filha Isabel, em 
amante. Baiana de Santo Amaro da Purifi-
cação, essa conterrânea de Caetano Veloso 
foi feita Condessa de Barral e morreria em 
Paris sob as graças do Rei Luis Felipe I.

Na República, os registros são mais 
discretos e foram tornados públicos após a 
morte do personagem famoso. Uma ação da 
VAR-Palmares, organização integrada pela 
ex-presidente Dilma Rouseff (Estela) e seu 
companheiro de então, resultou no “seques-
tro” do cofre de Adhemar de Barros, gover-
nador de São Paulo duas vezes e candidato 
eterno à Presidência da República. O cofre, 
que rendeu mais de dois milhões de dólares 
aos guerrilheiros de Lamarca, estava sob a 
guarda da família de Ana Guimol, famosa 
amante de Adhemar, por este chamada de 
Dr. Rui. “Pois não, dr. Rui...” - era assim que 
ele atendia seus telefonemas quando cerca-
do por outras pessoas. Era um segredo de 

Polichinelo, pois somente dona Leonor, sua 
esposa, não sabia.

Getúlio Vargas, quando se dizia “um 
homem no declínio da vida... banhado por 
um raio de sol”, estava rememorando os 
instantes passados nos braços de sua ama-
da, para ele “um momento sentimental de 
transbordante alegria”. Passou a chamar-se 
Aimée Lopes, depois que casou com o Ofi-
cial de Gabinete do Presidente, mas desde o 
tempo de noivado, desfrutava as horas fur-
tivas que Getúlio conseguia, graças à ajuda 
de Iêdo Fiuza, então diretor do DNER e ex
-prefeito de Petrópolis, conhecedor de todas 
as garçonieres do Rio, ainda não servido de 
motéis.

Reconhecido nos serviços prestados à 
causa, Luiz Simões Lopes, o marido traído, 
foi nomeado primeiro diretor do DASP, o 
embrião do Ministério da Administração. 
Desfeito seu casamento, Aimée abando-
nou também o amante e casou nos Estados 
Unidos, onde foi destacada por uma revista 
especializada como uma das três mulheres 
mais belas e elegantes do mundo. Foi o que 
Getúlio perdeu, e inconformado confessa no 
seu Diário: “Vou a uma visita galante. Saio 
um tanto decepcionado. Não tem o encan-
to das anteriores. Foi-se o meu amor, nada 
se lhe pode aproximar”. A Vedete do Brasil, 
Virginia Lane, que ganhou fama mostrando 
as belas pernas no palco, foi a sucessora de 
Aimée, sem, no entanto, acalmar o coração 
do gaúcho.

Um dos presidentes mais queridos do 
Brasil, o construtor de Brasília, Juscelino 
Kubitschek, quando vitimado por um aci-
dente voltava de um encontro com a amada 
Maria Lúcia Pedroso. Conhecido como um 
homem galanteador, famoso pé-de-valsa, 
dele contavam muitas histórias. Atrizes de 
renome costumavam acompanhá-lo em 
suas inspeções ao canteiro de obras de Bra-
sília. O “Catetinho” deve ter muita história 
para contar. Eu teria também muitas outras, 
mas o espaço que me dão é pequeno. 

Morram de curiosidade, mas não con-
tarei nada sobre aquele general presidente!

 O jurisdiquez já 
se incorporou ao 
vocabulário do 

cidadão comum.   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br  | Colaborador
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Secretaria de Saúde registra queda no estoque de leite materno no Banco Anita Cabral e intensifica apelo às lactantes 
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES), por meio do 
Banco de Leite Humano Anita 
Cabral, está intensificando os 
pedidos de doações de leite 
materno durante este mês de 
abril. A unidade tem registra-
do uma queda no estoque, de-
vido à alta demanda de bebês 
assistidos e à diminuição nas 
doações. O Banco de Leite Ani-
ta Cabral é responsável pelo 
fornecimento do leite materno 
para a Maternidade Frei Da-
mião, que atende a gestantes e 
puérperas acometidas pela co-
vid-19, além de ser referência 
em UTI Neonatal na Paraíba. 

De acordo com a diretora 
do Banco de Leite, Thaise Ri-
beiro, a queda na coleta já era 
esperada neste período, po-
rém, por conta da alta deman-
da de fornecimento, o estoque 
encontra-se comprometido. 

O Banco de Leite Anita Ca-
bral possui rota de coleta domi-
ciliar em toda a Região Metro-
politana e para doar é preciso 
que as mulheres estejam sau-
dáveis, amamentando e com 
excesso de produção de leite.

O banco disponibiliza o 
número de WhatsApp (83) 
99103-0059 e o Instagram @
bancodeleite.anitacabral para 
que as doadoras possam tirar 
dúvidas e solicitar a rota domi-
ciliar para a coleta, na qual as 
mães recebem a visita de uma 
equipe do banco e o Kit Doação 
(frascos de vidro esterilizado, 
luvas, gorro e máscara). Além 
disso, a equipe presta todas as 
orientações necessárias para 
o correto armazenamento do 
leite e ainda comparece sema-
nalmente ao domicílio da mãe 
para coletar a doação.

Banco de Leite está em estado 
crítico e faz pedido de doações

O crime de fraude processual 
– adulteraram a cena do crime 
ao ‘plantar’ uma arma no local 
para sugerir, ardilosamente, que 
a vítima provocara um tiroteio – 
também foi atestado pela Polícia 
Civil. Esse detalhe em particular 
corrobora uma ideia: de caso 
pensado, eles atuaram para mas-
carar a ocorrência de um crime. 
Portando, dele tinham ciência.  

Fraude processual 
O juiz de Santa Luzia, Rossini 
Amorim Bastos, certamente, con-
sidera que os policiais indiciados 
pelo crime de homicídio qualifi-
cado, não oferecem risco ao an-
damento do processo, estando 
em liberdade. O MPPB discorda: 
o promotor de Justiça José Carlos 
Patrício recorrerá da decisão. Ins-
tância superior existe para desfa-
zer essa visão distinta dos fatos.   

O resultado é contumaz em outras 
decisões judicias: o entendimento do 
Ministério Público (MPPB) diverge da 
opinião do juiz quanto à necessida-
de de prisão preventiva de acusados 
por algum crime tipificado.  Em caso 
recente, a morte – ou o assassinato, 
como interferem alguns –, do em-
presário e advogado Geffersson de 
Moura Gomes entra na estatística.    

dois entendimentos (1) 

aguinaldo cita “aliança exitosa” entre pp e cidadania  

e Fala em “relação muito  madura” com o governador  

dois entendimentos (2) 

É a primeira vez que, de modo direto e fartamente registrado na mídia, o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (foto) coloca a expressão “aliança exitosa”, referindo-se à composição entre o PP e o Cida-
dania, em João Pessoa, na mesma declaração em que faz menção à parceria do seu partido com 
o governador João Azevêdo, citando não ter “nenhuma dificuldade de dialogar com João”. A fala 
do líder da Maioria no Congresso, de algum modo, retira o caráter meramente local da aliança 
entre as duas legendas. Sugere a intenção de provocar um debate sobre o aprofundamento dela 

em nível estadual, do Litoral até as vias geográficas que percorrem a BR-230. Há que 
se ressaltar que o próprio governador tem afirmado estar aberto a apoios à sua re-
eleição em 2022, desde que os agentes políticos envolvidos “acreditem no projeto” 
que tem levado a Paraíba a alcançar indicativos positivos em várias frentes, inclu-
sive nacionalmente. Registre-se que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), 
é um elemento importante para que essa ponte entre o PP e o Cidadania possa 
firmar-se e expandir-se em direção a 2022. Aguinaldo parece concordar com 
essa possibilidade: “Eu penso que ele [João Azevêdo] tem o mesmo sentimento 
que eu em relação ao bem do estado. Temos uma relação muito madura”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Eu acho que Huck é um nome novo, foge dos 
extremos que se vê no Brasil”. Do governador 
João Azevêdo, ao ser provocado a falar, numa 
rádio, sobre o diálogo que o Cidadania vem 
mantendo com o apresentador Luciano Huck, 
com vistas a uma candidatura a presidente. 
“Essa discussão ainda está se iniciando em rela-
ção a nomes que poderiam ser colocados”.  

“Foge dos extremos  
que se vê no Brasil”. 

compra de vacinas  

passa pelo nordeste 

“Estamos em negociação”. Do secre-
tário de Saúde de João Pessoa Fábio 
Rocha, referindo-se às tratativas da 
prefeitura com a farmacêutica Pfizer/
BioNTech para adquirir doses de vaci-
na contra a covid-19. De acordo com 
ele, os imunizantes estariam para che-
gar “ainda em maio”.

A reaproximação do PT com o PSB passa pela pacificação 
entre os dois partidos em Pernambuco – o PT não apoiou 
a candidatura de João Câmara (PSB) na capital Recife, 
no ano passado, lançando a petista Marília Arraes, que 
fez ataques aos socialistas. O encontro entre Lula e os 
dirigentes do PSB, esta semana, é uma tentativa de pavi-
mentar essa aproximação. 
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Banco de Leite Anita Cabral é responsável por 
fornecer leite para a maternidade Frei Damião 

Foto: Secom-PB

A Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento 
Humano (Sedh) lançou 
ontem o RMA Eletrôni-
co, um sistema que tem 
como objetivo aprimo-
rar o Registro Mensal de 
Atendimentos (RMA) que 
sintetiza as informações 
sobre as violações de di-
reitos recebidas e acom-
panhadas pelos Centros 
de Referência Especiali-
zado de Assistência So-
cial (Creas) Regionais e 
Municipais da Paraíba.

O RMA é uma inicia-
tiva do Governo Federal, 
e na Paraíba era realiza-

do por meio de planilhas 
eletrônicas de Excel. 
Segundo a gerente exe-
cutiva de Vigilância So-
cioassistencial, Maria de 
Lourdes Azevedo, com a 
sistematização a ferra-
menta passa a ser on-li-
ne com acesso imediato 
a registros e emissão de 
relatórios.

A iniciativa pionei-
ra da Sedh é uma ação 
conjunta da Diretoria 
do Sistema Único de As-
sistência Social (DSuas), 
com a Gerência Executi-
va de Vigilância Socioas-
sistencial, a Gerência 

Operacional de Média 
Complexidade, a Gerên-
cia Operacional do Sinasi 
e a Coordenação Estadual 
dos Creas.

O lançamento virtual 
contou com a participação 
de secretários municipais 
de Assistência Social; da 
Diretoria do Colegiado de 
Gestores da Assistência 
Social da Paraíba (Coege-
mas/PB); dos coordena-
dores municipais da Vigi-
lância Socioassistencial; 
além de técnicos e coorde-
nadores dos Creas regio-
nais e municipais.

Na ocasião, o secre-

tário de Estado do De-
senvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, des-
tacou a iniciativa pio-
neira entre os estados 
brasileiros e lembrou 
a importância de siste-
matizar e otimizar esse 
instrumento de traba-
lho utilizado pelos Creas 
Regionais e Municipais 
para registro dos aten-
dimentos e acompanha-
mentos realizados pelas 
equipes técnicas. “Com 
toda certeza um reforço 
do nosso compromisso 
com a oferta de um ser-
viço de qualidade à po-

pulação, além de repre-
sentar um avanço para 
a política de assistência 
do estado”. enfatizou.

Treinamento
Nos dias 27 e 28 de 

abril, das 14h às 17h, 
será realizada uma ofi-
cina que terá como fina-
lidade capacitar os téc-
nicos para a utilização 
do sistema. No dia 27 
participarão os municí-
pios da região da Mata 
Paraibana e Sertão. Já no 
dia 28, os municípios do 
Agreste e da Borborema 
serão treinados.

SEDH lança sistema para registro de violações 
Ferramenta on-line deve 
melhorar atendimento 

nos Centros de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), que faziam 

registros manuais das 
violações de direitos e agora  
terão o Registro Mensal de 
Atendimentos (RMA) com 

acesso imediato

Acesse a página do Instagram 
do Banco de Leite Anita Cabral, 

conheça as formas de contribuir e 
compartilhe com seus contatos
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Dados do Ministério da Saúde informam que o número de recuperados soma 12,64 milhões, 89,5% do total de infectados

O Brasil chegou a 380 mil 
óbitos em decorrência da pan-
demia de covid-19. Segundo a 
atualização diária do Ministé-
rio da Saúde, divulgada ontem, 
381.478 pessoas vieram a óbi-
to pela doença desde o início 
da pandemia. Em 24h, foram 
registradas 3.472 mortes.

Anteontem (20), o país 
chegou a 14 milhões de casos 
de covid-19 desde o início da 
pandemia. Com a atualização 
de ontem, foram confirmados 
14.122.795 casos de diagnós-
ticos positivos desde o primei-
ro, em fevereiro de 2020. Em 
24 horas foram registrados 
79.719 novos casos.

O número de pessoas re-
cuperadas está em 12.646.132. 
Já a quantidade de pacientes 

com casos ativos, em acom-
panhamento por equipes de 
saúde, ficou em 1.095.188.

Ainda há 3.642 mortes em 
investigação por equipes de 
saúde. Isso porque há casos em 
que o diagnóstico sobre a causa 
só sai após o óbito do paciente.

Estados
O ranking de estados com 

mais mortes pela covid-19 é li-
derado por São Paulo (90.627), 
Rio de Janeiro (42.110), Minas 
Gerais (30.994), Rio Grande do 
Sul (23.690) e Paraná (20.809). 
Já as Unidades da Federação 
com menos óbitos são Acre 
(1.449), Roraima (1.466), Ama-
pá (1.488), Tocantins (2.414), 
Sergipe e Alagoas com 4.034 
mortes cada.

Prioritários
O ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, disse ontem, que 
todos os grupos prioritários 
podem ser imunizados contra 
a covid-19 antes de setembro. 
O médico não havia ainda apre-
sentado previsões de vacina-
ção de cerca de 77,2 milhões 
de pessoas que constam nas 
prioridades do Plano Nacional 
de Imunização (PNI). Neste 
grupo estão pessoas acima de 
60 anos, com outras doenças 
- diabetes ou hipertensão, por 
exemplo - e grupos de traba-
lhadores essenciais, como pro-
fessores e forças de segurança.

“O processo de vacina-
ção do Brasil tem ocorrido de 
forma cada vez mais célere. Se 
continuar nesse ritmo, até se-
tembro, pode-se atingir a imu-
nização da população prevista 
no PNI. Nosso objetivo é que 
isso ocorra antes”, disse Quei-
roga à imprensa.

Luciano Nascimento  
Agência Brasil

País registra 3.472 óbitos e quase 
80 mil novos casos de covid-19

Edital vai destinar R$ 1 milhão 
para projetos sociais na PB

O Conselho Gestor do 
Fundo de Direitos Difusos da 
Paraíba aprovou, durante a 1ª 
sessão ordinária realizada na 
terça-feira, mais um edital de 
chamamento para inscrições 
e seleção de projetos a serem 
financiados com recursos do 
FDD/PB. Serão destinados 
R$ 1 milhão, sendo que cada 
iniciativa não pode ultrapas-
sar o valor máximo de R$ 200 
mil e ter contrapartida do 
proponente. Nesta edição, 
serão considerados priori-
tários projetos que estejam 
relacionados ao enfrentamento 
da pandemia de covid-19. O 
edital foi publicado no Diário 
Oficial do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB, órgão que pre-
side o fundo, dessa quarta-feira.

A sessão foi presidida 
pelo procurador-geral de 

Justiça, Francisco Seráphico 
Ferraz da Nóbrega Filho, e 
contou com a participação 
de sete conselheiros, sendo 
eles os procuradores de Jus-
tiça Francisco Sagres Macedo 
Vieira (representante do Con-
selho Superior - CSMP), Joaci 
Juvino da Costa Silva e José 
Raimundo de Lima (Colégio 
de Procuradores); os pro-
motores de Justiça Fabiana 
Maria Lobo da Silva (CSMP) 
e Leonardo Quintans Couti-
nho (Associação Paraibana do 
Ministério Público - APMP); o 
procurador do Estado, Felipe 
Tadeu Lima Silvino (PGE-PB) 
e o advogado Leandro Carva-
lho dos Santos Silva (repre-
sentante da OAB-PB).

Inscrições e critérios
Os conselheiros aprova-

ram a data-limite de 30 de 
junho próximo (até as 13h), 
conforme consta no Edital 
01/2021, para a apresenta-
ção dos projetos, na Secre-
taria Executiva do FDD, que 
funciona no Anexo V do Mi-
nistério Público, situada na 
Rua 13 de Maio, 677 – Centro 
de João Pessoa/PB. O projeto 
deverá seguir o formulário 
disponível no site do MPPB e 
ser apresentado em duas vias 
originais, sendo uma impres-
sa e a outra em mídia digital 
(CD-R ou pendrive), no for-
mato PDF, juntamente com o 
plano de trabalho, contendo 
assinatura e a rubrica, em 
todas as páginas, do repre-
sentante legal da instituição, 
sendo possível também o en-
vio por meio de serviço de 
postagem.

ALPB aprova homenagem 
para Fernanda Benvenutty

Aprovado por una-
nimidade o projeto de Lei 
1.445/2020, que denomina 
de Fernanda Benvenutty o 
Ambulatório de Saúde Inte-
gral para Travestis e Transe-
xuais da unidade integrante do 
Complexo Hospitalar Clemen-
tino Fraga, do Governo Esta-
dual, localizado no município 
de João Pessoa, e que este ano 
completa 8 anos de atividade.

Para a deputada estadual 
Estela Bezerra, autora do pro-
jeto, o ato é antes do tudo, uma 
homenagem. “Fernanda foi 
uma ativista importante, que 
debatia e lutava pela cidada-
nia da população LGBTQIA+, 
especialmente das mulheres 
trans e travestis. Foi uma gran-
de educadora política, e que 
promovia a cidadania de todas 
e todos”, disse Estela durante 
a sessão.

Beatriz Duarte, represen-
tante da Associação de pes-
soas travestis e transexuais 
da Paraíba – Asspttrans, pa-
rabenizou a deputada Estela 
pelo reconhecimento. “Nós 
da Asspttrans entendemos a 

Covas piora e tem líquido ao 
redor do pulmão e no abdômen

O prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas (PSDB), está 
recebendo alimentação com-
plementar por via intraveno-
sa e apresenta acúmulo de 
líquidos ao redor do pulmão 
e no abdômen. Esse acúmulo 
é decorrente de uma infla-
mação causada por um dos 
tumores que atingem seu fí-
gado, motivo pelo qual segue 
sem previsão de alta no Hos-
pital Sírio-Libanês, em São 
Paulo. Covas só deve deixar o 
hospital quando houver con-
firmação de que o volume de 
líquido extra foi reduzido.

A alimentação comple-
mentar está sendo aplicada 
durante a noite, mas Covas se 
alimenta por via oral normal-
mente. A opção pela comple-
mentação, segundo a equipe 
médica, se deu para tentar 
aumentar o peso do prefeito, 
para fortalecê-lo enquanto 
passar pelo tratamento.

Apesar do cenário adver-
so, o infectologista David Uip, 

diretor do Centro de Infec-
tologia do Sírio, afirmou que 
Covas apresenta boa condição 
clínica e se mantém apto para 
permanecer exercendo seu 
mandato enquanto segue o 
tratamento.

"O prefeito quer que ab-
solutamente tudo seja infor-
mado e que a equipe médica 
fique disponibilizada para 
prestar os esclarecimentos a 
vocês", disse o médico a jor-
nalistas, durante coletiva de 
imprensa convocada para on-
tem, no auditório do hospital. 
"Ele vai para frente, vai para 
cima e foi eleito. Em momento 
algum, quer se afastar de suas 
atividades. Tem competência 
para isso e assim continuará."

Os líquidos estão acumu-
lados no espaço pleural e es-
paço peritoneal, ao redor dos 
órgãos do tórax, mas, segundo 
os médicos, não afetam a res-
piração do prefeito. O proces-
so de drenagem desse líquido 
excedente teve início na se-
gunda-feira. Os drenos, ins-
talados nas laterais do corpo, 
só serão retirados quando o 

volume de líquido se reduzir, 
o que ainda não tem previsão 
de ocorrer.

Embora esse acúmulo 
seja causado pela inflamação 
do fígado, os médicos não 
vincularam sua alta médica 
ao sucesso no tratamento do 
câncer: ele poderá continuar 
o tratamento em casa caso os 
drenos se mostrem eficientes. 
A redução é necessária para 
proteger os demais órgãos, 
em especial o pulmão, de 
complicações.

No momento, Covas tem 
cinco tumores no fígado, um 
na estrutura da bacia e outro 
na coluna vertebral. Os novos 
pontos foram descobertos 
no dia 15, após exames com-
plementares realizados pelo 
prefeito. Ele passa por um tra-
tamento que combina dois 
medicamentos quimioterápi-
cos e dois imunobiológicos. "O 
surgimento de metástase nos 
ossos e novas lesões no fíga-
do mostram agravamento da 
doença, e por isso houve mu-
dança de estratégia no trata-
mento oncológico", disse Uip.

Bruno Ribeiro
Agência Estado

Semáforos inteligentes

Sistema é atualizado para 
criar ‘onda verde’ em JP

Para agilizar o fluxo de 
veículos, principalmente nos 
horários considerados de pico 
e, assim, otimizar o tempo que 
os condutores levam para tra-
fegar entre a ida ao trabalho e o 
retorno para casa, a tecnologia 
de semáforos adaptativos uti-
lizada em João Pessoa, deno-
minada ‘TrafGO’, passou por 
um processo de atualização 
no sistema. A expectativa da 
Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-JP) 
é de que a população possa con-
ferir, a partir de hoje, o reflexo 
desse ajuste do dispositivo para 
melhorar a mobilidade urbana.

 Inicialmente, a tecnolo-
gia foi aplicada onde o sistema 
de “semáforo inteligente” está 
presente, ou seja, nas avenidas 
Epitácio Pessoa, Ruy Carnei-
ro e Flávio Ribeiro Coutinho 
(Retão de Manaíra). No total, 
esses corredores possuem 40 
semáforos instalados. 

De acordo com o supe-
rintendente, George Morais, 
foi observada a necessidade 
de atualização do sistema já 
que a central semafórica ainda 
operava com planos de tempo 

fixo, o que dificultava bastante 
para a equipe da Semob-JP fa-
zer a configuração dos tempos 
dos semáforos, de forma que 
retratassem a grande varia-
ção de fluxo de veículos nos 
corredores da cidade. “É uma 
combinação de inteligência 
artificial com a internet das 
coisas, trabalhando com os 
semáforos para otimizar ci-
clos, defasagens e frações de 
verde de forma dinâmica, res-
pondendo em tempo real as 
variações no fluxo de veículos 
nas vias”, afirmou.

 Ainda segundo o supe-
rintendente, além de ajustar 
os tempos dos semáforos auto-
maticamente, esses corredores 
estão programados para viabi-
lizar a chamada “onda verde”, 
que mantém o sincronismo 
dos cruzamentos ao longo de 
uma rota, permitindo que os 
veículos trafeguem no corre-
dor com o mínimo de para-
das possíveis, principalmente 
em horários considerados de 
pico, tanto pela manhã (senti-
do bairro/Centro), quanto no 
final da tarde (sentido Centro/
bairro).

 Futuramente, o sistema 
inteligente deve ser levado aos 
demais semáforos da cidade. 
“Nossa meta é ter os 221 se-
máforos de João Pessoa com 
esse sistema inteligente para 
que esta modernização seja 
parametrizada em todas as 
regiões da cidade”, ressalta 
George Morais.

 
Como funciona
"TrafGO" é fruto de uma 

parceria entre a empresa Sert-
tel (terceirizada) e a Google, que 
utiliza dados da plataforma de 
navegação “Google Maps”, para 
fazer a otimização dos tempos 
dos semáforos e a fluidez dos 
veículos ao longo dos corredo-
res de tráfego da cidade. 

A plataforma identifica 
o deslocamento dos veículos 
ao longo das vias através dos 
smartphones dos condutores 
e passageiros, converte em in-
formações relevantes para os 
semáforos e calcula em tempo 
real os parâmetros de tempos 
e sincronismos que serão en-
viados para cada cruzamento 
que faz parte do sistema adap-
tativo.

Foto: Divulgação/Secom-JP

Iniciativa vai agilizar o fluxo de veículos, principalmente nos horários considerados de pico, e dar mais fluidez ao trânsito

importância da mulher, mãe 
e militante. Nós que fazemos 
parte desta população esta-
mos felizes com o reconhe-
cimento da doação de toda 
uma vida desta guerreira. 
Gratidão”.

O mesmo sentimento é 
compartilhado por Karina 
Espínola, coordenadora da 
Aliança Nacional LGBTQIA+ na 

Paraíba. “Este reconhecimento 
é fruto de uma luta constante 
de uma travesti e mulher trans, 
ativista e educadora política. 
Um recado para nossa comu-
nidade LGBTQIA+, de que não 
devemos desistir de seguir os 
nossos sonhos e encontrar no-
vos caminhos longe de toda 
vulnerabilidade social que nos 
cerca”.

Ambulatório para travestis e transexuais ganha nome de Fernanda Benvenutty  

Foto: Divulgação/ALPB
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No dia 21 de março, a taxa média de leitos adultos para covid ocupados era de 86% no estado, e ontem apontava 64%

Em um mês, ocupação de leitos 
de UTI cai mais de 25% na PB
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SES apontou ontem 
que Campina Grande 

registrava 65% de 
ocupação de UTIs; a 
Grande João Pessoa, 

64%; e o Sertão, 55%.

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

Em um mês, a Paraíba redu-
ziu o número de ocupações em 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), exclusivas para covid-19, 
em 25,8%. No dia 21 de março, 
o estado acumulava uma ocupa-
ção de leitos de 86%, no boletim 
diário da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) de ontem, o número 
é de 64%. A queda confirmada 
leva em consideração uma re-
dução da taxa de circulação de 
pessoas durante o feriadão ante-
cipado, atrelado com as medidas 
restritivas aplicadas em todo o 
estado e ainda como resultante 
do ciclo vacinal completado, com 
pessoas tomando as duas doses, 
reduzindo os quadros graves da 
doença.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 61% e de 57% nas enfer-
marias adulto. Campina Grande 
tem 65% de ocupação dos lei-
tos de UTI adulto e o percentual 
de 79% nas enfermarias. Já na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação chega 
a 64% na UTI e 52% em enfer-
marias. No Sertão o número é de 
53% nas UTI de referência para 
adultos e 37% de internações em 
enfermarias.

Ao todo, 702 pacientes com 
covid-19 estão hospitalizados, de 
acordo com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar. Também 
foram registradas novas 53 hos-
pitalizações nas últimas 24 horas 
nas unidades de referência.

Novos 1.108 casos de conta-
minação pelo novo coronavírus 
e 29 mortes foram confirmadas 
ontem pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). Com os números, 
o estado chegou a 283.147 casos 
confirmados da doença, sendo 
195.115 pacientes considerados 

recuperados e 6.549 mortos pela 
doença.

Apenas 12 (1,08%) entre 
os novos casos são pacientes 
hospitalizados e 1.096 (98,91%) 
são leves, que se recuperam em 
residências. Entre os falecimen-
tos, 17 dos 29 foram ocorridos 
num intervalo de 24 horas entre 
a terça-feira e ontem. As demais 
são datadas desde o dia 6 de 
abril ao dia 21 de abril, sendo 
quatro em hospitais privados, 
dois em residências e 23 em 
hospitais públicos. Outros 77 
mortes estão em investigação 
pela SES.

Foram acometidos 17 ho-
mens e 12 mulheres, com faixa 
etária de 16 a 86 anos. Sete pa-
cientes não possuíam comorbi-
dades, os demais apresentaram 
diabetes e cardiopatia com maior 
frequência. As mortes foram re-
gistradas em João Pessoa (10), 
Campina Grande (4), Bayeux, 
Santa Rita e Esperança (2 cada), 
Bananeiras, Cajazeiras, Diamante, 
Itabaiana, Monteiro, Pedras de 
Fogo, Pilar, Serraria e Solânea (um 
falecimento em cada).

Cinco municípios concen-
tram 524 novos casos, o que 
corresponde a 47,29% dos ca-
sos registrados ontem. São eles: 
João Pessoa com 240 novos ca-
sos; Campina Grande teve um 
acréscimo de 162 casos; Alagoa 
Grande com 57 novos casos; Ca-
jazeiras e Cabedelo fecham a lista 
com, respectivamente, 37 e 28 
novos casos.

Dados sobre vacinação ficaram desatualizados
As informações sobre a vacina-

ção da população paraibana contra 
a covid-19 ficaram desatualizadas 
ontem devido à  plataforma de 
acompanhamento de doses aplica-
das do Sistema de Informação, do 
Ministério da Saúde, ter permanecido 
em manutenção. Por conta disso, a 
atualização dos dados sobre a apli-
cações das vacinas não foi feita.

Desse modo, a Paraíba apre-
sentava ontem ainda os números 

que haviam sido atualizados na 
terça-feira com 789.047 doses 
de imunizantes contra a covid-19. 
Um total de 585.154 pessoas foi 
vacinado com a primeira dose 
e 203.893 com a segunda dose 
da vacina. Já foram distribuídas 
1.029.630 doses. 

Cinco municípios concentram 
429 novos casos, o que correspon-
de a 40,01% dos casos registrados 
ontem. São eles: João Pessoa com 

270 novos casos; Campina Grande 
registrou 75 novos casos; Santa Rita 
teve 30 casos; Alhandra e Solânea 
confirmaram 27 casos cada.

Um total de 44 municípios que 
possuem mais de mil casos acumu-
lados de contaminação pela doença. 
As cidades mais atingidas são: João 
Pessoa (76.740), Campina Grande 
(25.955), Patos (10.359), Cabedelo 
(7.139), Guarabira (6.907), Santa 
Rita (6.906) e Cajazeiras (6.286).

Prevenção

Estado testou 20% da população para a covid-19
A testagem populacional 

é uma importante ferramen-
ta para estudar o comporta-
mento do novo coronavírus 
e delinear estratégias para o 
enfrentamento da pandemia. 
Na terça-feira (20), a Paraíba  
alcançou a marca de mais de 
830 mil pessoas testadas para 
a covid-19, o equivalente a 
20% da população do esta-
do. O Laboratório Central de 
Saúde Pública (Lacen-PB) é 
responsável pelo processa-
mento de boa parte destes 
testes, com  média diária de 
análise de 1,5 mil amostras 
do RT-PCR, exame considera-
do padrão ouro na detecção 
do vírus. 

Em agosto do ano passa-
do, o Governo do Estado en-
tregou as novas instalações 
do Lacen-PB, o que contribuiu 
para o tempo de resposta no 
resultado das análises, como 
explica o secretário de saúde 
do estado, Geraldo Medeiros: 
“Anteriormente as amostras 
de SWAB coletadas na Paraíba 

eram enviadas ao centro de 
referência, o Instituto Evan-
dro Chagas, e isso gerava uma 
lacuna de aproximadamente 
15 dias para o resultado dos 
exames. Hoje temos um prazo 
de resposta que gira em tor-
no de 48h entre a chegada da 
amostra para processamento 
e o resultado fornecido ao mu-
nicípio de origem”.

Desde a ampliação e 
inauguração das novas insta-
lações, o laboratório já reali-
zou mais de 167 mil exames e 
opera com a capacidade para 
o processamento de até 2 mil 
testes por dia, funcionando 
em três turnos. As amostras 
são coletadas pelas secreta-
rias municipais de saúde e 
enviadas em tempo oportuno 
para o laboratório. Para que a 
amostra seja viável, é preciso 
ser coletada entre o terceiro e 
sétimo dia de sintomas. A co-
leta adequada e o incremento 
no número de testagem pos-
sibilitam ainda manutenção 
da vigilância sobre as cepas 

circulantes no estado.
De acordo com o diretor 

geral do Lacen-PB, Bergson 
Bezerra, a Paraíba manteve 
o monitoramento das cepas 
em circulação durante todos 
os meses da pandemia. “Essa 
vigilância genômica propicia 
a tomada de decisões basea-
das em evidências científicas, 
além disso, permitiu a iden-
tificação do primeiro caso de 
reinfecção da América Latina 
e a detecção de cepas de preo-
cupação e interesse mundial 
como a variante P1”. 

Além da alta capacidade 
de processamento, o Lacen 
mantém ainda uma parceria 
com os laboratórios de biolo-
gia molecular da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
para onde são enviadas se-
manalmente 650 amostras 
para processamento e análi-
se. A parceria possibilita um 
incremento para a o estudo 
das amostras e ainda mais 
celeridade na resposta dos 
resultados.

Ocupação de leitos para covid-19 caiu por causa de medidas preventivas, como a antecipação de feriados, que diminuiu a circulação de pessoas da PB

Foto: Secom-PB

Foram aplicados testes 
para diagnóstico da 

covid-19 em mais de 830 
mil pessoas, sendo que 

o Lacen-PB processou 
uma média diária de 1,5 
mil amostras de RT-PCR, 

considerado padrão ouro 
na detecção do vírus

Foto: Marcus Antonius
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Tipos A, B e C são os mais comuns e podem comprometer 
o funcionamento do fígado e levar o paciente à morte

Hepatite: 
uma doença 
silenciosa

Risco de contágio pelo vírus da hepatite aumenta onde não há saneamento básico ou em contato com água contaminada

José Alves  
zavieira2@gmal.com

A hepatite é uma infla-
mação do fígado. Trata-se de 
doença silenciosa, perigosa e 
considerada um grave pro-
blema de saúde pública no 
Brasil e no mundo. No ano 
passado na Paraíba foram 
notificados dois casos de 
hepatite A, 54 da B e 46 da 
C. Este ano, até o início deste 
mês, foram notificados um 
caso de hepatite A, oito da B 
e três da C. 

Segundo a farmacêutica 
Rosa Maria Costa Monteiro, 
responsável pelo setor de He-
patites Virais na Secretaria 
de Estado da Saúde, a trans-
missão da hepatite ocorre 
em qualquer lugar, porém, 
a probabilidade maior de 
transmissão é onde não há 
saneamento básico. “Nossa 
recomendação é que todos 
façam testes para saber se es-
tão contaminados pelo vírus 
da hepatite”, alertou.

A contaminação pode 
acontecer por diversos meios 
e ainda não existem vacinas 
disponíveis para todos os 
tipos de vírus causadores 
das hepatites virais. Assim, 
as formas de prevenção 
devem ir além das imuni-
zações. Para proteger-se, a 
pessoa precisa usar preser-
vativo nas relações sexuais; 
não compartilhar seringas, 
agulhas ou objetos pérfuro 
cortantes; não compartilhar 
objetos de higiene pessoal 
tais como escova de dentes, 
lâminas de barbear, consu-
mir somente água potável e 

higienizar alimentos antes 
de consumi-los.

Em 20 anos, ou seja, no 
período de 1999 a 2019 fo-
ram notificados 7.796 casos 
de hepatites virais na Paraí-
ba, segundo dados do Minis-
tério da Saúde. 

Rosa Maria Monteiro en-
fatizou que a hepatite pode 
ser causada por vírus ou pelo 
uso de alguns remédios, ál-
cool e outras drogas, assim 
como por doenças metabóli-
cas e genéticas. São doenças 
silenciosas que nem sempre 
apresentam sintomas, mas, 
quando estes aparecem, se 
caracterizam por cansaço, fe-
bre, mal-estar, tontura, enjoo, 
vômitos, dor abdominal, pele 
e olhos amarelados, urina es-
cura e fezes claras.

Conforme suas princi-
pais formas, a transmissão 
do vírus pode ser pelo sangue 
e contato sexual. De acordo 
com Rosa Monteiro, o vírus 
da hepatite atinge crianças, 
jovens e adultos. Além da 
transmissão por meio da 
água e dos alimentos, o uso 
de utensílios contaminados 
e o contato direto com fezes 
de indivíduos infectados 
são fontes de contaminação. 

Tratamento
O tratamento ou acom-

panhamento médico ambu-
latorial em João Pessoa pode 
ser feito no Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley; no 
Complexo Hospitalar Clemen-
tino Fraga e no Cais de Jagua-
ribe (antigo PAM).

Em Campina Grande, o 
tratamento está disponível no 

Hospital Universitário Alcides 
Carneiro e na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do municí-
pio (SMS). Em Patos, na SMS, 
em Cajazeiras, no Hospital 
Universitário  e no Hospital 
Regional. Nos demais mu-
nicípio o tratamento ocorre 
nas 13 unidades do Cedmex, 
localizadas nas 12 Gerencias 
Regionais de Saúde(GRS).

Hepatite
O médico hepatologista 

José Eimar fez um alerta so-
bre a hepatite medicamento-
sa, que é um dos principais 
problemas que a automedi-
cação pode causar a saúde. 
O alerta, por exemplo, é para 
pessoas que tentam se curar 
antecipadamente do coro-
navírus ingerindo medica-
mentos como azitromicina, 
hidroxicloroquina, entre ou-
tros, sem prescrição médica, 
e também para aqueles que 
usam anabolizantes nas aca-
demias em excesso. Segundo 
ele, são medicamentos que 
danificam o fígado.

A hepatite medicamen-
tosa é a inflamação do fígado. 
É um processo transitório e 
temporário, mas pode ser 
muito grave a ponto de ser 
necessário o transplante de 
fígado e e pode levar o pa-
ciente a morte. Para o mé-
dico, a automedicação deve 
sempre ser evitada. 

Problema mundial 
No Brasil, as hepatites 

virais mais comuns são as 
causadas pelos vírus A, B e 
C. Existem, ainda, os vírus 
D e E, esse último mais fre-

quente na África e na Ásia. 
Milhões de pessoas no Brasil 
são portadoras dos vírus B ou 
C e não sabem. Elas correm 
o risco de as doenças evolu-
írem (tornarem-se crônicas) 
e causarem danos mais gra-

ves ao fígado, como cirrose e 
câncer. Por isso, é importante 
ir ao médico regularmente e 
fazer os exames de rotina que 
detectam a hepatite. 

O alerta do Ministério da 
Saúde é para que a prevenção 

se torne um hábito, princi-
palmente para evitar que a 
doença evolua para uma si-
tuação mais grave pela falta 
de diagnóstico ou diagnóstico 
tardio, quando a doença já 
está em estado avançado.

Nas praias

Semam continua investigando origem de lixo
A Secretaria do Meio 

Ambiente de João Pessoa 
(Semam) juntamente com 
representantes das secreta-
rias de Meio Ambiente das 
cidades do Conde e Cabede-
lo, que integram a Anamma 
(Associação Nacional de 
Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente), continuam a 
fiscalização ao longo das 
praias dessas três cidades, 
vistoriando desembocadou-
ros de rios e maceiós para 
investigar a origem do lixo 
que tomou a faixa de areia 
da orla da capital.

 O secretário da Semam, 
Welison Silveira,  presiden-
te da Anamma-PB, reforçou 
que “não há indícios de que 
o lixo que atingiu a faixa de 
areia das praias tenha como 
origem os rios que cortam a 
capital. Essa semana esta-
mos enfrentando também 
uma série de marés altas 
e correntes marinhas que 
contribuíram para que os 
resíduos atingissem a faixa 
de areia da nossa orla. Esse 
lixo veio de estados vizi-
nhos”, concluiu.

Além de resíduos, as 
areias estão ficando cheias 
de vegetação semelhantes a 
plantas aquáticas. 

Desde a última quarta-
feira (14), as praias de João 
Pessoa e de municípios vi-
zinhos vêm sendo tomadas 
por resíduos, trazidos pela 
maré. Todos os dias equipes 
da Prefeitura de João Pessoa, 
da Secretaria de Meio Am-
biente (Semam), Autarquia 
Especial Municipal de Lim-
peza Urbana (Emlur) e Secre-
taria de Segurança Urbana e 
Cidadania (Semusb) vêm fa-
zendo a coleta dos resíduos, 
com apoio de voluntários e 
monitorando as praias, foz 
dos principais rios e desem-
bocadouros dos maceiós.

Órgãos ambientais 
acreditam que resíduos 
tenham sido trazidos 
às praias através das 
correntes marinhas.

Várias praias de João Pessoa e municípios vizinhos estão sendo atingidas desde a semana passada por lixo e vegetação semelhante a plantas aquáticas

Foto: Secom-JP
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Paraíba

A polícia está inves-
tigando se o homem que 
matou o próprio irmão em 
João Pessoa tem problemas 
psicológicos. José Luz Melo 
da Silva, 35 anos, foi preso 
em flagrante após assassi-
nar, com cerca de dez tiros, 
Joseildo Alves, de 40 anos. 
O crime aconteceu no final 
da tarde de terça-feira, na 
frente da residência onde 
acusado e vítima moravam, 
na Rua Escritor Neves Jú-
nior, no bairro do Jardim 
Veneza.

O pai dos irmãos disse 
que José Luiz estava nos 
últimos dias apresentando 
um comportamento agres-
sivo, desde sua separação 
com a esposa, há cerca de 
quinze dias, e vivia com 
“teorias de conspiração e 
de perseguição”. A dele-
gada Luísa Correia Lima 
esteve no local do crime e 
encontrou o suspeito pelo 
crime dentro de casa. 

De acordo com os fa-
miliares, a vítima teria ido 

à casa de seu pai buscar a 
esposa quando encontrou 
o irmão transtornado, ten-
tou acalmá-lo e acabou 
sendo morto por José Luiz.

Na casa, policiais mi-
litares que estiveram no 
local, apreenderam quatro 
armas, sendo três pistolas, 
uma delas usada no crime 
e um revólver. Segundo o 
sargento Lamarck as ar-
mas tinham registros e to-
das estavam municiadas.

José Luiz é empresá-
rio do ramo de informáti-
ca. O pai do acusado e da 
vítima disse que ambos 
tinham uma boa convivên-
cia e que José Luiz, que é 
adotivo, passou a mudar 
seu comportamento após 
a separação e desde então 
não comia e nem dormia e 
sempre dizia que “ia matar 
gente”. Ele foi autuado em 
flagrante no Núcleo de Ho-
micídios de João Pessoa.
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Delegado, agente e sargento se tornam réus pela morte de advogado, mas juíz rejeita prisão preventiva dos acusados

O juiz da Comarca de Santa 
Luzia, Sertão da Paraíba, Rossi-
ni Amorim Bastos, indeferiu o 
pedido de prisão preventiva so-
licitada pelo Ministério Público 
contra o delegado Osvaldo Re-
sende Neto e o agente de inves-
tigação José Alonso de Santana, 
ambos da Polícia Civil de Sergi-
pe, além do sargento da Polícia 
Militar daquele estado, Gilvan 
Moraes de Oliveira. A Justiça 
paraibana, no entanto, acatou o 
o pedido do MPPB e tornou os 
três, réus do crime que culmi-
nou com a morte do advogado 

Gefferson de Moura Gomes em 
16 de março deste ano.

O magistrado questionou 
se “realmente é necessário 
manter os policiais sergipanos 
presos, preventivamente, du-
rante toda a instrução criminal 
e julgamento”. A preventiva dos 
policiais foi solicitada pelo pro-
motor José Carlos Patrício.  

A Polícia Civil da Paraíba 
concluiu o inquérito e repre-
sentou pela prisão preventiva 
dos policiais sergipanos. Eles 
foram indiciados nos crimes de 
homicídio qualificado e fraude 
processual pela adulteração da 
cena do crime.

O relatório final do dele-

gado Glauber Fontes, designa-
do em caráter especial para 
apurar o caso, destacou alguns 
pontos que foram essenciais 
para a conclusão do inquérito 
e que justificaramm o pedido 
de prisão preventiva dos poli-
ciais sergipanos. O Ministério 
Público acatou a conclusão da 
Polícia Civil paraibana e ofere-
ceu denúncia à Justiça contra 
os policiais, que foram presos 
provisoriamente até a conclu-
são do inquérito.

No relatório, Glauber Fon-
tes afirma que “os policiais es-
tavam ali não para prender, mas 
para executar, pois os disparos 
comprovam isso, sendo oito dis-

paros à queima-roupa. Além 
disso, para tentar ludibriar a 
investigação, eles jogaram uma 
arma no carro da vítima e apre-
sentaram essa arma apenas na 
Delegacia de Patos e não no lo-
cal do crime, caracterizando o 
crime de fraude processual”, 
disse o delegado.

Outros agravantes foram 
encontrados, revelando que o 
delegado Osvaldo já tinha envol-
vimento, em 2020, no assassian-
to do tio de Luiz Henrique. Ou 
seja, já havia um problema fami-
liar entre a equipe do delegado 
e o investigado Luiz Henrique, 
que era quem eles procuravam, 
destacou Glauber Fontes.

Justiça da PB acata denúncia 
contra policiais sergipanos

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Divulgação

Delegado Osvaldo 
Resende Neto (foto)
comandou a operação que 
terminou com a morte de 
Gefferson de Moura 

Relatório aponta que arma foi 
“plantada” no carro da vítima

O que o relatório da polícia parai-
bana aponta é que o advogado Geffes-
son de Moura Gomes foi morto por en-
gano, pois o alvo da equipe sergipana 
era o investigado Luiz Henrique Cunha 
Carvalho. Outro ponto é a questão da 
arma que foi atribuída a Geffesson. 
Segundo o delegado Glauber Fontes, 
a arma tinha sido revendida para um 
policial militar do estado de Sergipe 
que, inclusive, encontra-se preso. 

O delegado Sylvio Rabelo, da 3ª 
Superintendência de Polícia Civil da 
Paraíba, que investiga os casos rela-
cionados a várias cidades do Sertão, 
destacou que o relatório é preciso e 
com base em uma investigação minu-
ciosa, não deixando dúvidas quanto 
às autorias do crime.

“No que tange à autoria, não 
remanescem dúvidas. O autor dos 
oito disparos de arma de fogo que 

ceifaram a vida da vítima foi o de-
legado da Polícia Civil do estado de 
Sergipe, Osvaldo Resende Neto. Os 
policiais José Alonso de Santana e 
Gilvan Morais de Oliveira deram o 
apoio necessário para a consumação 
do crime ao realizarem a abordagem 
com o propósito previamente defi-
nido: localizar e executar a vítima 
Luiz Henrique Cunha Carvalho. O 
que deu errado, no momento da 
consumação do crime, foi o fato de 
Geffeson ter sido confundido com 
Luiz Henrique”, ressaltou o delegado 
Sylvio Rabelo.

“O Ministério Público já ofereceu 
denúncia e concordou com a Polícia 
Civil quanto à prisão preventiva dos 
indiciados. Ficamos agora no aguar-
do da decisão judicial que deverá 
sair nas próximas horas”, concluiu o 
delegado Glauber Fontes. 

Advogado foi morto na abordagem 
dos policiais do estado de Sergipe

No dia 16 de março deste ano, 
por volta das 22h, uma equipe da 
Polícia Civil de Sergipe entrou em 
território paraibano para realizar 
diligências, quando abordou o ad-
vogado Geffesson de Moura Gomes, 
que trafegava pela rodovia federal 
BR-230, na altura do município de 
Santa Luzia, Sertão do estado.

O objetivo era prender um grupo 
criminoso que atua em roubos de 
cargas e outros crimes em Sergipe 
e que havia se escondido na Paraí-
ba.  Os policiais de Sergipe estavam 
de posse de mandados de prisão 
expedidos pela Justiça para serem 
cumpridos durante a ação.

Os policiais sergipanos, no en-
tanto, não deram qualquer chance 
do advogado paraibano se explicar 
ou se apresentar, pois, ao confundi
-lo com um dos procurados, já foram 
atirando, e atingiram a vítima com 
oito disparos à queima-roupa.

Eles ainda levaram a vítima, já 
sem vida, e deixaram-na na frente 
do hospital de Santa Luzia. Também 
apresentaram uma arma de fogo à 
Delegacia de Patos como se fosse do 
advogado, alegando tê-la encontra-

do no carro em que ele viajava.
A Polícia Civil da Paraíba instau-

rou inquérito e investigou o caso, 
pedindo, a princípio, a prisão tem-
porária dos suspeitos, e agora com a 
conclusão do inquérito, o Ministério 
Público acatou, oferecendo denúncia 
pela prisão preventiva dos policiais 
sergipanos.

Gefferson se dirigia para Cajazeiras para visitar 
seu pai, que estava acompetido de covid-19

Foto: Divulgação

Tragédia familiar

Depressão pode ter levado 
empresário a matar irmão

José Luiz estava transtornado desde a separação com a esposa

Foto: Reprodução

Dupla é flagrada com arma  
e automóvel usado em roubo

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) na Paraíba pren-
deu, no final da tarde da últi-
ma segunda-feira (19), dois 
homens com um revólver ca-
libre 32, pronto para uso, com 
três munições. Os homens 
presos são suspeitos de utili-
zar o automóvel em um roubo 
a outro veículo no bairro da 
Torre, em João Pessoa.

Os policiais abordaram 
um automóvel Chevrolet Co-

balt, na BR 101, município 
de Alhandra. Durante a fis-
calização, foi encontrado no 
interior do veículo um revól-
ver calibre 32 com três muni-
ções. Também foram encon-
tradas duas toucas do tipo 
ninja na cor preta, distintivos 
de polícia, uniformes pretos 
utilizados por Forças Espe-
ciais de Segurança Pública, 
pés de cabras grandes, dois 
rádios comunicadores e um 

monóculo de longa distân-
cia. O veículo também estava 
equipado com sistema de si-
renes policiais.

Os dois homens de 37 e 
34 anos foram conduzidos à 
Polícia Civil e deverão respon-
der pelo crime de porte ilegal 
de arma de fogo de uso permi-
tido. Também será investiga-
da a participação dos homens 
em um roubo a outro veículo 
na capital paraibana.

Policiais do Núcleo de 
Homicídios e Repressão 
Qualificada de Cabedelo 
prenderam um jovem de 
20 anos, acusado de prati-
car um assalto, no bairro 
do Bessa, em João Pessoa, 
contra um grupo de pes-
soas que praticava espor-
tes. O homem preso, segun-
do o delegado Diego Garcia, 
agiu em companhia de ou-
tro ladrão, tendo levado di-
versos pertences, inclusive 
um veículo.

O assalto aconteceu 
na segunda-feira (19), 
sendo filmado quando a 
dupla de ladrões chega 
ao local onde jovens prati-
cavam esporte. Armados, 

a dupla se apoderou de 
vários pertences das víti-
mas, inclusive um veículo 
que foi recuperado.

O delegado Diego Garcia 
informou que o segundo en-
volvido no assalto já está iden-
tificado, sendo que os agen-

tes da Delegacia de Cabedelo, 
inclusive está com imagens 
dele. “A população pode aju-
dar denunciando através do 
telefone 197”, solicita o dele-
gado que garante o sigilo do 
informante. O preso já res-
ponde por outros crimes.

Jovem assalta em quadra 
de esporte e acaba preso 

Imagens mostram momento do assalto na quadra de esportes, no Bessa

Foto: Divulgação
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No Dia da Terra, estudiosos ressaltam que grande parte dos problemas ambientais ocorrem devido à ação humana 

Desmatamento de flores-
tas, caça predatória de animais, 
poluição de rios e mares, aque-
cimento global. São inúmeras 
as formas de degradação am-
biental que afetam a vida de 
todos os seres vivos. E hoje, Dia 
Mundial da Terra, especialistas 
destacam que é o momento 
para refletirmos sobre as ações 
que realizamos para conservar 
o único planeta que podemos 
morar.

A bióloga e pesquisadora 
Karina Massei, doutora pelo 
Programa de Desenvolvimento 
e Meio Ambiente da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
enfocou que, pela segunda vez, 
a data será lembrada em meio a 
pandemia do novo coronavírus,  
“tão complexa e desastrosa”. 
Em nível municipal, a bióloga 
destacou o incidente recente do 
lixo, registrado nas praias pa-
raibanas. “Não tem como ficar 
indiferente. É um momento de 
reflexão, mas também de ação!”, 
advertiu.

Massei lembrou que o pla-
neta enfrenta sérios problemas 
socioambientais e, grande parte 
deles, ocorre em decorrência 

da ação humana, como o uso 
descontrolado dos recursos 
naturais. “Enquanto cidadãos, 
somos responsáveis por 
mudar hábitos coti-
dianos em relação 
à Terra, mesmo 
que parecem 
pequenos, são 
importantes 
para zelar 
pela nossa 
casa. Afi-
nal es-
t a m o s 
t o d o s 
conec-
tados”, 
decla-
rou. 

J á 
o téc-
nico da 
C o o r -
d e n a -
doria de 
Educação 
A m b i e n t a l 
(Ceda) da Su-
perintendência 
de Administração 
do Meio Ambiente 
(Sudema), Felipe Me-
deiros, destacou que os di-
versos problemas ambientais 
que atingem a Terra apontam  

para a necessidade de um cres-
cimento econômico sustenta-

do, inclusivo e sustentável, 
trazendo um meio am-

biente equilibrado, e 
a integração dos 

cidadãos em 
condições pro-

dutivas e de-
centes. 

Entre 
as medi-
das be-
néficas 
q u e 
a j u -
d a m 
n a 
c o n -
s e r -
vação 
d o 
globo 

t e r -
restre, 

F e l i p e 
Medeiros 

cita as ofer-
tas de ener-

gias limpas e 
acessíveis; con-

sumo e produção 
responsáveis; saúde 

e bem-estar para todos; 
redução da fome e da desi-

gualdade social. 

“Acreditamos que esse 
processo pode ser revertido. 
Isso é possível a partir da cons-
cientização do homem, vindo 
a ser capaz de compreender 
os problemas ambientais de 
forma holística, transforman-
do, assim, a sua realidade por 
meio de reivindicações dos 
seus direitos junto a autori-
dades públicas, bem como na 
disseminação de práticas im-
prescindíveis para o fomento 
de uma sociedade mais justa”, 
afirmou Felipe.

Alexsandra Tavares 
ekajp@hotmail.com

Pesquisadores alertam que é 
preciso preservar a natureza

Dicas simPlEs DE cOmO 
ajuDar a cOnvErsar 
O PlanEta tErra  
Confira as orientações da 
bióloga Karina Massei para 
manter a conservação do 
planeta:
n Economize e reaproveite 
a água; 
Reaproveite, recicle e descar-
te corretamente o lixo; 
n Evite desmatar ou coletar 
vegetação nativa; 
Utilize veículo motorizado 
apenas quando necessário; 
n Opte por alimentos orgâ-
nicos; 
n Não compre nem venda 
animais silvestres; 
n Economize energia.

Sudema realiza ações para proteger o meio ambiente
Por meio da Coordena-

doria de Educação Ambiental 
(Ceda), a Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), realiza 
várias atividades educativas 
voltadas às questões ambien-
tais, tanto em uma perspec-
tiva biológica como social, 
entendendo a convergência 
de múltiplos fatores para a 
qualidade de vida e conser-
vação do planeta. Segundo 
Felipe Medeiros, técnico do 
Ceda, há execuções de ações 
e projetos voltados à cons-
cientização da população em 
várias vertentes. 

Um desses trabalhos é 
acerca das águas, com en-

foque tanto no bioma mari-
nho como na malha fluvial. 
O projeto Praia Limpa, por 
exemplo, aborda banhistas 
e comerciantes da orla para 
falar sobre a importância do 
descarte correto de resíduos 
ao usufruir as belezas na-
turais das praias. As ações 
educativas visam minimizar 
os impactos dos resíduos no 
equilíbrio dos mares. 

Felipe Medeiros ainda ci-
tou ações como a  Semana 
de Mobilização da Água, em 
parceria com outras instituições 
do Estado; e o Educar para 
Preservar, que trabalha com um 
público diverso na preservação 
de Unidades de Conservação.

 Em relação à conserva-
ção do solo, a Sudema realiza 
oficinas como a do sabão eco-
logicamente correto, e ações 
voltadas ao trabalho de cons-
cientização de comerciantes 
sobre formas de reutilização 
e descarte correto do óleo, 
evitando que o produto utili-
zado na cozinha impacte na 
qualidade do solo. 

A equipe de educação 
ainda trabalha com a confec-
ção de materiais educativos e 
realiza palestras em escolas 
da rede pública e privada, 
abordando questões relacio-
nadas aos cuidados com a 
fauna e a flora. “Trabalhamos 
também com a inclusão so-

saiba mais
n O Dia da Terra ou Dia Mundial do Planeta Terra é come-
morado em todo mundo no dia 22 de abril e busca alertar 
a sociedade sobre a importância da conservação ambiental 
no sentido de garantir a sobrevivência do globo terrestre. A 
data foi criada em 1970, ano em que ocorreu um protesto 
liderado pelo ativista ambiental e senador estadunidense, 
Gaylord Nelson, morto em 2005. A mobilização, realizada 
em 22 de abril nas cidades de Washington, Nova York e 
Portland, reuniu milhares de pessoas. Entre os temas abor-
dados estavam o efeito estufa, a poluição e destruição do 
meio ambiente. 

cial, em projetos como o Se-
meando a Inclusão, trazendo 
atenção para a integração e 
benefícios do meio ambiente 
para o público do espectro 

autista, e o Vivendo Bem, 
que orienta o processo de 
ressocialização de apenados 
que trabalham em nossa ins-
tituição”, completou Felipe.

A nossa biodiversidade está 
acabando. Se as pessoas 

descartassem o lixo direito, já nas 
suas residências, tudo seria 

diferente. Quando vejo garrafas 
pets e latinhas de bebida pelo 

chão, em local de difícil acesso, 
eu recolho e dou para os 

catadores.

Rogério Passos 
Mecânico

Tem gente que joga lixo 
em terrenos baldios e ainda 
tocam fogo, achando que é o 

melhor. Mas é pior, porque tem 
a fumaça que polui. Devemos 
jogar lixo num local seguro, 

para não destruir a natureza, 
não poluir os rios, as praias e 

matar os animais. 

José Eronildo Farias
Pedreiro

Precisamos nos educar 
mais, fazer o descarte 

correto do lixo, a coleta 
seletiva. Há gestores que 

constroem em local 
inadequado e acaba 

desmatando a vegetação. 
Estamos fazendo muito 
mal ao planeta.

Caio Lima 
Engenheiro Mecânico

Fala povo

nNas ruas de João 
Pessoa, as pessoas 
reconhecem a 
importância de se 
preservar o planeta. 
Confira alguns 
depoimentos:

Poluição das águas, degradação das 
margens dos rios e descarte inadequado 

de resíduos na natureza são grandes 
problemas ambientais na atualidade

Foto: Evandro Pereira

Foto: Pixabay
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‘Do outro lado’
Fotógrafo paraibano João Lobo expõe em ‘outdoors’ espa-
lhados por Lisboa junto com artistas oriundos de Portugal, 
Brasil, Argentina, Espanha e Moçambique. Página 12
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Coletânea do paraibano Tiago Germano está em campanha financiamento coletivo

“Tiago Germano corre 
na raia dos que capricham na 
frase, mantêm a linguagem o 
tempo todo como uma cor-
da-bamba-esticada-entre-dois
-prédios”, elogiou o escritor, 
dramaturgo, editor e compo-
sitor paraibano Braulio Tava-
res sobre a escrita do conter-
râneo, que já foi finalista do 
Prêmio Jabuti, na categoria de 
Crônica pela obra Demônios 
Domésticos (Le Chien).

Vivendo em outra “corda 
bamba” – a armada em tem-
pos pandêmicos – Tiago Ger-
mano está em campanha de 
pré-venda na Internet da sua 
mais nova antologia de con-
tos: Catálogo de Pequenas Es-
pécies (Editora Caos & Letras). 
A  previsão de lançamento é 
para o próximo mês.

“O curioso, na coletânea, 
é a coesão dos temas comuns 
entre os contos, no qual trato 
de animais vertebrados e in-
vertebrados”, explica o autor. 
“Faço uma brincadeira com o 
ser humano, que Charles Dar-
win considerava raça superior, 
mas que, como uma involução, 
está sucumbindo a um vírus. 
Um dos contos é Germes, que 
escrevi no ano passado, du-
rante a pandemia, na época de 
protestos realizados pelas pes-
soas contra o lockdown, inclu-
sive um que ocorreu na frente 
do Grupamento de Engenharia 
de Construção, na Avenida Epi-
tácio Pessoa, na capital, o que 
achei um absurdo”.

Com cerca de 20 contos 
reunidos na obra, essa está 
sendo a segunda experiência 

de Tiago Germano na plata-
forma do Catarse para a pré-
venda coletiva. Com poucos 
dias de campanha, o projeto 
já atingiu mais de 60% da sua 
meta até o fechamento desta 
matéria, cujo apoio pode ser 
realizado até o dia 16 de maio. 
“A campanha tem me sur-
preendido bastante. Tive uma 
experiência anterior em proje-
tos dessa natureza, com o De-
mônios Domésticos, em 2017, 
e imaginava que seria difícil 
repetir o sucesso anterior, na 
medida em que lá atrás havia o 
apelo do livro de estreia”, anali-
sou ele. “Eram outros tempos, 
pois não estávamos em meio 
a uma pandemia e a recessão 
econômica ainda não era tão 
flagrante. Entretanto, o que te-
mos visto é que a crise sanitá-
ria aumentou as vendas online 
de livros: as pessoas estão em 
isolamento social, buscando a 
companhia da literatura”.

Além disso, Germano 
contou que o atual contexto 

modificou completamente 
os hábitos de consumo. “As 
pessoas estão menos descon-
fiadas com as plataformas 
virtuais, perderam o receio 
de comprar na Internet. Na 
época do Demônios Domésti-
cos ainda havia quem descon-
fiasse desse tipo de mercado. 
Hoje, ele se popularizou um 
pouco mais. Não ouso dizer 
que a covid-19 nos trouxe 
algo de positivo, mas – para o 
bem ou para o mal – esse foi 
um dos efeitos da revolução 
dramática que o vírus nos 
trouxe”, comenta.

Em Catálogo de Pequenas 
Espécies, o tamanho dos con-
tos varia. “Cerca de cinco são 
longos, ultrapassando as 10 
páginas, os outros são mais 
curtos", observou o escritor, 
complementando que grande 
parte da seleção é inédita e 
outros foram escritos e publi-
cados em revistas eletrônicas 
e em coletâneas ao longo dos 
últimos seis anos.

Um exemplo é O Doma-
dor de Hienas, que foi finalista 
do concurso Off-Flip da Feira 
Literária de Paraty, no Rio de 
Janeiro, em 2014, ano em que 
foi publicado. “Os animais são 
recorrentes na minha prosa. 
Talvez porque eu tenha um 
cachorro e, quando saio com 
ele para passear, fico obser-
vando suas reações pelo ca-
minho. Catálogo de Pequenas 
Espécies é como um ensaio, 
pois ainda pretendo escrever 
um livro relacionando a ati-
tude de alguns animais com 
a do homem. Um exemplo é a 
Viúva Negra, que mata o ma-
cho após a cópula, o que pode 
lembrar os casos de violência 
entre as pessoas”, exemplifi-
cou o paraibano.

Edícula Literária
Tiago Germano justi-

ficou que decidiu lançar a 
coletânea agora por causa 
da “lacuna” que surgiu em 
virtude de que seu próximo 

livro, O Que Pesa no Norte 
(Editora Moinhos), ainda 
não foi lançado em formato 
físico, por causa da pande-
mia. “É um romance que es-
crevi em meu mestrado em 
escrita criativa na Pontifícia 
Universidade Católica (PU-
CRS), concluído em Porto 
Alegre, em 2017. Embora 
não se passe no Rio Grande 
do Sul, mas em São Paulo, 
onde morei entre os anos de 
2005 e 2009, é uma narra-
tiva sobre deslocamentos: o 
protagonista é um pai que, 
com seus valores conserva-
dores, sai de João Pessoa em 
busca de um filho que partiu 
para tentar a carreira de ator 
no capital paulista”.

Segundo romance de Ger-
mano (o primeiro foi A Mulher 
Faminta, de 2018), O Que Pesa 
no Norte está disponível no 
formato digital via Amazon e a 
previsão é que o formato físico 
saia entre o final deste ano e 
início do ano que vem.

Na campanha virtual de 
Catálogo de Pequenas Espécies, 
o autor oferece uma série de 
recompensas: das mais tradi-
cionais, que incluem brindes 
customizados com a arte grá-
fica da capa, a Editora Caos 
e Letras (MG) disponibilizou 
pacotes com outras obras do 
seu catálogo. Dentre elas, uma 
gama de escritores paraibanos 
ou radicados no Estado, como 
o premiado Bruno Ribeiro 
(que recentemente publicou 
o livro de contos Como usar 
um pesadelo), João Mathias e 
Roberto Menezes (que vão pu-
blicar ainda este ano). “Muita 
gente está aproveitando para 
pedir livros como o Lauren, da 
Irka Barrios, que foi indicado 
ao Jabuti ano passado na ca-
tegoria Romance de Entrete-
nimento, ou Limbo, novo livro 
do nosso editor, o Eduardo 
Sabino, que é um mestre nas 
narrativas breves”.

Há também recompen-
sas espaciais, em parceria 
com a Edícula Literária – 
escola de escrita que Tiago 
Germano recentemente inau-
gurou junto com a escrito-
ra Débora Ferraz. “Estamos 
oferecendo vagas de curso, 
leitura crítica e tutoria literá-
ria para quem colaborar em 
determinadas faixas de pre-
ço. A escola tem crescido e 
aumentado seu portfólio de 
serviços: antes ela era só cen-
trada na gente, mas em breve 
teremos algumas surpresas a 
anunciar pro público”, reve-
lou o escritor.

Finalista do Jabuti 
lança obra de contos

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse a campanha da 
coletânea no Catarse

‘Catálogo de Pequenas 
Espécies’ reúne cerca 
de 20 textos, sendo 

grande parte da
seleção inédita e com 
contos publicados em 
revistas eletrônicas e 

outras coletâneas
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Foto: Fábio Cardoso/Divulgação

Recentemente, junto com a 
premiada escritora Débora 
Ferraz, autor criou a escola 
de escrita Edícula Literária

ChIClEtE AzEDo

Dizem que o suicida está condenado à eterna re-
petição do seu ato final. A experimentar a morte 
infinitas vezes, encerrado para sempre em seu 

último instante de vida. Foi com essa convicção que eu de-
cidi me atirar do décimo quinto andar do CFCH. Queria 
provar a morte como um chiclete azedo que não perde o 
gosto nunca. Um chiclete que, tão logo é tirado da embala-
gem e colocado dentro da boca, já não pode mais ser cus-
pido ou engolido ou mesmo grudado debaixo da cadeira 
pra ser mastigado depois.

Meu plano era bem simples: me jogar lá de cima de 
uma vez por todas, sem drama, sem parar pra dar satis-
fação a ninguém ou admirar a paisagem do Recife que, 
convenhamos, só faz você querer chegar mais rápido lá 
embaixo e provar que não tem inferno pior do que essa 
cidade. Dispensei o elevador e subi os quinze andares de 
escada sem derramar uma única gota de suor. Em com-
pensação, salivava abundantemente. Sentia desde en-
tão o gosto de sangue e de chão que eu imaginava ter a 
morte daquela altura. Sentia o vento na cara, a sensação 
de liberdade que precede o impacto, todos os clichês da-
quela morte que eu vinha planejando pra mim há muito 
tempo e que era um suicídio bastante comum, pra dizer a 
verdade, mas muito melhor que passar a eternidade na-
dando com os tubarões de Boa Viagem ou atravessando a 
Caxangá de olhos fechados.

Imaginava que, assim que enfiasse minhas pernas 
no concreto e o concreto enfiasse minhas pernas no meu 
tronco, minha carne se rasgasse por dentro e meus ór-
gãos e tecidos se estourassem como bexigas de aniver-
sário cheias d’água, todo o meu corpo se implodiria de 
baixo pra cima e eu seria demolido como uma construção 

em ruínas, me achataria feito um anão patético, mas logo 
daria um jeito de me levantar e recolher meus escombros 
num outro plano, desviar da chuva de estudantes que es-
taria caindo ao meu redor e me preparar pra subir as 
escadas novamente.

Dessa vez faria, quem sabe, um caminho mais longo, 
me permitindo dar um rolê pelos andares daquele prédio 
fantasma, abrindo portas que dessem pra salas onde sui-
cidas ilustres como Hemingway estariam se contorcendo 
com uma arma na mão, quem sabe lendo um conto meu e 
tendo mais um motivo pra colocar o dedo no gatilho e dis-
parar incessantemente contra a própria cabeça. Ou Sylvia 
Plath, botando e tirando os miolos de dentro de um forno 
como uma cozinheira macabra, curvando-se e empinando 
a bundinha num suicídio que eu achava mórbida e ma-
chistamente erótico, que eu nem me incomodaria de ficar 
vendo se repetir diversas vezes diante de mim se eu não 
tivesse que cumprir a minha própria sentença perpétua: 
uma queda infinita que começaria agora, com um pulo, e 
se multiplicaria no além, irrefreavelmente.

Mas quando me joguei e me esmaguei lá embaixo, 
e me vi compactado numa massa disforme cuja imagem 
alguém muito bizarro compartilhou de imediato pelo 
WhatsApp, não foi só o meu corpo que a morte con-
seguiu desconjuntar por completo. Eu tinha literalmente 
quebrado a cara quando tirei a minha vida apostando 
naquele mito suicida de Sísifo. Porque minha queda, re-
gistrada por iPhones que surgiram do nada assim que 
tentei discretamente subir no parapeito do prédio, só es-
tava fadada a se repetir realmente em looping no You-
Tube, onde o vídeo do suicídio chegou fácil às vinte mil 
visualizações, superando no dobro o de uma mulher que 
pulou de um edifício da zona oeste e provocou uma tra-
gédia ainda maior que envolveu seu marido, morto de-

pois num irônico acidente de carro, viajando justamente 
pro enterro da esposa.

Tive minha fama póstuma, mas descobri muito tarde 
que o chiclete azedo da morte tinha um sabor bem diferen-
te daquele que eu esperava provar de início. Hoje posso 
finalmente avisar aos incautos que não é o ato final da 
morte mas o ato primeiro da vida que nós, suicidas, es-
tamos condenados a ver passar nesse aparelho de DVD 
quebrado, rodando um disco arranhado que não avança 
além da primeira cena.

Meu último túmulo tem sido o meu primeiro berço: o 
ventre da minha mãe, meu cerne, no momento em que ela 
me expulsa da barriga num mês em que o Brasil perdeu 
uma copa quase ganha e eu nasci sob o signo nefasto do 
fracasso, de tudo o que poderia ser e não fui, de tudo o que 
eu fui e poderia não ter sido.

Por mais que eu tente apertar esse cordão umbilical 
que agora enrolo ao pescoço, no esforço vão de que uma 
nova morte, redentora, me salve do fardo pesado da vida, 
é o próprio diabo quem, de branco, me livra do enforca-
mento e sorri por trás de uma máscara de borracha, impe-
de que me coloquem num caixão azul e me consagrem no 
paraíso dos pequenos anjos.

Eu choro, choro não porque me violentam, mas porque 
tenho plena consciência da merda colossal em que tudo isso 
vai dar. Porque sou privado da inocência quando chupo o ve-
neno da tragédia do peito da minha mãe e ainda tenho que 
olhar nos olhos dela, vendo desenhar-se neles uma esperança 
tola de que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, eu serei al-
guém no mundo e farei alguma diferença no futuro.

Atei as duas pontas da vida com o último fiapo de exis-
tência que me restava, num nó cego em que não sei mais 
como desfazer.

Até o azedo do chiclete perdeu o gosto.

CoNFIRA um Dos CoNtos pREsENtEs NA ANtologIA ‘CAtálogo DE pEquENAs EspéCIEs‘: 
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Por terem conquistado brilho próprio, obras 
que se perpetuam imorredouras na história são 
chamadas de “clássicas”. Atemporais, percorrem 
milênios sempre prontas a serem desfrutadas ade-
quando-se à época e ao nível dos que as cultuam e 
nelas distinguem infindas sensações. 

Entretanto, de seus conteúdos nem sempre 
despontam com toda intensidade os princípios 
que moldaram o âmago exegético que intimamen-
te conduzem.

Ao sentirem que célebres peças podem não 
ser depreendidas na plenitude do universo em 
que foram concebidas, mestres dignos e profi-
cientes se dedicam a ensiná-las, honrando o pri-
vilegiado talento com que exercem a nobre faina 
do magistério.

Milton Marques Júnior, professor por natu-
ral excelência, muito acima dos títulos logrados 
e publicados, veio ao mundo com esta missão: 
vivificar, intensificar, revitalizar, ressuscitar, va-
lorizar e assim contribuir para a perpetuação do 
clássico. Justamente em uma época na qual a arte 
erudita, a sabedoria antiga e tantos ensinamen-
tos legados à humanidade por luminosos vultos 
da história lamentavelmente se esvaem da edu-
cação em todos os níveis.

A literatura clássica é uma seara fecunda. 
Nos meandros linguísticos de sua diversidade 
lírica, artística, metafísica, alegórica nem sem-
pre os enunciados se manifestam claramente, 
com ou sem intenção predefinida na origem. Há 
autores que os envolvem propositalmente nos 
mistérios destinados a premiar a argúcia capaz 
de desvelá-los. Talvez busquem na subjetivida-
de glossológica o elo mágico que amplia percep-
ções e fertilizam o imaginário recíproco entre si 
e os leitores. Quanta sutileza há na construção 
dos poemas épicos, da mitologia, da tragédia, da 
dramaturgia clássica? Quantos véus precisam 
ser desocultos no instante certo para que a lei-
tura nos transcenda à plenitude e aos insights 
de sabedoria?

Aí residem os méritos dos autores, escritores 
e catedráticos que, como Milton Marques Júnior, 
se empenham a desvendar segredos trazendo-
nos a lume pela habilidade da docência. O júbilo 
que experimentam ao ver os resultados alcança-
dos no brilho dos olhos do alunato ou do cativo 
leitorado, certamente se compara ao do profes-
sor de música que se extasia ao ouvir soar per-
feita a melodia que ensina.

O que notabiliza o trabalho de Milton é a 
abrangência de sua interpretação lógica e lúci-
da. Ele garimpa os sentidos daquilo que narra 
com um esmerado cuidado, buscando conectar o 
argumento com as origens históricas, etimológi-
cas, idiomáticas e filosóficas para enfim alcançar 
as possibilidades da lapidada hermenêutica. Sem 
perder a fidelidade ao requinte clássico com que 
se exprime, a narrativa realiza apurada metáfrase 
de forma acessível a qualquer leitor.

(continua na próxima semana)

Clássica razão 
de ser (II)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Sobre a Professora Eliza-
beth Marinheiro, bem podería-
mos começar afirmando que 
“ela é trezentos, é trezentos 
e cinquenta”, para nos valer-
mos do emblemático verso do 
Mário de Andrade de Pauliceia 
Desvairada, primeiro livro 
de poemas verdadeiramente 
sintonizado com os ventos do 
revolucionarismo estético que 
o modernismo veio soprar 
na literatura nacional. Assim 
como o grande mentor e cére-
bro do numeroso e multiplica-
do modernismo dos frenéticos 
anos 1920 consorciava em seu 
ser/fazer cotidiano diversifi-
cadas atividades, também a 
admirada mestra campinense é pluridimensional em suas várias 
frentes de atuação, nas cenas e cenários da cultura paraibana, 
para cuja apreciação de cada uma delas somente um ensaio 
de longo fôlego, ancorado no porto de uma sólida metacrítica, 
poderia dar conta, o que é absolutamente impossível de ser feito 
nos limites diminutos de uma abordagem jornalística. 

Sendo assim, não focaremos o nosso olhar na categorizada 
ensaísta cuja produção é celebrada dentro e fora dos quadrantes 
nacionais; e que, por várias vezes, foi chancelada com grandes 
premiações. Na professora que renovou os estudos de teoria e 
crítica literária, ao imprimir à sua docência o saber e o sabor 
provenientes dos vários aportes teóricos que, desde o surgi-
mento do formalismo russo, redimensionaram os processos de 
investigação literária. Na crítica literária portadora de linguagem 
densa e sumamente metafórica, que sabe na esteira da luminosa 
hermenêutica postulada pelo mestre Eduardo Portella, que “na 
dinâmica do esquivo jogo da verdade a crítica é criação”. Na aca-
dêmica de relevo, a primeira mulher a ingressar na legendária 
Casa de Coriolano de Medeiros, a Academia Paraibana de Letras, 
e com predicativos que a fazem merecedora de um assento na 
Casa de Machado de Assis, a Academia Brasileira de Letras, em 
cuja tribuna já esteve relendo, com invulgar lucidez, a ficção do 
paraibano José Lins do Rego. Na idealizadora dos monumen-
tais Congressos Brasileiros e Internacionais de Teoria e Crítica 
Literária, os quais, em sucessivas e vitoriosas edições fizeram 
de Campina Grande uma elevada e transgeográfica tribuna de 
reflexão, tendo como ponto de partida e de chegada de todas as 
suas cogitações a palavra crítica, criativa, libertária e estética da 
literatura. Na criadora, dentre outras instituições, de uma jovia-
líssima e resistente cinquentona chamada Facma – Fundação 
Artístico-Cultural Manuel Bandeira, cujos Corais Falados, con-
sorciando música, literatura e teatro, encantaram a Academia 
Brasileira de Letras e fulguraram em territórios do Velho Mundo. 
Na operosa presidente, por vários anos, da Associação Brasileira 
de Semiótica Regional da Paraíba, cujos projetos: O autor por ele 
mesmo e As palavras da cidade eram convites irrecusáveis para 
a arte-ciência do verdadeiro pensamento, sem o qual o homem 
não passa de uma grotesca caricatura de si mesmo. Na presiden-
te da Primeira Seccional PEN da Paraíba, plataforma aberta e 
descentrada para a convivência de todas as linguagens.  

Todos esses territórios sinalizadores do agir pluridimen-
sional da escritora campinense pedem enfoques diferenciados, 
que, conforme já pontuado, desbordam do escopo do nosso 
texto, cujo olhar incidirá sobre a coluna Tessituras, que, há 
décadas, a Professora Elizabeth Marinheiro escreve e publica, 
dominicalmente; antes, o fazia nos jornais impressos, agora, 
nos espaços digitais. As Tessituras de Elizabeth Marinheiro a 
exórdio já revelam uma extraordinária fidelidade da professora 
campinense para com a palavra escrita, o que revela o seu in-
declinável compromisso com a inarredável convicção de que “o 
homem se eterniza pelo que escreve”, título-tema do brilhante 

ensaio com o qual Elizabeth 
Marinheiro, no longínquo ano 
de 1982, saudou, na Academia 
Paraibana de Letras, o grande 
ficcionista paraibano Edilber-
to Coutinho.

Para Roland Barthes, que 
integra o paideuma particular 
de Elizabeth Marinheiro, “clas-
sificar já é um forma de inter-
pretar”. Para Rachel de Quei-
roz, ao se reportar ao romance 
A Pedra do Reino, esculpido 
pelo mestre Ariano Suassu-
na, a classificação é um gesto 
inerente ao espírito humano, 
muito embora não esgote a 
complexidade dos fenômenos 
observados. Indiferentes ao 

inócuo rigorismo das classificações, acolhemos as Tessituras de 
Elizabeth Marinheiro como signos abertos, para cujo interior são 
convocados os mais variados registros do caleidoscópico real, 
dentro do qual ela está inserida, e que converte no mapa privile-
giado das suas travessias estéticas e existenciais. Momentos há 
em que Elizabeth Marinheiro, em intimistas incursões líricas, faz 
da natureza o motivo recorrente das suas abordagens. Natureza, 
na qual ela mergulha como quem descobre um refúgio secreto 
para os insistentes torvelinhos que a vida por vezes nos reserva. 
Por esse viés, irresistivelmente bucólico, o mar, o vento, as flores, 
o céu estrelado da Guabiraba, o cantar dos pássaros compõem 
um cenário idílico insuperável, o locus amoenus tecido e deste-
cido por uma solidão feita de ternura, autoconhecimento e real 
promessa de felicidade. Noutras circunstâncias, os fios verbais 
da criadora de Vozes de uma Voz transitam entre o olhar da críti-
ca e a crítica do olhar, tudo regido pelos inafastáveis ingredientes 
da leveza e da consistência avaliativa do mundo circundante.

Aqui, revezam-se o mundo da crítica e a crítica do mundo. 
Por essa caudalosa fonte de saberes passam fatos, pessoas, 
acontecimentos, livros, tudo o que, ao fim e ao cabo, integra o 
desbordante universo daquilo que é humano, demasiadamente 
humano. Quando debruçada sobre o incontornável corpus da 
literatura, Elizabeth Marinheiro, mesmo terreno da escritura 
breve, promove percepções verdadeiramente iluminadoras, o 
que somente ratifica a singular lente crítica de que é portadora 
a pioneira dos estudos sobre Ariano Suassuna na universidade 
brasileira. Centradas na alteridade e indissoluvelmente vincula-
das à pedagogia da inclusão, as Tessituras de Elizabeth Marinhei-
ro abrigam em seu roteiro narrativo os feitos e fatos significa-
tivos de inúmeras personagens que fizeram parte tanto da sua 
vida particular, quanto da vida da própria cidade de Campina 
Grande. Aqui, história e memória dão-se as mãos e urdem trans-
temporalmente, passado, presente e futuro. As Tessituras de 
Elizabeth Marinheiro cantam o código da amizade sincera, cada 
vez mais rara em nossos desventurados tempos, daí o cultivo da 
convicção de que “somos um ser para o outro e fora do diálogo 
o que existe é o precipício”, outra lição imorredoura emanada do 
poético pensar de Eduardo Portella. As Tessituras de Elizabeth 
Marinheiro celebram e ao mesmo tempo denunciam um mundo 
permanentemente clivado pelas mais dramáticas formas de 
contradição; um mundo, no qual opulência e miséria coabitam 
numa terrível e natural antinaturalidade. Metafóricas e metalin-
guísticas, lúdicas e líricas, bem-humoradas, irônicas e, sobretu-
do, adensadas por uma linguagem sumamente poética em suas 
anticanônicas formulações, as Tessituras de Elizabeth Marinhei-
ro vincam-na, indeslindavelmente, ao errático e movediço signo 
da literatura, aquele que desestabiliza o mundo para melhor e 
mais verticalmente desvelá-lo. Enfim, as Tessituras de Elizabeth 
Marinheiro são fios que fiam e desfiam o cotidiano, sob a égide 
das palavras e da  estranha potência que as impregna, como 
diria a imensa Cecília Meireles.

As Tessituras de 
Elizabeth Marinheiro

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Foto: Arquivo A União

Colunista colaborador

Dentro da programação 
do ‘Aldeia Digital’, o Espaço Cul-
tural desta quinta-feira trará 
uma entrevista com o DJ indí-
gena Topz SA, além de blocos 
com grandes nomes da cena 
paraibana cantando temáticas 
relacionadas às aldeias. Apre-
sentado pelo jornalista Jãmarrí 
Nogueira, o programa vai ao 
ar das 22h até meia-noite, na 
Rádio Tabajara FM (105,5).

O primeiro bloco reúne 
músicas com Tocaia da Paraí-
ba, Zé Ramalho, Chico César 
e Escurinho. Ainda canções 
com Gláucia Lima, Totonho e 
as bandas Flor de Pedra e Seu 
Pereira & Coletivo 401.

No segundo bloco, a play-
list segue com Elba Ramalho, 
DJ Ian Valentim, Banda Cabaçal 
de São José de Piranhas e mais 
canções de Chico César.

Uma entrevista com o DJ 
Topz SA estará no terceiro blo-

co. Ele fala sobre a influência 
da cultura indígena em sua 
produção musical. Nesse blo-
co, o ouvinte terá acesso a uma 
produção mais recente do DJ 

(claramente influenciado por 
sonoridades indígenas).

Já no quarto bloco, o Espa-
ço Cultural faz um chamamen-
to para o 4° Festival de Música 

da Paraíba, tocando canções 
que participaram de edições 
anteriores, como as de Chico 
Limeira, Tom Drummond, Al-
cides Prazeres, Marta Sanchís 
e Quarteto Avuô.

O programa Espaço Cul-
tural também pode ser ouvido 
pelo site oficial da Rádio Tabaja-
ra (radiotabajara.pb.gov.br/ra-
dio-ao-vivo/) e, no dia seguinte 
à apresentação, fica disponível 
no canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

‘Espaço Cultural’ traz DJ indígena

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima,
acesse o site da Rádio TabajaraPrograma de hoje trará um bloco de entrevista com o DJ indígena Topz SA

Professora Elizabeth Marinheiro, pluridimensional no cenário cultural da PB

Professor Milton Marques Jr., membro da Academia Paraibana de Letras

Foto: Rafael Passos/Divulgação



Cultura

Sempre cruzei o portão da casa de Nathanael 
Alves como num retorno ao lar paterno. Naquela 
oportunidade, a cadeira onde se recostava estava 
vazia. O terraço desfalcado dos pontuais compa-
nheiros de afinidades.

Próximo da sua partida, ocorrida há 40 anos, 
nossos encontros foram mais frequentes. Ausência 
somente quando viajava à nossa terra. De lá trazia 
as lembranças que Arara consentia recolher. 

Certa vez, numa tarde, não o encontrei na ca-
deira, mas à cama descansava. Minutos depois, saí-
mos a andar ali perto, acompanhando-o a passos 
lentos. Era uma tarde morna, o sol se estendia por 
entre os jardins nas casas vizinhas. Retornamos 
depois de andar algumas braças.

– Viver é muito difícil –, são as palavras dele 
que retardo esquecer, pois as guardo desde aquela 
tarde, quando sentamos na calçada junto às flores 
do jardim de sua casa.

Os retornos ao hospital eram mais constantes. 
A crise renal espalhava dores como se fosse uma 
ferina lesão.

Sem reclamar, tornava fácil o que a vida lhe 
reservara. Aprendi com ele a não reclamar da dor, 
porque nas noites, por mais escuras que sejam, 
existem estrelas a brilhar.

Apiedava-se de si mesmo. Com os olhos cata-
va no horizonte as respostas ao que impetrava seu 
corpo, como a pedir um instante de sedação. A fa-
mília e amigos com possíveis consolos, mas a dor 
vinha de mais longe, tinha raízes no horizonte da 
infância, composto de esperanças tardias.

O viver difícil talvez viesse dos caminhos pe-
dregosos de Arara, da ausência do pai que morreu 
antes dos quarenta anos. O andar lento e solitário 
mostrava que sempre buscava um lugar para che-
gar e suas mãos estendidas respondiam ao apelo 
do coração.

Uma vez ele disse para Gonzaga, confidente de 
suas dores, quando a meizinha e as longas suces-
sões de internamentos não mais surtiam efeito:

– Nada mais me acende...
Em momentos de dormência e inquietações 

da alma, e diante das incertezas do seu tempo com 
muitas mazelas, fortes restrições às expressões 
culturais, buscava o modelo franciscano para pro-
ver de vitalidade a existência.

Nas horas ternas em que viveu dando guarida 
às lucubrações poéticas, Nathanael abria as asas da 
imaginação para expor o sentimento da alma. Sem 
nunca publicitar, deixou-nos poemas de rara bele-
za, apontando as afastadas sombras da alma. Tam-
bém produziu crônicas e contos que ocupariam 
qualquer antologia nacional.

Outras vezes nos encontramos depois daquela 
tarde silenciosa, mas pouco eu sabia confortá-lo.

Um dia ficamos no recanto da casa, onde esta-
va o birô, a máquina de escrever em cima, os livros 
postos na estante e uma velha fotografia da casa 
onde nasceu.   

– Desculpa-me alguma coisa...
Despedindo-se de mim à porta, como sempre 

fazia, saí sem olhar para trás, pois não queria que 
ele percebesse meus olhos murchos. Quem deve 
pedir desculpas sou eu porque nunca soube di-
zer-lhe palavras de conforto, a não ser recordar as 
dores de Arara. Afinal, sempre fui mais ouvinte e 
menos conversador.   

Retornando à sua casa, quatro décadas depois 
da passagem dele para a vida eterna, percorri os 
lugares onde conversávamos. O terraço, o jardim 
e a biblioteca onde acompanhava ele escrever 
suas crônicas, enquanto folheava livros, muitos 
dos quais no mesmo lugar. Recordo as imagens 
daquela época, preservadas como prêmio à ami-
zade e à admiração. 

É chegada a hora de reencontrar Nathanael 
Alves nas crônicas, contos e poemas guardados 
na gaveta e adormecidos em páginas de jornais, 
para revelar sonhos e afinidades dele com a vida, 
mesmo que a vida e esses sonhos tenham sido do-
lorosos de viver.

Os que conviveram com ele, seja nas redações 
de jornais ou no espaço do terraço de casa, guar-
dam paisagens construídas por gestos profunda-
mente humanos. Ele me fez merecedor de conviver 
na intimidade do terraço de sua casa e de recolher 
gestos que me fizerem menos rude.

Reencontrar 
Nathanael

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Ada Carina
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A programação do ‘Al-
deia Digital 2021 - Inĩ Pupé: 
Arte, Ciência e Direitos dos 
Povos Indígenas da Paraíba’ 
segue nesta quinta-feira. A 
partir das 10h, um debate será 
realizado no canal da Funesc 
no YouTube (/funescpbgov), 
com o tema “Corpo Território: 
Espiritualidade, diversidade e 
educação”. O evento contará 
com a participação da Pajé 
Sanderline Ribeiro, Iasypitã 
Potiguara, Iranilza Potiguara, 
Irembé Potiguara e Humberto 
Bismark Tapuya-Tarairiú.

A edição da ‘Aldeia Digi-
tal’ termina na próxima sex-
ta-feira, com ações em torno 
de arte, ciência e direitos dos 
povos indígenas da Paraíba. 
São debates online, torés ele-
trônicos e artes virtuais com 
representantes dos povos 
Tabajara, Potiguara, Kariri e 
Tapuya Tarairiú no Estado. O 
projeto é realizado através de 
uma parceria entre a Funesc 
e a Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana.

Humberto Bismark Ta-
puya-Tarairiú (Patos) é con-
selheiro dos Kariris Velhos 
da Paraíba, licenciando em 
Ciências Sociais pela UFPB; 
Irembé Potiguara (Baía da 
Traição) é graduada em 
Pedagogia, pós-graduada 
em Psicopedagogia, sendo 
professora de Tupi na ECIT 
Matias Freire, em Baía da 
Traição; Iranilza Potiguara 

‘Aldeia Digital’ promove debate hoje

Secult-PB

Cotas para os povos ciganos, indíge-
nas e quilombolas, além de pretos e pretas 
estarão nos novos editais que serão lança-
dos pela Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult-PB) na segunda fase da Lei Aldir 
Blanc de Emergência Cultural. No entanto, 
ainda não há data para lançamento, já que 
o PL 795, que permite aos Estados e Mu-
nicípios utilizarem os recursos remanes-
centes até o final deste ano, ainda está na 
Câmara Federal, após passar pelo Senado. 
“A previsão é de que a votação ocorra hoje, 
sendo a expectativa positiva de que seja 
aprovado, para depois ir à sanção do pre-
sidente da República. Esperamos que Jair 
Bolsonaro tenha bom senso e o sancione, 
levando em consideração a necessidade 
dos trabalhadores da cultura atingidos 
pela pandemia”, disse o secretário Damião 
Ramos Cavalcanti, acrescentando que, no 
caso da Paraíba, o montante que restou é 
na ordem de R$ 19 milhões.  

O gestor ainda informou que, além 
dos trabalhadores do setor cultural, os 
povos ciganos, indígenas, quilombolas, 
pretos e pretas vão ser ouvidos durante 
uma nova série de ‘Diálogos Culturais’, 
que é uma consulta pública cujo objetivo 
é colher as demandas e que deverá mar-
car o início das ações para a segunda fase 
da Aldir Blanc. Concluída essa etapa, a 
Secult-PB elaborará as minutas com base 
nessas conversas e as informações vão 
passar por uma comissão para validação 
e, logo em seguida, pelo setor jurídico do 
Governo e o aval de Damião Ramos.

“A utilização dos R$ 19 milhões res-
tantes, nessa segunda fase, cuja aprovação 
sairá, com muita probabilidade, abrirá 
muitos e diversificados editais, que, em 
quantidade e qualidade, serão significa-
tivos quanto a essas necessidades emer-
genciais. Toda a equipe da Secult-PB 
estará unida e dedicada à agilidade de 
atendimento a todos os proponentes, nos 
termos dos editais”, assegurou o secretá-

rio, garantindo a continuidade, com maior 
intensidade, ao que vem sendo realizado 
desde a operacionalização da primeira 
fase da Lei Aldir Blanc.

A secretaria também atuará no refor-
ço dos espaços de formação, no intuito de 
capacitar as pessoas a entenderem me-
lhor como funciona um processo seletivo 
e em que consiste cada edital. “A princípio, 
essas atividades serão por meio virtual, 
mas, dependendo do estágio de contro-
le da pandemia, poderá haver atividades 
presenciais”, afirmou o coordenador exe-
cutivo da Lei Aldir Blanc na Paraíba, Pedro 
Santos, que também é o vice-presidente 
da Fundação Espaço Cultural (Funesc).

A Secretaria de Estado da Cultura 
também ampliará o número de editais, in-
cluindo editais temáticos, a exemplo para 
o São João, que se aproxima.

Essas medidas foram apresenta-
das por Damião Ramos Cavalcanti, e sua 
equipe, em reunião virtual mediada pelo 
procurador da República, José Godoy, 
realizada no último final de semana e ter-
minanda na segunda-feira ( dia 12), com 
movimentos sociais e representantes de 

setores culturais, com o objetivo de bus-
car soluções que garantam maior parti-
cipação de trabalhadores da periferia no 
bolo orçamentário da Lei Aldir Blanc. Na 
ocasião, o principal ponto defendido pe-
las entidades sociais foi a criação de cota 
para pessoas negras e pardas. A Secult-PB, 
então, além de garantir o atendimento do 
pleito, incluiu nas cotas as minorias indí-
genas, ciganas e quilombolas.

“A adoção de 30% para artistas ne-
gros nos editais gerais lançados pela Secult 
Paraíba constitui uma possibilidade de fa-
zer justiça numa conquista que pode ser 
considerada um marco histórico, em nível 
nacional, uma vez que nenhum outro Es-
tado brasileiro assumiu esse compromisso 
com a parcela negra/preta da população, 
neste momento de pandemia, em que a 
comunidade artística/cultural é um dos 
setores mais prejudicados e os negros/as 
estão em maior condição de vulnerabilida-
de diante da crise sanitária por que passa 
o nosso país”, disse a representante do Fó-
rum de Artistas Pretes, Pretas e Pretos na 
Paraíba, a artista Fernanda Ferreira, uma 
das participantes da reunião virtual.

Nova fase da Lei Aldir Blanc 
na PB terá sistema de cotas

Foto: Adom Vieira/Divulgação

Para a ativista Fernanda Ferreira, adoção de 30% para artistas negros nos editais da Secult-PB é um marco histórico

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

(Marcação) é graduada em 
Secretariado Bilíngue, Mes-
tra em Ciências das Religiões 
(UFPB) e Pesquisadora com 
experiência em Gestão Esco-
lar; Iasypitã Potiguara (Baía 
da Traição) é mestranda em 
Ciências Florestais CSTR/
UFCG, Gerente Operacional 

de Políticas de Apoio a Comu-
nidades Tradicionais na SEM-
DH e membro da AMIP, OJIP e 
AUP; e, por fim,  a Pajé Sander-
line Ribeiro (Rio Tinto) é pro-
fessora, terapeuta, ativista do 
DSEI Potiguara e AMIP, além 
de mestranda em Ciências das 
Religiões (UFPB).

Em sentido horário, partindo da 1ª foto de cima: edição conta com Pajé Sanderline, 
Iranilza Potiguara, Humberto Bismark, Iasypitã Potiguara e Irembé Potiguara

Através do QR Code acima,
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Fotos: Divulgação
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Exposição ‘Do outro lado’ espalha, por Lisboa, painéis de 12 artistas de Portugal, Argentina, Brasil, Espanha e Moçambique

A pandemia afastou 
o público do consumo e da 
apreciação coletiva da arte, 
dos espaços comuns de con-
vivência e troca entre es-
pectadores. Para ter acesso 
a espetáculos e exposições 
só estando do outro lado de 
uma tela que aproximasse 
virtualmente a plateia do 
produto cultural ou do artis-
ta de seu interesse. As flexibi-
lizações das regras de distan-
ciamento social devolveram, 
porém, os espaços públicos 
da cidade, por onde passam 
quase sempre apressados os 
pedestres, motoristas, pas-
sageiros e ciclistas que não 
podem ficar em casa. Foi a 
partir desta observação que, 
em Lisboa, os outdoors de 
publicidade estão sendo ocu-
pados para uma exposição 
coletiva de fotografias. Entre 
os artistas selecionados está 
o paraibano de São Bento, 
João Lobo.

A exposição multina-
cional denominada Do outro 
lado, numa referência ao poe-
ma Contemplo o que não vejo, 
de Fernando Pessoa (1888-
1935), exibe em grandes pai-
néis as imagens produzidas 
por 12 artistas de Portugal, 
Argentina, Brasil, Espanha e 
Moçambique, utilizando-se 
da paisagem urbana como 
ambiente expositivo. No mo-
mento em que as restrições 
sanitárias fecharam as ga-
lerias, foi preciso ver o que 
está para além da realidade, 
como sugerem os versos do 
poeta português.

A fotografia de João 
Lobo recebe o nome de Self 
Me (“eu mesmo”, em uma 
tradução livre), e é compos-
ta por silhuetas de algumas 
pessoas em um fundo azul 
escuro, captada a partir de 
uma perspectiva inferior ao 
das pessoas enquadradas, 
como quem sai de uma es-
tação de trem subterrânea. 
Na imagem, se vê os con-
tornos de duas crianças, 
uma mulher e dois homens, 

um dos quais usa um equi-
pamento para fotografar a 
si mesmo com um celular. 
Pode-se observar ainda as 
linhas suspensas curvadas 
por onde os bondes elétri-
cos circulam por Alfama, 
zona turística de Lisboa, lo-
cal de grande fluxo de pes-
soas em tempos normais, 
e por onde João Lobo não 
circula com frequência.

“A silhueta represen-
ta o artista sem rosto, sem 
nação, sem a condição de 
viabilizar a sua produção e 
a consequente dificuldade 
para viver neste período de 
restrições sanitárias. O títu-
lo diz respeito ao meu isola-
mento e a oportunidade de 
ver-me, olho no olho comigo 
mesmo, em uma reavalia-
ção de todo o meu percurso 
artístico com a necessida-
de de reinventar sistemas 
de trabalho diante de uma 

complexa situação de saúde 
pública”, detalha Lobo.

O painel de 27m² de 
imagem causa um impacto 
visual que se destaca na pai-
sagem urbana do centro de 
Lisboa, próximo à Assem-
bleia da República, zona 
importante da cidade, onde 
estão  muitas galerias de ar-
tes (fechadas) e um grande 
fluxo de artistas, curadores 
de artes, acadêmicos e polí-
ticos. Por fortuita coincidên-
cia, o outdoor está localiza-
do exatamente na rua onde 
João Lobo reside.

A mostra organiza-
da pela ArtDispersion com 
participação do Instituto 
Moreira Salles (SP) procu-
ra atrair o olhar curioso de 
quem estava acostumado a 
ser visto como consumidor 
pelos painéis de publicida-
de, convertendo-os em crí-
ticos das obras de arte neste 

período de pandemia. “Para 
mim, como fotógrafo, en-
contrei a matéria produtiva 
de outra forma. Um aspecto 
solitário, uma sensação de 
isolamento, mas, também, 
um olhar diferente sobre os 
ambientes e uma outra for-
ma de ver, sentir e perceber 
a cidade”, revela.

O fotógrafo de 62 anos 
iniciou sua trajetória pro-
fissional ainda na década 
de 1980, trabalhando como 
fotojornalista para diversas 
publicações de jornais e re-
vistas, para em seguida tra-
balhar no meio publicitário 
para agências e editoras do 
Brasil. Como um estudioso 
de seu ofício, Lobo também 
contribuiu com a prática 
acadêmica na Universidade 
Federal da Paraíba e possui 
seis livros publicados, sendo 
os mais recentes Tessituras 
urbanas (Ed. UFPB, 2012), 

Across lens (Ed. UFPB, 2011) 
e O essencial é invisível (Ed. 
Forma, 2009). Radicado em 
Portugal há quase 10 anos, o 
fotógrafo faz doutoramento 
pela Universidade de Lisboa 
em Belas-Artes.

A crítica descreve as 
imagens produzidas por 
João Lobo a partir da busca 
do artista pela desconstru-
ção do que é real, com uma 
forte carga experimentalis-
ta, na qual nada é visto da 

forma que realmente é. Suas 
obras vão do realismo mais 
naturalista ao abstracionis-
mo, onde prevalece a dimen-
são pessoal do gesto criativo 
e poético que desestabiliza 
a lógica do habitual discur-
so fotográfico. Especialistas 
apontam que o trabalho de 
Lobo mostra que a fotogra-
fia pode ser feita nas som-
bras, onde a luz não é bem 
quista, e pode mostrar mais 
do que se quer ver.

Fotógrafo paraibano expõe 
em ‘outdoors’ de Portugal
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No centro da capital lusitana 
(foto maior), obra de João 
Lobo (acima) recebe o nome 
de ‘Self Me’; abaixo, exemplo 
de outro painel espalhado 
pela cidade, de autoria do 
Evandro Teixeira

Hoje é comemorado o Descobrimento do 
Brasil, que na verdade não aconteceu no dia 
22 de abril de 1500.
           Assim transcrevo em seguida partes 
de texto (divulgado pelo UOL) de um espe-
cialista no assunto, o professor e jornalista 
Antonio Carlos Olivieri, que já tem dez livros 
publicados desde 1987 pela Ática, inclusive 
A carta de achamento do Brasil e D. Pedro II, 
imperador do Brasil.
            Vamos lá.
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            “Em dezembro de 1498, uma frota de 
oito navios, sob o comando de Duarte Pache-
co Pereira, atingiu o litoral brasileiro e chegou 
a explorá-lo, à altura dos atuais Estados do 
Pará e do Maranhão. Essa primeira chegada 
dos portugueses ao continente sul-americano 
foi mantida em rigoroso segredo. 
            Estadistas hábeis, os dois últimos reis de 
Portugal entre os séculos 15 e 16 – D. João II e D. 
Manuel I – procuravam impedir que os espa-
nhóis tivessem conhecimento de seus projetos. 
Pouco depois do retorno de Vasco da Gama a 
Lisboa, em agosto de 1499, D. Manuel I, em par-

Tomada de posse da terra não é descobrimento

ceria com investidores particulares, organizava 
uma nova expedição para Calicute. 
        Decidido a impressionar o monarca local, 
ou a convencê-lo pelas armas, o rei enviava agora 
uma expedição ostensivamente rica e poderosa, 
composta de 13 navios com uma tripulação esti-
mada entre 1.200 e 1.500 homens. Seu comando 
foi confiado a um fidalgo de 33 anos, chamado 
Pedro Álvares Cabral. A bordo, estavam pre-
sentes alguns dos mais experientes navegadores 
portugueses, como Bartolomeu Dias, o mesmo 
que dobrou o cabo da Boa Esperança, atingindo 
pela primeira vez o oceano Índico. 

        A partida da armada de 
Cabral foi programada para 8 de 
março de 1500, embora tenha 
sido adiada para o dia seguinte, 
devido ao mau tempo. Uma ceri-
mônia espetacular foi organizada 
na ocasião pelo rei de Portugal. 
Toda a população de Lisboa – 
cerca de...  60 mil pessoas – foi 
convocada para assistir a ela, o 
que era uma forma de oficiali-
zar o pioneirismo português no 
caminho da Índia, assegurando 
para o reino luso os direitos do 
comércio com o Oriente. 

         Cabral chega ao Brasil. Rumo ao Ociden-
te, a frota chegou às ilhas Canárias cinco dias 
depois da partida e dirigiu-se para o arquipélago 
de Cabo Verde, onde uma nau desapareceu no 
mar. Após tentar em vão encontrá-la, o coman-
dante decidiu seguir a viagem.
         Cruzou a linha do Equador a 9 de abril, 
seguindo uma rota para o sudoeste que avançava 
nessa direção, comparativamente ao caminho 
seguido por Vasco da Gama.
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          No entardecer do dia 22 de abril, Cabral ancorou 
em frente a um monte, batizado de Pascoal, no magnífico 
cenário do litoral Sul do atual estado da Bahia. Antes de 
prosseguir com a viagem para a Índia, os navegantes ain-
da permaneceriam ali até o dia 2 de maio, tomando posse 
da terra, “em nome de d. Manuel I e de Jesus Cristo. 
            Assim, a chegada de Cabral ao Brasil é dois 
anos posterior à de Duarte Pacheco. Além disso, o 
atual território brasileiro já era habitado desde tempos 
pré-históricos. Cinco milhões de índios espalhavam-se 
particularmente ao longo do litoral, em 1500. 
            Por isso é preciso relativizar a ideia de que 
ocorreu um descobrimento a 22 de abril. Na verdade, a 
data marca a tomada de posse das terras brasileiras pelo 
reino de Portugal.
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         Em meio a essas festividades, os portugueses cui-
daram também de preparar os navios para o prossegui-
mento da viagem.
        Em 1° de maio, aconteceu a simbólica cerimônia 
de posse oficial da terra. Uma grande cruz de madeira, 
com as armas reais de D. Manuel, foi colocada na baía 
Cabrália. Em seguida, Frei Henrique de Coimbra cele-
brou sua segunda missa. 
          Os índios a assistiram numa atitude reverente que 
impressionou os portugueses”.
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Controle Interno da CMJP, seguindo orientação do Tribunal de Contas do Estado, convoca reunião para hoje

O coordenador de Con-
trole Interno da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), José André de Luce-
na Araújo, expediu memo-
rando no meio da tarde de 
ontem convocando os verea-
dores para uma reunião a 
ser realizada hoje, quando 
os parlamentares receberão 
orientações sobre o uso da 
verba indenizatória, de acor-
do com as recomendações do 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB).

A verba indenizatória é 
um recurso extra e da ordem 
de R$ 7,5 mil mensais para 
cada um dos 27 vereadores, 

que a Câmara aprovou no fi-
nal da legislatura passada e 
que, no começo deste ano, foi 
suspensa pelo TCE, porque 
vinha sendo gasta “a-toque-
de-caixa”. A decisão da Corte 
de Contas se deu na Segunda 
Câmara e partir da denúncia 
de um servidor da CMJP.

Ao apreciar a matéria, 
o TCE não decidiu pelo fim, 

mas estipulou recomenda-
ções sobre “como e com o 
quê” precisamente a ver-
ba pode ser gasta, e como, 
depois, a mesa diretora da 
Casa precisa prestar contas. 
A “aula” do Controle Interno 
para os vereadores será para 
esse fim e acontece no plená-
rio do Legislativo municipal, 
a partir das 9h de hoje.

A verba indenizatória 
foi denunciada não somente 
pela forma desorganizada 
que vinha sendo gasta, mas 
também porque os vereado-
res a aprovaram já contando, 
cada um dos 27 parlamenta-
res, com um salário de R$ 15 
mil, carros locados, 18 as-
sessores para cada gabinete, 
entre outras vantagens.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara vai “ensinar” vereador 
a gastar verba indenizatória

Lula e Dilma
Deputado estadual Cabo Gilberto apresenta projeto na Assembleia Legislativa 
da Paraíba tentando revogar honrarias já aprovadas aos ex-presidentes Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT. Página 14
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Verba indenizatória é 
um recurso extra e da 
ordem de R$ 7,5 mil 

mensais para cada um 
dos 27 vereadores

A “aula” do Controle Interno para os vereadores pessoenses acontece hoje, no plenário da CMJP, a partir das 9h

Foto: Secom-CMJP

Vereador anuncia que deixa de ser “independente”

Partidos formalizam ‘Unidade Democrática pela PB’

Desde o início da atual 
legislatura, sem registrar 
pelo menos três vereadores 
para formar e formalizar 
uma bancada de oposição, 
a Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) começa a 
receber sinais de que essa 
situação pode mudar nos 
próximos dias.

Através de um vídeo 
divulgado ontem nas redes 
sociais, o vereador Júnio 
Leandro (PDT) anunciou 
que está saindo da posição 

de parlamentar indepen-
dente para fazer oposição 
ao prefeito Cícero Lucena 
(Progressistas) no plenário 
do Legislativo pessoense.

“O meu compromisso 
não é defender gestão ne-
nhuma”, afirmou o verea-
dor, minutos depois de sair 
de manhã de uma reunião 
com o chefe do Executivo 
municipal, onde, segundo 
ele, nada do que foi prome-
tido tem sido cumprido, e 
que seu compromisso agora 
é defender sua categoria, no 
caso, os trabalhadores do 
segmento da saúde.

Partidos políticos de es-
querda e de oposição ao go-
verno Bolsonaro (sem parti-
do) lançaram um manifesto 
ontem para marcar a criação 
da ‘Unidade Democrática pela 
Paraíba’. O grupo, integrado 
por seis partidos, traz como 
principais pontos a luta pela 
vida, o combate à fome, a ga-
rantia de emprego e renda, 
o respeito à diversidade e o 
fortalecimento da democracia.

O manifesto foi assinado 
pelo Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB), Partido dos 
Trabalhadores (PT), Partido 
Socialismo e Liberdade (Psol), 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), Partido Verde (PV) e 

Júnio detalhou no ví-
deo que já havia solicitado 
essa reunião com o prefeito 
há muito tempo e que, para 
o encontro, levou todas as 
reivindicações oriundas 
da campanha, tendo como 
principal delas o incentivo 
adicional ou 14º salário do 
pessoal da área da saúde.

“Agora a pancada é di-
ferente”, afirmou o verea-
dor, ao lembrar que tem 
a Câmara Municipal para 
fazer a defesa dos seus pro-
jetos e que tudo o que havia 
levado para a reunião “foi 
resultado de compromisso 

firmado com o prefeito e foi 
promessa de campanha”, 
garantiu.

Júnio Leandro, assim 
também como todos os 
demais vereadores elei-
tos pela oposição (sete ao 
todo), já vem há semanas 
sendo convidado pelos ve-
readores Marcos Henriques 
(PT) e Marmuthe Cavalcan-
te (PSL) para formarem 
uma bancada de oposição. 
É que, pelo Regimento In-
terno da Casa, a formação 
de uma bancada exige a 
composição mínima de três 
vereadores.

Unidade Popular (UP), que 
formarão uma unidade para 
desenvolver ações, não só de 
oposição e denúncia ao gover-
no Bolsonaro, como também 
de ações sociais em favor da 
população paraibana.

O presidente estadual do 
Psol, Tárcio Teixeira, ressaltou 

que a união dos partidos se fez 
necessária na Paraíba devido a 
falta de ações do Governo Fe-
deral. “Esses partidos já estão 
nacionalmente em diversas 
ações conjuntas, a gente tam-
bém estava em alguma ação, 
mas não muito coordenada. 
Avaliamos que as ações do 

Júnio Leandro anunciou ontem que vai partir para fazer oposição a Cícero Lucena

Tárcio Teixeira é um dos coordenadores da ‘Unidade Democrática pela Paraíba’
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O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
rejeitou as contas de 2018 
do município de Cabedelo, 
com débito de R$ 430 mil 
aos gestores. Durante o pe-
ríodo de janeiro a abril, a 
prefeitura estava sob a res-
ponsabilidade do ex-prefei-

to Wellington Viana França 
(sem partido); nos demais 
meses daquele ano a cidade 
foi administrada pelo atual 
prefeito da cidade, Víctor 
Hugo Peixoto Castelliano 
(DEM). A decisão foi tomada 
ontem, em sessão ordinária 
por videoconferência.

De acordo com a de-
cisão da Corte, seguindo o 
voto do relator-conselheiro 

Antônio Cláudio Silva San-
tos, a reprovação das contas 
foi motivada pelas despesas 
irregulares no pagamento 
de servidores considerados 
“fantasmas”, durante a ges-
tão de Wellington Viana. Já 
as contas da gestão de Víc-
tor Hugo foram reprovadas 
pelo pagamento de serviços 
de pavimentação, referen-
tes a estudos geotécnicos, 

de acordo com o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
através das investigações da 
‘Operação Xeque-Mate’.

Além disso, durante a 
sessão, a Corte aprovou as 
contas municipais de nove 
municípios: São José do Sa-
bugi, Mataraca, Assunção, 
Lastro, São José de Caiana, 
Poço de José de Moura, São 
Sebastião da Lagoa de Roça 

e Borborema, referentes a 
2019; e de Mamanguape, 
referentes a 2016. Por outro 
lado, Mamanguape teve as 
contas do Fundo Municipal 
reprovadas, devido ao não 
recolhimento das obriga-
ções da Previdência.

Recursos
O Pleno ainda deu 

provimento ao recurso de 

reconsideração interposto 
pelo ex-prefeito municipal 
de Campina Grande, Rome-
ro Rodrigues (PSD), para 
modificar a posição da Cor-
te e decidir pela aprovação 
das contas de 2015. A corte 
constatou, com base nos 
documentos apresentados 
pela defesa, a regularidade 
na aplicação dos recursos 
mínimos em educação.

TCE rejeita contas da Prefeitura de Cabedelo
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

desgoverno repercutem na 
Paraíba, através dos seus re-
presentantes e entendemos 
que deveríamos nos unir como 
um contraponto a esse proces-
so”, disse.

Tárcio enfatizou que a 
união vai além de um mani-
festo contra o Governo Fede-
ral, mas também é uma forma 
de realizar ações concretas 
nas áreas que mais estão so-
frendo com a falta de políticas 
públicas. “Essa união é para 
pensar propostas, um plano 
democrático e estrutural para 
a nossa Paraíba, que a gente 
possa construir, não só com 
os partidos, mas com os mo-
vimentos sociais e com espe-
cialistas no assunto. A gente 
quer ir além de um manifesto, 
queremos fazer ações concre-

tas que contribuam para a vida 
do povo paraibano”, ressaltou.

Entre as ações propostas 
pelos partidos está o comba-
te à fome. Todas as sedes dos 
partidos que assinaram o ma-
nifesto irão disponibilizar pon-
tos de arrecadação permanen-
te de alimentos e produtos de 
limpeza, que serão distribuí-
dos nas comunidades e ocupa-
ções que lutam pela moradia. 
“Enfrentar a fome crescente 
no Brasil, especialmente em 
meio à carestia proporcionada 
pelo desgoverno Bolsonaro, é 
a primeira ação concreta da 
‘Unidade Democrática pela 
Paraíba’”, diz o manifesto.

A ‘Unidade’ será coor-
denada por partidos e repre-
sentações da sociedade civil. 
“Serão formados grupos de 

trabalho com representações 
das diferentes regiões do es-
tado para contribuir na estru-
turação de um plano estraté-
gico e democrático da Paraíba, 
pensando o nosso estado de 
forma integrada, sugerindo 
ações concretas que melho-
rem a vida do nosso povo”.

Além disso, o grupo pro-
mete realizar ações cotidianas 
na Paraíba. “A ‘Unidade De-
mocrática pela Paraíba’ cons-
truirá ações de solidariedade, 
ações políticas em atos públi-
cos e no parlamento, pensará 
e construirá coletivamente um 
plano estratégico e democrá-
tico da Paraíba. Sempre que 
necessário serão impetradas 
ações jurídicas e realizadas de-
núncias. Assim, construiremos 
uma unidade”.
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Projetos do líder da oposição foram barrados na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Assembleia Legislativa 

Dois projetos de autoria do 
deputado estadual Cabo Gilberto 
(PSL), líder da oposição na As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), propondo a revogação de 
honrarias já aprovadas aos ex-pre-
sidentes Lula e Dilma Rousseff, 
ambos do PT, foram reprovados, 
ontem, durante reunião remota da 
Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias.

Apesar de os dois projetos es-
tarem separados na pauta de vota-
ções, a relatora, deputada estadual 
Cida Ramos (PSB), apresentou pa-
receres conjuntos pela reprovação 
e também sugeriu votação única 
no que foi acompanhada pelos 
demais integrantes da c omissão: 
Estela Bezerra (PSB), Chió (Rede) 
e Pollyanna Dutra (PSB), que pre-
side o colegiado.

Em março de 2017, a Assem-
bleia paraibana aprovou a entre-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Deputado do PSL tenta revogar 
homenagens a ex-presidentes
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Política em Movimento

Política na História

Ação Parlamentar

Presidência de partido
A executiva nacional do Partido Republicano 
da Ordem Social (Pros) mudou o comando 
da legenda na Paraíba. Agora o Pros estadual 
é presidido pelo administrador e advogado 
Antônio Fábio Carneiro. Ele é irmão do de-
putado estadual Eduardo Carneiro (PRTB) e 
atual secretário do Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb) de João Pessoa. A prefeita do mu-
nicípio do Conde (na Região Metropolitana 
de João Pessoa), Karla Pimentel, ocupa a 
vice-presidência.

Projetos de Rafafá
O deputado federal Rafafá (PSDB), que as-
sumiu o mandato com a licença de 120 dias 
do deputado Pedro Cunha Lima (PSDB), 
vai apresentar na Câmara um projeto que 
prevê 20% das vagas de concursos públicos 
destinadas para pessoas com mais de 45 
anos e outro que prevê a criação de hospitais 
veterinários em todos os estados do país. As 
ações, que em breve devem ser protocoladas, 
fazem parte de suas bandeiras de luta.

Margarida Maria Alves
A Paraíba instituiu o dia 12 de agosto como 
o ‘Dia Estadual das Defensoras e Defensores 
dos Direitos Humanos’, em homenagem à 
paraibana, líder dos trabalhadores rurais de 
Alagoa Grande, Margarida Maria Alves, que 
morreu assassinada nessa data no ano de 
1983. A lei, de autoria da deputada estadual 
Estela Bezerra (PSB), foi sancionada pelo 
governador João Azevêdo (Cidadania) e pu-
blicada na edição da última terça-feira (20) 
do Diário Oficial do Estado (DOE).

238 — Ano dos seis imperadores: o senado 
romano destitui o imperador Maximino 
Trácio por suas proscrições sanguinárias 
em Roma e nomeia dois de seus membros, 
Pupieno e Balbino, ao trono.

1073 — É eleito o papa Gregório VII.

1418 — Encerramento do Concílio de 
Constança, que resultou no fim do Grande 
Cisma do Ocidente.

1500 — O navegador Pedro Álvares Cabral 
torna-se o primeiro português a desem-
barcar na costa do atual Brasil, e o terceiro 
europeu, após os exploradores espanhóis 
Vicente YanezPinzon e Diego de Lepe.

1519 — O conquistador espanhol Hernán 
Cortés estabelece um assentamento em 
Veracruz, atual México.

1529 — Tratado de Saragoça divide o he-
misfério oriental entre Espanha e Portugal 
ao longo de uma linha a 297,5 léguas do 
leste das ilhas Molucas.

1809 — Segundo dia da Batalha de 
Eckmühl: o exército austríaco é derrotado 
pelo exército do Primeiro Império Francês 
liderado por Napoleão e fogem ao longo do 
Danúbio até Regensburgo.

1915 — O uso de gás venenoso na Primeira 
Guerra Mundial se intensifica quando o 
gás clorídrico é lançado como uma arma 
química na Segunda Batalha de Ypres.

1945—Segunda Guerra Mundial: revol-
ta de prisioneiros no campo de concen-
tração de Jasenovac. Quinhentos e vinte 
são mortos e cerca de oitenta fogem; e 
o Führerbunker: depois de saber que as 
forças soviéticas tomaram Eberswalde 
sem luta, Adolf Hitler admite a derrota em 
sua casamata subterrânea e afirma que o 
suicídio é seu único recurso.

2016 — A Organização das Nações Unidas 
(ONU) assina o Acordo de Paris para ajudar 
a combater o aquecimento global.

ga da ‘Medalha Epitácio Pessoa’ 
aos ex-presidentes da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff. As propostas foram 
apresentadas pelos deputados 
Frei Anastácio (PT) – hoje depu-
tado federal – e Estela Bezerra. A 
entrega da comenda chegou a ser 
prevista para ser entregue durante 
uma sessão solene na cidade de 
Monteiro, no dia 19 de março, mas 

que acabou não ocorrendo. Na 
ocasião, também seria entregue 
ao ex-presidente Lula o ‘Título de 
Cidadão Paraibano’ concedido no 
ano de 2003.

“Não vi sentido nenhum nos 
projetos (do deputado Cabo Gil-
berto), porque, além do propósito 
de desconstruir o que já foi feito 
por esta Casa, desconhece uma 
grande quantidade de serviços 

prestados pelos dois ex-presiden-
tes à Paraíba, ao Nordeste e ao país 
como um todo”, afirmou a relatora.

O deputado Cabo Gilberto, 
que se assume seguidor do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem parti-
do), não integra a comissão e não 
foi localizado pela reportagem de 
A União para falar sobre o assunto.

Para o deputado Chió, a ini-
ciativa de Cabo Gilberto teria sido 
colocada “mais com o propósi-
to de causar polêmica do que de 
aprovação mesmo”. Ele ressaltou: 
“Esta matéria não tem nada a ver 
com a realidade, porque, pelo que 
fizeram pela Paraíba e pelo país 
inteiro, Lula e Dilma merecem de 
fato contar com essa honraria da 
Paraíba”, disse.

“É lamentável que num mo-
mento como este em que vivemos, 
de pandemia, de uma crise sem 
precedentes na história, apareçam 
projetos como esses para serem 
debatidos na Casa”, comentou 
Estela Bezerra, cuja posição foi 
acompanhada pela presidente da 
comissão, Pollyanna Dutra.

Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva durante visita a Monteiro, em março de 2017

Foto: Ricardo Stucker

Tribunal de Contas da Paraíba participa de 
programa nacional de prevenção à corrupção

O Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba (TCE-PB), junta-
mente com o apoio das redes de 
controle, vai participar de uma 
estratégia do Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção (PNPC), 
com a finalidade de avaliar as orga-
nizações públicas de todo o Brasil, 
mobilizando os seus gestores e 
as instituições encarregadas do 
controle. A expectativa é arregi-
mentar aproximadamente dezoito 
mil instituições públicas em todo 
o país, que poderão fazer uso de 
uma ferramenta de autoavaliação 
chamada ‘e-Prevenção’.

O aplicativo ‘e-Prevenção’ é 
um sistema de autosserviço em 
auditoria que permitirá ao gestor 
avaliar as boas práticas de preven-
ção à corrupção, bem como ter 
acesso a sugestões para a imple-
mentação de melhores condutas. 
Busca-se, assim, estimular cada 
participante a desenvolver me-
canismos internos de prevenção, 
detecção, investigação e monito-
ramento de condutas inadequadas 
de seus agentes, favorecendo a 
consolidação da atividade corre-
cional.

Aprovação de matérias em defesa de crianças e adolescentes
Na reunião de ontem da Comis-

são de Direitos Humanos e Minorias, 
além dos projetos do deputado Cabo 
Gilberto, os integrantes do colegiado 
aprovaram a criação de serviço de 
denúncia de violência contra crianças 
e adolescentes via WhatsApp.

O projeto, de autoria do deputado 
estadual João Gonçalves (Podemos), 
traz como justificativa que o serviço 
disponibilizado pelo aplicativo de men-
sagens WhatsApp facilitará o encami-
nhamento das denúncias, na medida 
em que, além de qualquer pessoa 
conhecida, elas também poderão ser 
feitas pela própria vítima.

A relatora da matéria, deputada 
estadual Pollyanna Dutra, destacou 
que o estupro é o principal abuso co-
metido e que, na maioria das vezes, 
acontece na própria casa da vítima. 
“Cinquenta e oito por cento dos casos 

atingem crianças e adolescentes entre 
10 e 19 anos, sendo a violência sexual 
a mais sofrida, na maioria dos casos 
contra meninas”, detalhou a deputada.

Ela lembrou e lamentou também 
que o pior da situação é que “a maio-
ria dos agressores é sempre gente da 
própria família, pai, padrasto, namo-
rado, vizinho, com grande parcela 
desses casos perdurando por longos 
períodos. Esses abusos causam várias 
consequências psíquicas, gravidez e 
até mesmo a morte através do suicí-
dio”, disse.

Ainda com o intuito de proteger 
os direitos das crianças e dos ado-
lescentes, os membros da comissão 
aprovaram projeto correlato do de-
putado Chió (Rede), estabelecendo a 
obrigatoriedade dos hospitais públicos 
e privados a notificarem o Conselho 
Tutelar do município e o Ministério Pú-

blico da Paraíba (MPPB) os casos de uso 
de bebidas alcoólicas, assim como de 
entorpecentes, por crianças e adoles-
centes atendidos em suas instalações.

“A elaboração e envio da notifi-
cação serão restritos aos profissionais 
envolvidos no atendimento, garantindo 
a preservação da identidade, imagem 
e dados pessoais da criança ou ado-
lescente e de sua família”, detalha o 
texto da matéria.

“A socialização pela bebida e in-
clusão da criança e adolescente nesse 
consumo é um problema cultural no 
nosso país. O projeto de lei garante 
essa proteção às nossas crianças e 
adolescentes, que iniciam seu consumo 
de bebidas alcoólicas e entorpecentes 
cada vez mais cedo”, destacou Estela 
Bezerra. As matérias aprovadas na 
comissão seguem agora para serem 
apreciadas pelo plenário da Casa.

O presidente do TCE-PB, con-
selheiro Fernando Catão, disse que, 
em conjunto com a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), o Instituto Rui 
Barbosa (IRB) e o Conselho Nacio-
nal de Presidentes dos Tribunais 
de Contas (CNPTC) e os demais Tri-
bunais de Contas dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, 
em colaboração com o Tribunal 
de Contas da União (TCU) e com 
a Controladoria Geral da União 
(CGU), além do apoio das redes de 
controle, vão trabalhar juntos na 
avaliação do Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção.

Vale destacar que esse pro-
grama integra as ações da Estra-
tégia Nacional de Combate à Cor-
rupção e à Lavagem de Dinheiro 
(Enccla) para o ano de 2021. Entre 
os objetivos iniciais do PNPC está 
a realização de um diagnóstico 
preliminar de como atualmente se 
estrutura o combate à corrupção 
na administração pública. Repre-
sentaria, portanto, o “marco zero” 
da avaliação, a partir do qual seria 
possível dimensionar a evolução 
de todo o processo ao longo das 
próximas etapas.

Com o ‘e-Prevenção’, as enti-
dades vão poder ter um auditor 

on-line e as pessoas poderão fazer 
auditoria, coletar evidências, au-
toavaliar-se e executar um plano 
de ação para a implementação das 
boas práticas em sua organização.

A participação dos Tribunais 
de Contas, segundo Catão, é im-
prescindível para a consecução 
dos objetivos do programa. “Além 
de conhecermos, em detalhes, 
todos os órgãos e entidades pú-
blicas nacionais, o Sistema TC 
conta com grande capacidade de 
mobilização e coordenação das 
instituições de controle, parceiras 
de tantos outros projetos. Sendo 
assim, contamos com a inestimá-
vel colaboração do TCE-PB para 
que, juntos, tenhamos êxito em 
mais um relevante trabalho”, é 
como destaca o ofício conjunto da 
Atricon/IRB/CNPTC ao presiden-
te do TCE paraibano, convidando 
para integrar ao programa.

O projeto é inspirado numa 
ação adotada no estado do Mato 
Grosso do Sul, em 2017, capitanea-
da pela Secretaria do TCU naquele 
estado, tendo como parceiros a 
CGU/MS, TCE/MS, CGE/MS e a 
CGM/Campo Grande/MS, o PNPC.

Conselheiro 
Fernando Catão, 
presidente do 
Tribunal de Contas 
do Estado da 
Paraíba

Foto: Ascom-TCE-PB



Brasil

Sancionado em julho de 2020, o Marco do Saneamento estabeleceu um prazo para o fim dos lixões em cidades brasileiras

Programa desativa mais de 
600 lixões em um ano no país
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Mais de 600 lixões pelo 
Brasil foram desativados 
em um período de um ano, 
de acordo com levantamen-
to da Associação Brasileira 
de Empresas de Tratamen-
to de Resíduos e Efluentes 
(Abetre). O encerramento 
de lixões vem sendo pro-
movido pelo Programa Li-
xão Zero, lançado em 2019 
pelo Ministério do Meio 
Ambiente.

O Marco do Saneamen-
to, sancionado em julho de 
2020, também estabeleceu 
um prazo para o fim dos li-
xões nos municípios brasi-
leiros, que varia conforme 
a existência de planos de 
resíduos sólidos e número 
de habitantes nas cidades. 
De um modo geral, a lei 
prevê o encerramento de 
todos os lixões do Brasil 
até 2024.

Entre as metas do Pro-
grama Lixão Zero, está a 
descontaminação dos es-
paços onde os lixões foram 
fechados. O mapeamento 
dessas áreas é realizado 
pelo Programa Nacional de 

Os municípios brasileiros estão se adaptando às exigências do Marco do Saneamento Básico e desativando os lixões

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Recuperação de Áreas Con-
taminadas.

Lixão Zero
O Programa Nacional 

Lixão Zero foi lançado em 
2019 com o objetivo de eli-
minar os lixões existentes 
e apoiar os municípios em 

soluções mais adequadas de 
destinação final desses re-
síduos sólidos. Inserido no 
âmbito da Agenda Nacional 
de Qualidade Ambiental Ur-
bana, representa um passo 
para tirar do papel a Políti-
ca Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS).

E, segundo o secretário 
de Qualidade Ambiental, do 
Ministério do Meio Ambien-
te, André França, as ações 
já mostram resultados. “Em 
2020 houve redução de 17% 
da quantidade de lixões em 
relação a 2019”, afirmou em 
entrevista à nossa equipe.

Serviços essenciais

Deputados aprovam diretrizes para 
retorno às aulas presenciais no país

O projeto que prevê 
a reabertura de escolas e 
faculdades durante a pan-
demia (PL 5595/20) foi 
alvo de disputa durante 
sete horas de votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados. Aprovado pe-
los parlamentares, o texto 
torna educação básica e 
superior serviços essen-
ciais – aqueles que não 
podem ser interrompidos 
durante a pandemia. O 
projeto seguirá para o Se-
nado.

A proposta proíbe a 
suspensão de aulas pre-
senciais durante pande-
mias e calamidades pú-
blicas, exceto se houver 

critérios técnicos e cien-
tíficos justificados pelo 
Poder Executivo quanto 
às condições sanitárias do 
estado ou município.

A relatora do texto, 
deputado Joice Hassel-
mann (PSL-SP), incorpo-
rou emendas que estabe-
lecem protocolos para o 
retorno escolar. Ela des-
tacou que muitas crian-
ças da periferia, fora da 
escola, não têm alimenta-
ção adequada e não estão 
necessariamente isoladas.

“Alguém realmente 
acha que a escola é um 
local menos adequado 
que essas comunidades, 
onde as crianças, muitas 
vezes, passam os dias em-
pilhadas, ou em creches 
e escolinhas clandesti-
nas? Porque os pais têm 

que trabalhar de alguma 
forma. Então, se nós que-
remos cuidar das nossas 
crianças, elas têm que es-
tar na escola”, afirmou.

Autora da proposta, a 
deputada Paula Belmonte 
(Cidadania-DF) também 
destacou que o texto foi 
alterado para garantir se-
gurança. “O PCdoB pediu 
para que inserisse proto-
colo, a deputada Joice co-
locou. Outro partido pediu 
para colocar priorização 
da vacina, a deputada Joi-
ce colocou”, destacou.

Presidente da Comis-
são de Educação da Câma-
ra, a deputada Professora 
Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO) foi à tribuna 
criticar a proposta. Ela 
lembrou que o texto não 
está restrito à educação 

infantil, onde há respaldo 
de pouca transmissão en-
tre as crianças, e que o re-
torno presencial mobiliza 
professores e funcioná-
rios que usam transporte 
público e estão, portanto, 
mais expostos ao vírus.

“É indiscutível o pre-
juízo para a educação com 
a pandemia, mas 49% das 
escolas não têm sanea-
mento básico, não têm 
água, não têm ventilação”, 
afirmou.

Para Professora Do-
rinha, a proposta não vai 
realmente tornar a educa-
ção prioridade. “A nossa 
preocupação é que a edu-
cação seja prioridade de 
investimento, de política, 
de formação. Não é este 
projeto, no formato em 
que ele está”, disse.

Ministério viola sigilo do contrato de 
aquisição de imunizantes da Janssen

O Ministério da Saúde 
violou acordo de confiden-
cialidade e também divulgou 
o contrato para compra de 
vacinas da Janssen contra 
covid-19. O documento ficou 
exposto no site da pasta até 
o começo de abril, apesar 
da cláusula que prevê o si-
gilo das informações por 10 
anos, sob pena de romper 
com a compra.

O Governo Federal acer-
tou a aquisição de 38 mi-
lhões de doses da vacina da 
Janssen em 19 de março, por 

R$ 2,139 bilhões. Cada dose 
custou US$ 10 - valor que 
também deveria estar res-
guardado

A pasta ainda divulgou 
o contrato de compra de 100 
milhões de doses da Pfizer, 
também por US$ 10 por uni-
dade, erro revelado pela rá-
dio CBN. Após a divulgação 
da notícia, este documento 
foi retirado do ar.

O documento da Jans-
sen também foi retirado da 
página do ministério que 
centraliza os contratos fir-
mados na pandemia, mas 
poderia ser encontrado 
dentro do portal da Saúde 

até o começo de abril. Uma 
simples pesquisa no Google 
por “contrato+Janssen+pdf” 
já levaria ao link.

A imunização com a va-
cina da Janssen exige apenas 
a aplicação de uma dose. O 
produto tem 66,9% de efi-
cácia para casos leves e mo-
derados e 76,7% de eficácia 
para casos graves, após 14 
dias da aplicação. O volume 
comprado pelo Ministério da 
Saúde deve chegar ao Brasil 
apenas no último trimestre 
de 2021.

O acordo com o Ministé-
rio da Saúde tem 89 páginas 
e foi redigido em inglês e por-

tuguês. Há cláusula específi-
ca sobre “confidencialidade”. 
Nesta etapa, o governo “re-
conhece e concorda” que os 
dados do contrato “consti-
tuem informações confiden-
ciais, financeiras, científicas 
e/ou técnicas fornecidas ao 
Governo Comprador em si-
gilo”. Os dados também são 
tratados como “informações 
competitivamente sensíveis 
e exclusivas da Janssen que, 
se divulgadas ou de outro 
modo disponibilizadas ao 
público, resultariam em pre-
juízo competitivo significa-
tivo e perda indevida para a 
Janssen e suas Afiliadas”.

Saudade, essa 
constante

Raquew Azevêdo
Sandra

Quando eu soube do livro por um comunicado de 
uma vaquinha virtual fiquei muito empolgada. Ao saber 
do título do livro, disse para mim mesma: eita que título 
maravilhoso! Acho que por sintonia. Uma cumplicidade 
espontânea. Porque sinto assim, esse lirismo da sauda-
de. Sou saudosista, o passado, longe de ser um fantasma, 
é um afago, um cheiro sentido silenciosamente, capaz de 
compor uma narrativa, uma sonoridade, uma série de 
imagens mentais de tudo que fui e das presenças mar-
cantes da vida: seja uma pessoa, um caderno cheio de ras-
cunhos, odores, paisagens, ou sabor de algum tempero… 
Tudo isso tempo vivido, experimentado de modo indivisí-
vel, ou compartilhado.

Ao ler todas as páginas de “Quando a saudade me vi-
sita”, eu queria muito dizer para o autor, o jornalista Pheli-
pe Caldas, que o lirismo da saudade é lindo, ainda que por 
vezes doído. Porque ela fala também das ausências mais 
amadas não é? E que são compensadas também na poéti-
ca que há nos sonhos. Sim, nesse inconsciente que como 
portal nos traz de volta quem amamos e teve que partir, 
ou nos projeta na imaginação onírica, em que tudo se faz 
possível, inclusive subtrair a morte. 

Durante semanas abri as páginas do livro para en-
contrar seus personagens, como sendo tão parte dos 
meus, tão próximos da vida de cada um de nós. E foram 
eles que nos últimos dias me ajudaram a atravessar as 
noites. Entrei na casa da Rua Vigolvino, com sua licença 
poética, e passei por seus cômodos e objetos e lembrei da 
nossa casa na Rua do Prado, a 313, que deu lugar a um 
prédio. Que guarda as imagens da adolescência livre das 
pressões do tempo de crescer. 

Querido Phelipe Caldas, as lembranças galopam en-
quanto a gente se debruça no papel, na tela em branco. 
Porque talvez elas sejam mesmo parte dessa pulsão de 
vida insistindo em seguir. E chegam a entrar em determi-
nados momentos da vida, em grande erupção. Talvez elas 
nunca adormeçam, permanecendo em nossa pele, sendo 
parte de todas as camadas de nosso ser. 

Agradeço os risos com lágrimas que as tantas histó-
rias contidas em seu livro me proporcionaram. Narrati-
vas sobre futebol que me fizeram reencontrar a família 
dos torcedores. Aí lembrei da mãe corintiana, dos irmãos 
flamenguistas, dos que torcem pelo Fluminense e Botafo-
go. E da minha torcida solitária pelo Vasco. Quando a casa 
era habitada por todos e todas, era sim a envergadura de 
um time de futebol. Com suas lutas, energia, entusiasmo. 
E nesse meio eu teimava em ser nadadora. 

Te peço para quando a pandemia acabar, você me 
levar, junto com a Polly, num boteco. Penso que boteco 
talvez tenha sido a cara do meu pai jovem, boêmio. Como 
nasci menina fui levada às igrejas e praças de interior. Mas 
sempre gostei das comidinhas de boteco. Porque ao rom-
per a madrugada e chegada a hora da feira livre sempre 
havia daqueles bons, abertos, e que ofertava os melhores 
caldos de mocotó, costela, e picado. E desse modo apren-
dia sobre os sabores da minha terra. Em lugares próxi-
mos à feira livre, muito simples, pequenos, com panelas 
bem ariadas, e um cheiro delicioso de molho de pimenta 
em conserva. Para saber a expertise da gastronomia do 
bar ou boteco me habituei primeiro a cheirar o molho de 
pimenta para decidir se peço ou não o petisco. 

Também sinto saudades do café com leite, do pão 
com manteiga assado na brasa numa grelha, ao som de 
Luiz Gonzaga. Das pancadas de mainha nos punhos da 
rede a me acordar. Do tempo em que corria por cima de 
máquinas de costura do universo da sapataria, sem nem 
me dar conta do risco. Simplesmente correndo por cima 
das máquinas e mesas imensas, por cima dos rolos de 
couro e em torno das montanhas de caixas de sapato. 
Saudade de nem me dar conta do risco que era estar, por 
exemplo, num terceiro andar brincando de se esconder 
num espaço alto, com janelas imensas e sem rede de pro-
teção. Sabíamos apenas inconscientemente que existia os 
limites, mesmo ali, na infância, entre vida e a morte. 

É tanta coisa que essa latência chamada saudade 
nos traz. Quando eu vi a capa linda de seu livro fui en-
viada ao ano de 1979. Em setembro mais precisamen-
te, quando menina, cabelos compridos e amarrados, 
entrei naquele carro pela primeira vez. A imagem dele 
nunca saiu da minha cabeça. Onde naquele ritual vi 
quase tudo pela janela. Fui me despedindo ali de meu 
avô poeta, que amava a cantiga de viola. Era a vivência 
de um luto, quando eu nem sabia ao certo nomear o que 
era saudade.

criticadamidias@gmail.com

Agência Brasil

Carol Siqueira e 
Eduardo Piovesan
Agência Câmara

Mateus Vargas
Agência Estado



Mundo

Ministério da Defesa diz que embarcação da Indonésia perdeu contato após receber autorização para mergulhar 

Submarino desaparece com 
53 tripulantes na ilha de Bali
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Um submarino da Indo-
nésia com 53 pessoas a bordo 
perdeu contato com a Mari-
nha do país enquanto realiza-
va manobras de treinamento 
nas águas ao norte da ilha de 
Bali, ontem, 21. O Ministério 
da Defesa diz que o submarino 
perdeu contato após receber 
autorização para mergulhar. 
Segundo a mídia local, a Mari-
nha acredita que a embarcação 
afundou em uma depressão a 
700 metros de profundidade.

Hadi Tjahjanto, coman-
dante das Forças Armadas 
Nacionais da Indonésia, disse 
à agência Reuters que o conta-
to com o navio foi perdido na 
manhã de ontem, e que navios 
de guerra estavam procurando 
águas a cerca de 100 quilôme-
tros ao norte de Bali, uma ilha 
da Indonésia.

“Perdemos contato cedo, 
às 3h (horário local, 16h de 
terça-feira em Brasília)”, afir-
mou o almirante Julius Wid-
jojono, porta-voz da Marinha 
do país. “As tarefas de busca 
prosseguem e sabemos que 
a área é muito profunda”. Ele 
afirmou que o submarino não 

poderia ser alcançado. Equipes 
de resgate encontraram um va-
zamento de óleo perto do local 
onde a embarcação submergiu, 
segundo autoridades. 

Buscas
Dois navios com capacida-

de de sonar foram enviados à 
região para ajudar nas buscas. A 
Indonésia é o maior arquipéla-
go do mundo, formado por mais 
de 17 mil ilhas. Bali é uma ilha e 
província do país. O submarino 
KRI Nanggala-402 pesa 1.395 
toneladas e foi construído na 
Alemanha em 1977. Ele foi in-
corporado à frota indonésia em 
1981 e passou por uma reforma 
de dois anos na Coreia do Sul - 
que foi concluída em 2012.

As autoridades da Indo-
nésia pediram ajuda à Índia, 
Singapura e Austrália, que 
passaram a auxiliar nas bus-
cas. O submarino, um dos cin-
co operados pelos militares 
indonésios, foi construído na 
década de 1970 e reformado 
em 2012, de acordo com rela-
tos da mídia. As vastas águas 
da Indonésia abrangem mais 
de 4.000 quilômetros de leste 
a oeste e quase 2.000 de norte 
a sul.

Evento virtual

Presidente da China confirma a 
participação em cúpula do clima
Agência Estado

O presidente da China, Xi 
Jinping, confirmou sua parti-
cipação na Cúpula de Líderes 
sobre o Clima, organizada pelo 
presidente americano, Joe Bi-
den, nesta semana. Essa será a 
primeira reunião entre os dois 
líderes desde a posse de Biden, 
ainda que virtual. Depois de re-
colocar os EUA no Acordo de 
Paris, o presidente americano 
convidou 40 líderes mundiais, 
entre eles o brasileiro Jair Bol-
sonaro, para participar da cú-
pula virtual de dois dias que 
começará hoje, dia 22.

Xi participará da cúpu-
la por vídeo e fará um dis-
curso “importante”, disse 
Hua Chunying, porta-voz 
do Ministério das Relações 
Exteriores da China, em um 
comunicado ontem.

Pequim e Washington, as 
duas maiores economias e os 
dois maiores emissores de ga-
ses do efeito estufa do mundo, 
travam disputas nos campos 
comercial, tecnológico e de di-
reitos humanos.

O primeiro encontro de 
alto escalão entre representan-
tes dos EUA e da China depois 
da posse de Biden ocorreu no 
Alasca, no mês passado, mas 
não rendeu avanços diplomá-
ticos, com acusações mútuas, 
raramente feitas pelos dois 
lados frente a frente, de abuso 
do poder econômico e militar 
e ingerências indevidas em as-
suntos internos da outra parte.

No entanto, na semana 
passada, o enviado climático 
dos EUA, John Kerry, viajou a 
Xangai para se encontrar com 
seu homólogo chinês na pri-
meira visita de alto nível de um 
funcionário do governo Biden 

Gabriel Bueno da 
Costa
Agência Estado

O quadro da co-
vid-19 continua a ser  
bastante grave na Ín-
dia. De acordo com a 
imprensa local, o país 
registrou nas últimas 
24 horas seu recorde de 
2.023 mortes pela doen-
ça, com quase 300 mil 
novas infecções ontem, 
21, também um recor-
de, segundo o jornal The 
Times of India. O país 
ainda enfrentou um epi-
sódio de vazamento de 
um tanque de oxigênio 
em um hospital, o que 
resultou na morte de 22 
pacientes na cidade de 
Nashik.

França
N a  F r a n ç a ,  u m 

porta-voz do governo 
afirmou que restrições 
a viagens domésticas 
por causa da covid-19 
devem ser retiradas no 
dia 3 de maio. Ele acres-
centou que o governo do 
presidente Emmanuel 
Macron mantém como 
cenário mais provável 
a reabertura para ser-
viço ao ar livre de bares 
e restaurantes em mea-
dos de maio no país.

O governo local de-
terminou que os passa-
geiros vindos da Índia 
terão de fazer testes, 
para evitar a dissemina-
ção de variante local do 
vírus. No último sábado, 
o país havia anunciado 
que passageiros do Bra-
sil terão de fazer qua-
rentena de dez dias, a 
partir do dia 24. Ontem, 

também informou que 
começará a usar a vaci-
na da Johnson & John-
son contra a covid-19 na 
próxima semana

O governo da Suíça, 
por sua vez, disse que 
não espera relaxar mais 
as medidas para conter 
a pandemia até 26 de 
maio. Na avaliação ofi-
cial, o quadro ainda é 
frágil no país, em meio 
a algumas medidas de 
reabertura já em anda-
mento. A administração 
pretende manter a atual 
“fase de proteção” até 
que todos os mais vul-
neráveis tenham sido 
vacinados, o que pode 
ocorrer até o fim de 
maio, na projeção ofi-
cial.

Alemanha
Na Alemanha, mi-

lhares de manifestantes 
foram às ruas de Berlim 
para protestar contra 
restrições impostas 
para conter a covid-19. 
A polícia utilizou gás 
lacrimogêneo para dis-
persar o protesto, ocor-
rido nas proximidades 
do Reichstag, onde os 
legisladores debatem 
uma lei para reforçar as 
prerrogativas do gover-
no em matéria sanitária.

Já nos EUA a vacina-
ção continua a caminhar 
em ritmo forte. Uma fonte 
da Casa Branca afirmou, 
segundo a imprensa lo-
cal, que o país atingirá na 
próxima semana a meta 
do presidente Joe Biden 
de aplicar 200 milhões 
de doses de vacinas em 
seus 100 primeiros dias 
no cargo. 

Covid: Índia bate 
recorde de mortes

Vacina: Covaxin tem eficácia de 
78% e também atua em variantes
Gabriel Bueno da Costa 
e Paulo Favero 
Agência Estado

Os fabricantes da vacina 
Covaxin afirmaram ontem, a 
partir de estudos de fase 3, 
que o imunizante contra a 
covid-19 apresenta 78% de 
eficácia em geral, segundo da-
dos preliminares, com 100% 
de eficácia para evitar casos 
graves da doença.

“Estou muito satisfeito 
em afirmar que a Covaxin 
teve uma eficácia de 78% na 
segunda análise provisória”, 
disse Balram Bhargava, che-
fe do Conselho Indiano de 
Pesquisa Médica, que criou a 
vacina com a Bharat Biotech.

O estudo de fase 3 en-
volveu 25.800 participantes 
entre 18 e 98 anos, incluindo 
10% acima dos 60 anos, com 
a análise sendo conduzida 14 
dias após a segunda dose. O 
resultado preliminar apontou 

que a Covaxin teve impacto na 
redução de hospitalização por 
covid-19 e sugere que provoca 
diminuição da transmissão.

“Também estou conten-
te porque a Covaxin mostrou 
que funciona bem contra as 
variantes do Sars-CoV2. Os 
dados reforçam que a nossa 
vacina pode ser também um 
imunizante global”, comentou 
o professor Bhargava, refor-
çando que a expectativa é que 
em junho sejam publicados os 
resultados finais de eficácia e 
segurança.

A Covaxin é a única vaci-
na contra a covid-19 desenvol-
vida internamente na Índia e 
mais de 60 países já demons-
traram interesse em adqui-
rir o imunizante, incluindo o 
Brasil. O Governo Federal até 
já comprou 20 milhões de do-
ses desta vacina, por cerca de 
US$ 14 cada unidade. No total, 
o negócio é de R$ 1,6 bilhão, 
mas o pagamento só será feito 

após a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
liberar o uso do produto, o 
que ainda não ocorreu.

No final de março, a Dire-
toria Colegiada da Anvisa re-
jeitou a solicitação do Ministé-
rio da Saúde para autorização 
excepcional e temporária para 
importação e distribuição da 
vacina Covaxin/BBV152. “Os 
dados apresentados não for-
necem informações para sa-

bermos a qualidade e eficácia 
da vacina contra covid-19. Não 
conseguiu demonstrar que o 
produto cumpriu o requisito 
de lei. O importador não apre-
sentou todos os documentos 
necessários”, explicou o re-
lator Alex Machado Campos, 
diretor da Anvisa.

Até então, a Anvisa só ti-
nha em mãos dados da primei-
ra análise, divulgada no início 
de março, que havia mostrado 
uma taxa de eficácia de 81%. 
Na ocasião, a análise foi basea-
da em 43 casos de pacientes 
com covid-19 que apresenta-
ram sintomas que variavam 
de leve a moderado e grave. 
Do total de casos, 36 eram do 
grupo placebo, enquanto sete 
casos eram daqueles que re-
ceberam a vacina.

A notícia da eficácia da 
Covaxin chega em um mo-
mento em que o quadro da 
covid-19 continua a ser bas-
tante grave na Índia. 

à China. Ambos concordaram 
com ações concretas “na dé-
cada de 2020” para reduzir as 
emissões.

As discussões ambientais 
bilaterais entre China e EUA 
haviam sido praticamente 
interrompidas durante o go-
verno do ex-presidente Donald 
Trump, que abandonou o Acor-
do de Paris em junho de 2017, 
afirmando que seus termos 
“prejudicariam” a economia 
americana e poriam o país em 
“desvantagem permanente”.

Biden retornou ao pacto 
horas após a sua posse e, desde 
então, se concentra ativamen-
te em transformar os EUA em 
uma liderança na ação contra 
a mudança do clima. O prota-
gonismo também é disputado 
pela China, impasse que cria 
um obstáculo para uma maior 
colaboração, apesar dos com-
promissos traçados no comu-
nicado conjunto.

No acordo, os Estados 
Unidos e a China disseram que 

vão “combater as mudanças 
climáticas com a seriedade e a 
urgência que o problema exi-
ge”, intensificando os esforços 
para reduzir as emissões de 
carbono. O anúncio foi uma 
rara demonstração de coope-
ração em meio ao aumento das 
tensões entre os dois países em 
torno de uma série de outras 
questões.

A declaração foi feita em 
um incomum comunicado 
conjunto na noite do último 
sábado, 17, no encerramento 
da visita de John Kerry a Xan-
gai, às vésperas da Cúpula de 
Líderes sobre o Clima.

“É muito importante para 
nós tentarmos manter distante 
outras pendências, porque o 
clima é uma questão de vida 
ou morte em tantas partes 
diferentes do mundo”, disse 
Kerry em uma entrevista no 
último domingo, 18, em Seul, 
onde se reuniu com autorida-
des sul-coreanas para discutir 
o aquecimento global. “O que 

precisamos fazer é provar que 
podemos realmente nos reunir, 
sentar e trabalhar em algumas 
coisas de forma construtiva.”

O comunicado é assina-
do por Kerry e Xie Zhenhua, 
enviado especial da China 
para as mudanças climáticas. 
Os dois também disseram que 
irão apoiar a transição de paí-
ses emergentes para formas 
de energia limpas “sempre 
que possível”, sem especificar 
medidas para isso.

Apesar do acordo, as 
tensões entre os países 
continuam. Durante a vi-
sita de Kerry, o porta-voz 
da Chancelaria de Pequim, 
Zhao Lijian, disse a repórte-
res que os americanos “são 
responsáveis por atrasar o 
cumprimento” do Acordo 
de Paris. De acordo com a 
porta-voz, os EUA “deveriam 
ter vergonha” de tê-lo aban-
donado e “não deixam claro 
como farão para recuperar 
o tempo perdido”.

Foto: Fotos Públicas

Xi Jinping fará um discurso “importante”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China

Estou contente 
porque a Covaxin 

mostrou que funciona 
bem contra as variantes 
do Sars-CoV2. Os dados 
reforçam que a nossa 

vacina pode ser também 
imunizante global 
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Setor aposta em melhores resultados a partir do segundo semestre, com o avanço da vacinação

Há um ano, o turismo 
vem amargando prejuízos 
expressivos, por conta da 
pandemia da covid-19, e 
as operadoras foram seria-
mente afetadas. Dados do 
anuário do setor, divulgado 
esta semana pela Associa-
ção Brasileira das Operado-
ras de Turismo (Braztoa), 
apontam que elas perderam 
dois terços do faturamento 
no ano passado, saindo de 
R$ 15,1 bilhões em 2019 
para R$ 4 bilhões. O número 
de passageiros caiu de 6,5 
milhões para 3,3 milhões, e 
77% das viagens foram para 
dentro do Brasil.

O diretor da G7 Opera-
dora de Turismo, João Alves 

Júnior, afirmou que a reali-
dade é a mesma em todo o 
Brasil. Segundo ele, as per-
das nas vendas da operado-
ra ficaram entre 70% e 80%. 
Sem comercializar pacotes 
internacionais, nos quais o 
cliente gasta entre R$ 20 mil 
e R$ 23 mil, as operadoras 
acabam perdendo o lucro 
de 10%. Por isso, foi preciso 
demitir, o que aumentou o 
volume de trabalho.

“Além disso, devido 
à questão da pandemia, a 
quantidade de remarcações 
é muito grande. Remarca-
mos um pacote, duas, três, 
quatro vezes. A receita aca-
ba diluída em vários meses”, 
constatou. O setor aposta na 
melhora a partir do segun-
do semestre. “Com a redu-
ção dos casos da covid-19 

e a vacinação, esperamos 
que haja uma retomada do 
turismo nacional, num pri-
meiro momento, para que 
num segundo momento a 
gente consiga, após a aber-
tura das fronteiras, voltar 
a vender o pacote interna-
cional que é o que gera mais 
receita para a operadora”, 
acrescentou.

Demanda represada
O presidente da Asso-

ciação Brasileira de Agên-
cias de Viagens da Paraíba 
(Abav-PB), Breno Mesquita, 
destacou a queda brusca na 
venda de pacotes turísticos, 
principalmente internacio-
nais, e ressaltou as demis-
sões. “Tivemos ainda que 
reembolsar alguns clientes. 
Então, além de não vender, 

precisamos devolver o va-
lor de um pacote vendido 
há sete, oito meses, o que 
tornou a situação bem com-
plicada”.

Mesquita avaliou o ce-
nário em 2021 como pior. 
Em 2020, segundo ele, o Go-
verno Federal ofertou em-
préstimos que precisam ser 
pagos agora, mesmo sem a 
retomada das atividades no 
ritmo normal. A expectativa 
é que isso ocorra a partir do 
segundo semestre. “A va-
cinação está acontecendo 
e os casos diminuindo na 
Paraíba. Há uma demanda 
represada muito grande. As 
pessoas estão querendo via-
jar”, observou. Por enquan-
to, as viagens se concentram 
pelo Brasil, com destaque 
para o turismo regional.

Lucilene Meireles  
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Sem pacotes internacionais, 
turismo acumula prejuízos

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) publicou 
no Diário Oficial Eletrônico 
(DOE-Sefaz-PB) de ontem 
uma portaria que cria o ca-
dastro positivo para constru-
tores e estabelece prazo de 
apenas dois dias para emis-
são eletrônica da autorização 
provisória. A intenção é des-
burocratizar e dar celeridade 
da emissão do Certificado de 
Regularidade Fiscal (CREF) 
para os construtores no Es-
tado da Paraíba que, a partir 
de agora, será dispensado 
para obras de até 200 metros 
quadrados.

 Estão incluídos no 
cadastro positivo da Sefa-
z-PB os construtores sem 
pendências tributárias an-
teriores. Permanecerá no 
cadastro positivo aquele 
construtor que, em obra 
anterior, foi notificado para 
regularização de pendência 
e efetuou o saneamento em 
até 90 dias após a notifica-
ção. Já o construtor que, por 
alguma pendência, foi ex-
cluído do cadastro positivo 
poderá retornar quando a 
sua pendência tributária for 
solucionada. O novo cadas-
tro para emissão do CREF 
indicará a situação fiscal 
dos construtores perante a 
Fazenda Estadual.

 De acordo com a Se-
faz-PB, o processo de so-
licitação de emissão do 
CREF terá procedimento 
sumário, com emissão de 
Certificado Preliminar 
em até dois dias úteis, se 
o construtor estiver na re-
lação do cadastro positivo 
nos termos desta nova por-
taria. O formulário de reque-
rimento do Certificado de 
Regularidade Fiscal estará 
disponível no portal da Se-
faz-PB (www.sefaz.pb.gov.
br)  nos próximos dias. 

Fazenda 
cria cadastro 
positivo para 
construtores 

Ibovespa 

0,01%
R$ 5,551

-0,03%
R$ 6,678

-0,02%
R$ 7,731

-0,72%
120.061 pts

Com a redução dos 
casos da covid-19 e a 
vacinação, esperamos 

que haja uma retomada 
do turismo nacional, 

num primeiro momento, 
para que num segundo 

momento a gente 
consiga, após a abertura 
das fronteiras, voltar a 

vender o pacote 
internacional que é o 
que gera mais receita 
para a operadora 

PBTur projeta retomada de viagens a partir do próximo mês
A crise nas operadoras afeta 

a Paraíba de forma intensa há 
um ano porque o estado recebe 
um grande volume de turistas via 
operadora. “Além disso, sem os 
voos, o setor de turismo acaba 
sofrendo ainda mais”, ressaltou 
a presidente da PBTur, Ruth Ave-
lino. Segundo ela, houve uma 
pequena retomada no segundo 
semestre de 2020, mas com o 
repico da doença, tudo parou 
novamente. “Agora, há um novo 
ânimo e a gente acredita que 
em maio, junho e julho o setor 
comece a se recuperar aos pou-
cos. As minhas perspectivas é de 

que as coisas melhorem porque 
a vacinação está avançando e, 
ao se vacinarem, as pessoas fi-
carão mais seguras para viajar”, 
declarou.

Além disso, conforme obser-
vou, as medidas restritivas estão 
diminuindo, o número de casos 
estão caindo, embora continue 
sendo essencial manter os proto-
colos de segurança, usando más-
cara, utilizando o álcool em gel, 
higienizando as mãos, mantendo 
o distanciamento social.

Ruth Avelino afirmou que a 
maioria dos hotéis no estado está 
aberta, embora a ocupação seja 

pequena por conta da queda no 
número de voos. O movimento é 
mais regional, especialmente com 
turistas do Rio Grande do Norte 
e Pernambuco, e o movimento 
inverso também, paraibanos indo 
para esses dois estados.

Turismo doméstico
Em um momento de retoma-

da, mesmo que todos os voos vol-
tem, a presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, acredita que a movimen-
tação vai se dar mais dentro do 
Brasil, ou seja, o turismo domés-
tico vai ganhar terreno. “Turismo 
internacional, nos moldes de an-

tes, só para 2023, até porque os 
países estão todos fechados para 
o Brasil”, destacou.

Mesmo assim, ela declarou 
estar otimista e voltou a afirmar: 
“Acredito que, com a vacinação 
avançando, com os protocolos 
sendo adotados, com a queda no 
número de casos, com o número 
de leitos ocupados em UTI dimi-
nuindo, o movimento comece a 
melhorar”, completou.

Em fevereiro de 2020, o nú-
mero de passageiros que passa-
ram pelo Aeroporto Castro Pinto, 
em Bayeux, foi 9,6% menor em 
relação a fevereiro de 2019. 

Cooperação e colaboração é a nova realidade dos 
negócios, que será tema da minha palestra, no início do mês de 
junho, no Centro de Educação do Sebrae/PB. Contextualizo 
nesse artigo como as comunidades e empresas podem 
se beneficiar com a atitude e o comportamento de 
cooperar e colaborar, que são culturas que revolucionam 
e fortalecem os empreendimentos, os setores e os 
territórios, de forma sustentável. A economia colaborativa 
tem a ver com o modelo de gestão empresarial adequado 
ao presente e ao futuro, que busca soluções sustentáveis, 
conexões, interações, confiança, comprometimento, 
cooperação, colaboração, revoluciona e fortalece os 
negócios. Mas, qual é a diferença entre cooperar e 
colaborar? 

“Cooperar significa cumprir sua parte, para que os 
demais possam fazer o mesmo, chegando ao resultado 
esperado. Colaborar é mais do que isso, significa se 
preocupar em entender todo o processo, encontrando 
maneiras de fazer com que a sua contribuição tenha 
um impacto ainda mais positivo para os demais” 
(bettatecnologia.com.br/blog). A cooperação valoriza as 
relações entre as pessoas e todos ganham. As pessoas se 
sentem valorizadas, percebem que o seu desempenho 
faz a diferença para a equipe, sentem-se motivadas 
a dar mais, a contribuir com seu melhor para um 
resultado coletivo. Vivemos em um mundo colaborativo 
e interdependente, onde a cooperação é elemento 

fundamental nas relações humanas. Cada vez mais a 
competição deve ceder espaço para a cooperação.

A chave da colaboração está em realizar ações com 
prazer, com inclusão, com engajamento de equipes e 
parceiros, com o sabor do aprendizado, de perceber que 
os resultados da ação realizada de forma colaborativa, 
coletiva, foram maiores e melhores do que em um 
ambiente de competição. É fato que o mundo não é o 
mesmo após as crises, econômica e da saúde, que se 
instaurou nos últimos anos. Tampouco a economia será 
a mesma. Somos nós que podemos mudar o mundo, com 
nossas atitudes, nossa colaboração e as novas formas de 
fazer negócios.

A cooperação e a colaboração em rede tem sido a 
engrenagem para manter muitos negócios funcionando. O 
momento obriga o mundo a ser coletivo, visando garantir 
a sobrevivência da maior parte possível dos negócios. 
Um projeto colaborativo é aquele que não pertence a 
um gestor e sim a todos os colaboradores da empresa.
Um ambiente colaborativo é aquele que proporciona 
ferramentas, processos ou espaços físicos sem divisórias, 
que favorecem a interação entre as pessoas que 
compartilham de uma mesma percepção ou de um mesmo 
plano de metas, que distribui os resultados entre todos.

Cooperação está ligada à relação entre as pessoas 
como, por exemplo: ouvir o outro, acolher, respeitar 
opiniões, compartilhar ideias e decisões. Para conseguir 

isso será necessário ter líderes dentro da empresa que 
estimulem a cooperação entre as pessoas e seja exemplo 
para a equipe. O mundo tende a ser cada vez mais 
disruptivo, inovador, colaborativo e compartilhado. A 
comunicação e as alianças são as garantias atuais de um 
futuro. Sem a comunicação a colaboração não flui. Ela 
deve ser incluída no seu planejamento, pois nada adianta 
partir para uma ação inovadora, se não a comunicar.

Criar comunidades fortes, de pessoas com 
pensamentos e interesses comuns, é um grande objetivo 
e desafio ao mesmo tempo. A colaboração não se limita 
apenas ao aprendizado entre as pessoas. As empresas 
também têm necessidades corporativas mútuas que 
podem ser desenvolvidas entre elas para melhorar seus 
resultados. Os desafios do século XXI são exponenciais, 
por isso, é preciso ter foco nos recursos intangíveis para 
ressignificar os conceitos de riqueza e pobreza. Isso 
só é possível através de novas formas de empreender, 
de pensar e se adequar às novas economias: criativa, 
colaborativa, compartilhada e multimoedas. 

Concluindo, siga o exemplo de negócios dos 
segmentos da economia criativa, do turismo criativo, 
do turismo rural consciente, que estão mudando a 
realidade de regiões, de empresas e municípios, por 
compreenderem que a colaboração em rede é um 
caminho adequado aos novos tempos para fortalecer 
empresas e territórios.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora
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Com atividades na cidade de Caaporã, grupo LafargeHolcim informou à filial brasileira intenção de encerrar operações

Com atividades na Pa-
raíba, a cimenteira Lafar-
geHolcim decidiu deixar o 
Brasil, segundo comunicado 
enviado à filial brasileira do 
grupo franco-suíço e divul-
gado, ontem, por agências 
internacionais. A empresa, 
que é a maior fabricante de 
cimento do mundo, colocou 
seus ativos à venda e passa a 
integrar o conjunto de mul-
tinacionais que optaram por 
sair do país após a eclosão 
da atual crise econômica. De 
acordo com a estimativa da 
companhia, a expectativa é 
que os ativos da LafargeHol-
cim sejam vendidos por US$ 
1,5 bilhão.

Mesmo com o cresci-
mento do mercado de 11% 
no ano passado, segundo da-
dos do Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento, o gru-
po pôs à venda seus ativos e 
estaria disposto a encerrar 
os negócios no país. Segundo 
a agência de notícias Bloom-
berg, a cimenteira que está 
presente em mais de 80 paí-

ses, opera em oito estados, 
incluindo na cidade Caaporã, 
na Paraíba, e tem seus ati-
vos avaliados em um valor 
equivalente a mais de R$ 8 
trilhões.

A gigante franco-suíça 
é resultado da junção das 
empresas Lafarge e Holcim 
realizada em 2015. À época 
da união, ambas as empre-
sas venderam ativos para 
a irlandesa CRH. A agência 
Bloomberg justifica que a 
iniciativa de saída faz parte 
de um movimento estraté-
gico do diretor-executivo da 
multinacional para diminuir 
o endividamento do grupo.

Além de produzir ci-
mento e concreto, a Lafar-
geHolcim oferece soluções 
em agregados (como areia, 
pedra britada e cascalho) e 
produtos especiais, como 
cimentos de alta perfor-
mance para ambientes es-
peciais. Dados da organiza-
ção Cimento.org apontam 
que, no Brasil, a empresa é 
a terceira maior no ramo e, 
atualmente, emprega cerca 
de 1.400 funcionários em 
suas indústrias.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Fábrica de cimento instalada 
na PB decide deixar o Brasil

Edição: Thais Cirino      Editoração: Ednando Phillipy18  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de abril de 2021

Presente em cerca de 80 países, a empresa opera em oito estados do Brasil, sendo a terceira maior do ramo, com ativos avaliados em mais de R$ 8 trilhões

Foto: LafargeHolcim/Divulgação

Com R$ 37 bilhões, Orçamento 
deve ter recorde em emendas 

Parceria entre municípios e 
Sebrae fortalece empresas

Com o acordo entre 
governo e Congresso para 
resolver o impasse político 
em torno do Orçamento de 
2021, o volume de emendas 
parlamentares ainda deve 
ficar em um patamar de R$ 
37 bilhões, recorde na com-
paração com anos anterio-
res, conforme levantamento 
realizado com dados do Siga 
Brasil, do Senado Federal.

Na segunda-feira, o Con-
gresso aprovou um projeto 
para solucionar a dispu-
ta em torno da sanção do 
Orçamento aprovado com 
despesas obrigatórias, como 
Previdência e seguro-de-
semprego, subestimadas e 
volume recorde de emendas, 
que são recursos que o de-
putado ou o senador envia 

para seu reduto eleitoral 
(veja ao lado a diferença en-
tre as emendas).

O presidente Jair Bol-
sonaro tem até hoje para 
sancionar o texto. A minis-
tra-chefe da Secretaria de 
Governo, Flávia Arruda, afir-
mou que Bolsonaro deve ve-
tar R$ 10,5 bilhões em emen-
das do relator do Orçamento, 
de um total de R$ 29 bilhões 
de recursos com esse carim-
bo. Se isso ocorrer, o volume 
de emendas parlamentares 
com pagamento obrigatório 
ficaria em R$ 36,9 bilhões.

Nos bastidores do Le-
gislativo, parlamentares e 
técnicos afirmam que o veto 
nas emendas de relator pode 
ser de até R$ 13 bilhões. Caso 
esse cenário se concretize, 
as emendas vão totalizar 
R$ 34 bilhões. A cúpula do 
Congresso não aceita um 

veto maior do que esse, pois 
o corte atingiria verbas de 
interesse direto dos depu-
tados e senadores e não 
apenas aquelas solicitadas 
por ministérios. Na prática, 
os parlamentares não acei-
tam diminuir o patamar de 
emendas do ano passado, 
quando foram autorizados 
R$ 36 bilhões.

O projeto aprovado na 
segunda-feira dá aval para o 
Executivo bloquear as despe-
sas discricionárias, aquelas 
sob controle dos ministérios, 
em um montante suficien-
te para atender as despesas 
obrigatórias, subestimadas 
na aprovação do Orçamento 
pelo Congresso. De acordo 
com o relator da proposta, 
deputado Efraim Filho (DEM
-PB), o bloqueio será feito 
por decreto e ficará em R$ 
9,5 bilhões.

Das 223 cidades parai-
banas, 197 já implementa-
ram a Lei Complementar 
nº 123/2006, considerada 
o ponto de partida para as 
políticas de estímulo ao 
empreendedorismo. A ação 
é realizada com apoio do 
Sebrae Paraíba, por meio 
da Unidade de Desenvolvi-
mento Territorial e Políticas 
Públicas, que tem contri-
buído para fortalecer os 
pequenos negócios e esti-
mular o desenvolvimento 
econômico do estado e de 
seus municípios. 

Mais conhecida como 
Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa, a lei comple-
mentar foi criada para fo-
mentar o desenvolvimento 
e a competitividade dos 
pequenos negócios (MEI, 
microempresas e empre-
sas de pequeno porte), 

enquanto estratégia para 
a geração de empregos, in-
clusão social, distribuição 
de renda e redução da in-
formalidade. 

A partir dessa legisla-
ção, os municípios podem 
aperfeiçoar os processos 
de compras públicas para 
beneficiar os pequenos ne-
gócios, desburocratizar a 
abertura e o fechamento de 
empresas, investir em ações 
de educação empreendedo-
ra, entre outros pontos que 
contribuam para o forta-
lecimento do ambiente de 
negócios local.

Objetivo é 100%
De acordo com a ana-

lista técnica do Sebrae 
Paraíba, Nelijane Ricarte, 
com o objetivo de atingir a 
marca de 100% dos muni-
cípios com a Lei Geral im-

plementada, a instituição 
está promovendo diversas 
reuniões para assistência 
e orientação das gestões 
municipais, apresentan-
do os benefícios que a lei 
pode trazer para a popula-
ção. “As reuniões articulam 
os pontos de interesse de 
cada município para a cria-
ção do ambiente favorável 
aos pequenos negócios, 
além de apresentar os di-
ferentes eixos da Lei Geral”, 
explicou. 

Atualmente, segundo 
os dados da instituição, 98 
cidades da Paraíba contam 
com salas do empreende-
dor, criado pelos governos 
municipais para reunir e 
desburocratizar serviços 
importantes para os empre-
sários, como os de abertura, 
alteração e fechamento de 
empresas. 

Daniel Weterman
Agência Estado

O Banco do Nordeste 
realiza hoje o  workshop 
virtual “Cenários e Pers-
pectivas Econômicas 2021: 
Desafios e Oportunidades”, 
com transmissão pelo ca-
nal do Banco no YouTube. 
O evento objetiva analisar 
cenários e riscos no con-
texto da pandemia gerada 
pelo novo coronavírus (co-
vid-19), compartilhando 
práticas e conhecimentos 
que possibilitem interpretar 
os impactos setoriais, sobre-
tudo na indústria bancária. 

As atividades serão 
mediadas pelo economis-
ta-chefe do BNB, Luiz Es-
teves. A partir das 9h30, o 
painel “Cenários Econômi-

cos e Políticos”, a cargo do 
economista-chefe do BTG 
Pontual, Mansueto Almeida, 
apresenta os cenários ma-
croeonômico, das finanças 
públicas e empresarias. Par-
ticiparão, ainda, o cientista 
político e professor do Uni-
CEUB Ricardo José Pereira 
Rodrigues e o consultor da 
Câmara dos Deputados Cé-

sar Mattos, que abordarão 
as agendas do Executivo e 
parlamentar.

Às 11 horas, o econo-
mista-chefe do Banco de De-
senvolvimento de Minas Ge-
rais, Adalto Modesto Júnior, 
debate os “Riscos e Oportu-
nidades Setoriais”, em painel 
que contará também com a 
presença  do Giovanni Bevi-
láqua, economista do Sebrae 
Nacional. A ideia é estabele-
cer diálogo entre os diversos 
temas visando produzir di-
recionamentos estratégicos 
e identificar trades e cadeias 
de oportunidades no agro-
negócio, na infraestrutura, 
no turismo, na indústria e 
nos serviços.

BNB realiza workshop virtual 
hoje para debater negócios

Ideia é compartilhar 
práticas que ajudem a 
interpretar impacto da 
pandemia nos setores

Baixo carbono

Governo cria plano para 
combustíveis sustentáveis

O governo aprovou a 
criação de um programa 
para propor medidas de am-
pliação do uso de combustí-
veis sustentáveis e de baixa 
intensidade de carbono no 
país. O chamado “Programa 
Combustível do Futuro” foi 
aprovado pelo Conselho Na-
cional de Política Energética 
(CNPE) em reunião na terça-
feira, dia 20.

De acordo com o Mi-
nistério de Minas e Energia 
(MME), o programa traz di-

retrizes que incluem a coor-
denação interinstitucional 
e a integração de políticas 
públicas relacionadas ao se-
tor automotivo, incluindo 
programas como o Renova-
bio, o Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel 
e o Rota 2030.

A intenção é incentivar 
empresas do setor de óleo 
e gás a investirem em pes-
quisa e desenvolvimento 
relacionados ao programa. 
“O programa proporcionará 
o aumento na utilização de 
combustíveis sustentáveis 
e de baixa intensidade de 

carbono, incentivando o de-
senvolvimento de tecnologia 
veicular nacional, tornando 
a nossa matriz de transporte 
mais limpa e sustentável”, diz  
nota divulgada pela pasta.

O governo também des-
tacou a criação de medidas 
para introduzir o bioquero-
sene de aviação na matriz de 
transporte e no setor marí-
timo. “O programa proporá 
medidas para o desenvolvi-
mento de todo o arcabouço 
legal e regulatório, hoje ine-
xistente, para a tecnologia 
de captura e armazenagem 
de gás carbônico.”

Marlla Sabino
Agência Estado
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Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Agência Brasil

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) lançou anteon-
tem (20) um aplicativo para 
que pessoas que deixaram a 
prisão possam ter acesso a 
serviços sociais. A ferramen-
ta é o Escritório Social Vir-
tual (ESVirtural), que pode 
ser baixada nas lojas de apli-
cativos para sistemas opera-
cionais Android e Apple. 

Com o aplicativo, os 
egressos do sistema prisio-
nal poderão ter acesso a ser-
viços de emissão de docu-
mentos, acompanhamento 
de sua situação processual 
e acesso a políticas públicas 
de moradia, saúde, educação 
e qualificação profissional. 
A plataforma vai operar em 
conjunto com as unidades fí-
sicas do programa, que estão 
presentes em 17 estados. 

Para o presidente do 
CNJ, ministro Luiz Fux, 
a política destinada aos 

egressos tem objetivo de 
cumprir a Constituição e 
reabilitar o detento para o 
convívio social. 

“Se realmente o Brasil 
consagra a reabilitação do 
preso, é preciso estimular 
os caminhos que ele tem 
para sua ressocialização” 
disse Fux. 

O aplicativo foi desen-
volvido durante dois anos e 
contou com a participação 
da Universidade de Brasília 
(UnB), governo do Distrito 
Federal, Fundação Pitágoras 
e Kroton.

Em Brasília

Respeito à faixa de pedestre reduz 
em 83% número de atropelamentos

Considerada uma das 
campanhas de trânsito mais 
bem-sucedida no Brasil, a 
campanha educativa para 
uso da faixa de pedestres em 
Brasília completou este mês 
24 anos com um resultado 
extraordinário: reduziu em 
83% o número de mortes de 
pedestres na capital federal.

“Esse número é ainda 
mais impressionante se con-
siderarmos que, em termos 
absolutos, a população atual 
de Brasília é, pelo menos, 
três vezes maior do que a de 
1997, quando teve início a 
campanha”, disse à Agência 
Brasil o diretor de Educação 
de Trânsito do Detran-DF, 
Marcelo Granja, servidor que 
participou de todo o proces-
so de campanha e implemen-
tação da cultura da faixa no 
Distrito Federal.

Segundo Granja, em ter-
mos de marketing e de sen-
sibilização, essa foi “a maior 
campanha já feita em termos 
de visibilidade e de resulta-
dos”, o que fez dela referên-
cia para os Detrans de todo 
o país. “Nossos técnicos pas-
saram a ser convidados para 
participar de palestras no 
Brasil inteiro”, disse o diretor.

Brasília mostrava, com 
essa campanha, que a liga-

ção da capital do país com 
boas práticas no trânsito 
ia além da coincidência de 
seu aniversário, comemora-
do ontem (21 de abril) vai 
além de, na data, ser come-
morado também o Dia Na-
cional da Paz no Trânsito.

Estatísticas
Implementada em 1997, 

a campanha consolidou Bra-
sília como “a capital da traves-
sia segura na faixa”. Naquele 
ano, houve uma redução de 
24% no número de pedestres 
mortos (202) em relação ao 
ano anterior (266).

De lá para cá, mesmo 
com uma frota de tamanho 
triplicado, segundo o Detran, 
saltando de 605 mil veículos 
em 1996 para 1.870.203 veí-
culos em 2020, o número de 
pedestres que morreram em 
atropelamento no trânsito 
do DF caiu de 266 para 44 
mortes por ano.

De acordo com o De-
tran, apenas um dos óbitos 
ocorreu em acidente du-
rante a travessia na faixa. 
Os demais (43 pedestres) 
foram atropelados quando 
atravessavam a via fora da 
faixa. Segundo Granja, Bra-
sília tinha cerca de 300 fai-
xas de pedestres em 1997. 
“Atualmente temos cerca de 
4.800 faixas”.

Campanha

O diretor de Educação 
de Trânsito lembra que, an-
tes dessa campanha específi-
ca teve início um trabalho de 
conscientização da comuni-
dade, com ações educativas 
lúdicas que incluíam peças 
teatrais e brincadeiras leva-
das às escolas do DF.

“A peça ‘Quem Viu a 
Via’ ganhou espaço, sendo 
até apresentada em teatros”, 
lembra Granja. Outro fator 
anterior que favoreceu a im-
plementação da campanha 
foi a criação da Escola Públi-
ca de Trânsito, obrigatória 
para quem fosse tirar a car-
teira de motorista.

“A faixa de pedestre era 
um dos temas abordados. 
Ao tomarem conhecimento 
sobre essa regra, que empo-
dera o pedestre, dando a ele 
prioridade em relação aos 
carros, as pessoas começa-
ram a questionar a não obe-
diência à regra pelos moto-
ristas”, acrescenta o diretor.

Os instrutores nota-
ram muitas dúvidas dos 
alunos sobre procedimen-
tos que garantissem a se-
gurança na hora de atra-
vessar a faixa. “Foi aí que 
vimos a necessidade de 
incluirmos um gesto a ser 
dado pelo pedestre para 
alertar o motorista sobre a 
intenção de se fazer a tra-
vessia. Essa orientação foi 

apresentada em cartilhas e 
folders, até para evitar en-
gavetamentos, já que a ve-
locidade nas vias costuma-
va ser alta devido ao menor 
número de carros”.

Cultura da faixa
A criação de uma “cul-

tura da faixa de pedestre” foi 
também reforçada por ma-
térias de jornais locais que 
fizeram uma espécie de con-
tagem regressiva para a data 
em que teria início a fiscali-
zação sobre o cumprimento 
dessa regra.

“Na sequência, maté-
rias nacionais mostraram 
essa nova realidade, o que 
acabou mexendo positiva-
mente com a autoimagem 
dos brasilienses. Até então 
os motoristas se achavam 
mais do que os pedestres, 
principalmente quando ti-
nham carro importado”, dis-
se Granja. “Nascia ali um tur-
ning point [ponto de virada] 
que reverteu prioridades. 
Foi uma espécie de resgate 
para a igualdade de direi-
tos, emblemático por apre-
sentar um olhar diferente 
que empodera os vulnerá-
veis e inibe aqueles que não 
respeitam essa regra”. Ele 
acrescentou que esse “olhar 
diferenciado” passou a ser 
dirigido também a ciclistas e 
motoristas na cidade.

Por causa da pandemia de 
covid-19, muitos pacientes com 
câncer deixaram de buscar aju-
da com medo de se contamina-
rem. O isolamento social fez com 
que novos casos surgissem e não 
fossem tratados. Para facilitar 
o acesso aos pacientes, a Asso-
ciação Brasileira de Linfoma e 
Leucemia (Abrale), em parceria 
com a biofarmacêutica Biomm, 
empresa de medicamentos bio-
lógicos para doenças crônicas, 

lançou o projeto Telemedicina 
Abrale.

Pacientes e familiares com 
diagnóstico confirmado para leu-
cemias, linfomas, mieloma múlti-
plo, mielodisplasia e doenças do 
sangue (PTI, policetemia vera, 
trombocitemia essencial, HPN e 
anemia aplásica), terão acesso a 
especialistas da Onco-Hemato-
logia para esclarecerem dúvidas 
sobre assuntos relacionados às 
doenças e seus tratamentos. Os 
atendimentos serão gratuitos.

Haverá uma teleorientação, 
na qual os pacientes receberão 

orientações básicas quanto à 
patologia, sinais e sintomas e 
também quanto ao uso de me-
dicação, etapas do tratamento e 
hábitos que possam aliviar sin-
tomas e prevenir complicações.

A pessoa também poderá 
passar por teleconsulta, com a 
indicação de exames que o pa-
ciente deverá solicitar ao médico 
de origem, poderá conferir a se-
gunda opinião de um profissional 
de saúde e orientação sobre o 
uso de remédios coadjuvantes no 
tratamento, para prevenção e/ou 
alívio dos efeitos colaterais.

Inicialmente, o projeto irá 
atender 300 pacientes, no perío-
do de um ano, até abril de 2022. 
“Ficamos muito contentes em po-
der contar com esta parceria. A 
telemedicina, um importante ins-
trumento para a saúde, ainda não 
é uma realidade para os pacien-
tes do SUS e poder possibilitar o 
acesso a este grupo é muito gra-
tificante. Diariamente recebemos 
dezenas de dúvidas na Abrale e 
temos certeza de que este serviço 
virá para somar em nosso acolhi-
mento”, afirma Merula Steagall, 
presidente da Abrale.

“A iniciativa contribuirá para 
cuidar da saúde, possibilitando 
acesso, e preservar os pacientes 
com câncer durante o isolamen-
to, já que fazem parte dos gru-
pos de risco. Estamos gratos por 
concretizar esta ação neste mo-
mento tão crítico para a popula-
ção em geral e para o sistema de 
saúde do País”, diz Heraldo Mar-
chezini, CEO da Biomm.

Para mais informações so-
bre como ter acesso aos atendi-
mentos, confira a programação 
completa no site (https://www.
abrale.org br/).

Abrale oferece telemedicina gratuita para pacientes
Eduardo Laguna
Agência Estado

O ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
foi alvo na manhã de ontem 
de um tuitaço divulgado por 
organizações ambientais 
pedindo a sua saída do car-
go. Postagens com a hashtag 
#ForaSalles foram feitas no 
Twitter por nomes como 
a ex-ministra do Meio Am-
biente Marina Silva, o com-
positor Gilberto Gil, ex-mi-
nistro da Cultura e a ativista 
defensora dos animais Luisa 
Mell, além de políticos da 
oposição como o deputado 
Alessandro Molon (PSB) e 
o senador Humberto Cos-
ta (PT). Como reação ao 
movimento, apoiadores do 
governo estão divulgando 
mensagens a favor do mi-
nistro com a hashtag #Fica-
Salles.

Na noite de terça-feira, 
20, o próprio Salles contri-
buiu para dar visibilidade à 
publicação massiva de tuites 
ao ironizar uma convocação 
de tuitaço feita pelo Coletivo 
de Cidadãos e Cidadãs em 
Defesa das Florestas. “Ama-
nhã é dia...”, postou Salles.

Candidata da Rede 
nas eleições presidenciais 
que, em outubro de 2018, 

elegeram Jair Bolsonaro, 
a ex-ministra Marina Sil-
va escreveu que Salles e o 
presidente não estão cum-
prindo o dever de prote-
ger a Amazônia. “Preci-
samos que as agências 
ambientais funcionem! 
Ibama fraco só interessa a 
quem atua na ilegalidade”, 
postou Marina.

Gilberto Gil, ao tam-
bém aderir ao movimen-
to, postou: “hoje é o Dia da 
Terra, o dia de pensarmos 
sobre nossa responsabili-
dade e compromisso com o 
futuro do nosso planeta. O 
Brasil tem um dos maiores 
patrimônios ambientais do 
mundo e não podemos dei-
xar que seja destruído pela 
maldade do governo atual. 
#ForaSalles”.

Meio Ambiente: tuitaço 
pede a saída de Salles

A plataforma vai operar 
em conjunto com as 
unidades físicas do 

programa, que 
estão presentes 
em 17 estados

Campanha consolidou 
Brasília como “a capital 
da travessia segura 
na faixa”

Foto: Agência Brasil

Precisamos que as 
agências ambientais 

funcionem! 
Ibama fraco só 

interessa 
a quem atua 

na ilegalidade
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Democrata, que assumiu o cargo em janeiro, disse que esta é uma conquista americana e demonstração de unidade e determinação

Biden celebra 200 milhões de 
vacinas aplicadas em 100 dias

Iander Porcella
Agência Estado

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
anunciou ontem, que o 
país aplicou 200 milhões 
de doses de vacinas contra 
a covid-19 nos 100 primei-
ros dias de seu governo. O 
democrata assumiu o cargo 
em 20 de janeiro. “Esta é 
uma conquista americana. 
Uma demonstração pode-
rosa de unidade e deter-
minação”, disse o chefe da 
Casa Branca em um pro-
nunciamento.

Biden lembrou que a 
meta inicial, de aplicar 100 
milhões de doses do imuni-
zante contra o coronavírus, 
foi alcançada 58 dias após 
sua posse como presiden-

te, o que permitiu dobrar 
a aposta. “Conseguimos”, 
comemorou.

Nesta semana, o go-
verno americano infor-
mou que qualquer pessoa 
com 16 anos ou mais já 
está elegível para a vaci-
nação. De acordo com Bi-
den, 80% dos indivíduos 
com mais de 65 anos te-
rão recebido pelo menos 
uma dose do imunizante 
até hoje.

No entanto, Biden tam-
bém alertou para os riscos 
representados pelas novas 
variantes do coronavírus, 
que se disseminam de for-
ma mais rápida, e disse que 
ainda há um longo caminho 
pela frente para comple-
tar a vacinação e vencer a 
pandemia. Biden lembrou que a meta inicial, de aplicar 100 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus, foi alcançada 58 dias após sua posse como presidente

Foto: Agência Brasil

A Rede Sororidade 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional 
Paraíba (OAB-PB), inicia 
hoje, às 18h, o ciclo de 
encontros virtuais com 
as diretorias e coordena-
ções de todo estado para 
debater com a advocacia 
feminina na Paraíba.

O evento, que acon-
tecerá em forma de roda 
de diálogos será realiza-
da por meio da platafor-
ma Zoom e o link para 
acesso será disponibi-
lizado, a cada encontro,  
no Bio do Instagram  
@redesororidadeoabpb, 
objetivando discutir as 
dificuldades da Advoca-
cia Feminina nos núcleos 
regionais da Paraíba. 
De acordo com  a advo-
gada Adriana Rodrigues, 
coordenadora de publici-
dade da Rede Sororidade, 
a primeira roda de diá-
logos acontecerá com as 
advogadas da Região do 
Catolé do Rocha, tendo 
como mediadoras a coor-
denadora geral  da Rede 
Sororidade, Francisca 
Leite, da coordenadora 
geral adjunta, Janayna 
Nunes, e das coordena-
doras do Núcleo Regional 
de Cataolé de Rocha, Mi-
caele Miranda e Jacinta 
Oliveira.

A segunda roda de 
diálogos será destinada a 
Região de Sousa, amanhã, 
às 16h, tendo como me-
diadoras Francisca Leite e 
Janayna Nunes, e as coor-
denadoras do Núcleo Re-
gional de Sousa, Ana Car-
la e Dayane Rodrigues. 
Dando prosseguimento 
aos ciclos de encontros 
virtuais, haverá a roda 
de diálogos com as ad-
vogadas de Patos, na 
próxima segunda-feira 
( 26), às 16h,  conduzi-
da  por Francisca Leite, 
Janayna Nunes e pelas 
coordenadoras da Re-
gião, Danielle Lucena 
e Fairuza Medeiros.  
Na terça-feira (27), será 
a vez do Vale do Maman-
guape, no debate media-

do por Francisca Leite, 
Janayna Nunes, e pela 
coordenadora da Região, 
Mariza Lopes. Na quar-
ta-feira (28), o encontro 
será com as advogadas da 
região do Vale do Pian-
có, às 19h30, na roda de 
diálogo conduzido  por 
Francisca Leite, Janayna 
Nunes e as coordenado-
ras da região, Brenna Vic-
tória e Jailma Alves.

Na quinta- fe ira 
(29), às 16h, a roda de 
diálogo será destinada 
as advogadas do Cariri, 
no evento mediado por 
Francisca Leite, Janayna 
Nunes e pelas coordena-
doras regionais Meyre 
Ruth e Débora Carvalho. 

Horários
A programação será 

encerrada com a roda 
de diálogo de Campina 
Grande, tendo como me-
diadoras Francisca Leite, 
Janayna Nunes e as coor-
denadoras regionais da 
Rainha da Borborema, 
Sheylla Campos e Priscila 
Cavalcante. 

“Em todos os eventos 
serão discutidas e apre-
sentadas as dificuldades 
das advogadas locais, 
como também definidas 
pautas de atividades em 
cada região para fortale-
cer a atuação da advoca-
cia feminina da Paraíba e 
buscar soluções dos pro-
blemas, por meio da Rede 
Sororidade da OAB-PB, a 
partir de um diagnóstico 
de cada região e as inter-
venções que poderão ser 
feitas”, informou Adriana 
Rodrigues.

Advocacia feminina é 
debatida na Paraíba

Fiscalizando recursos federais 

PGR nega interferência de Aras em ofícios 
a governadores e diz que ‘cumpre dever’
Rayssa Motta  
Cardoso Filho
Agência Estado

Depois de distribuir ofícios 
a todos os 27 governadores, 
cobrando informações sobre 
a desativação dos hospitais de 
campanha e o uso de verbas pú-
blicas na pandemia, a Procura-
doria Geral da República (PGR) 
minimizou o movimento e disse 
ontem, que ‘cumpre seu dever 
de fiscalizar’ e que as notifica-
ções a agentes públicos fazem 
parte da rotina da instituição.

“É dever da 1CCR [Câmara 
de Direitos Sociais e Fiscaliza-
ção de Atos Administrativos 
em Geral] velar por atos, con-
tratos e aplicação de verbas pú-
blicas, e fiscalizar e controlar a 
correta destinação de recursos 
públicos federais nas áreas de 

saúde e educação”, diz a nota 
institucional.

Os governantes foram no-
tificados após a instalação da 
CPI da Covid no Senado, que vai 
investigar a atuação e possíveis 
omissões do governo Jair Bolso-
naro na crise sanitária. Foram 
requisitados esclarecimentos 
complementares depois que 
uma primeira leva de infor-
mações foi considerada ‘insu-
ficiente’ ou ‘incompleta’ pelo 
Ministério Público Federal.

“A fiscalização, que é dever 
do órgão superior do Ministé-
rio Público Federal, não come-
çou na semana passada”, segue 
a PGR. “Em outra linha de atua-
ção, na esfera criminal, a PGR 
investigava oito governadores 
desde o início da pandemia.”

Nos documentos, a sub-
procuradora-geral da Repú-

blica Lindôra Araújo pede 
esclarecimentos sobre o uso 
de repasses federais. Recente-
mente, o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), em guerra 
com governadores e prefeitos 
desde o início da pandemia, 
levantou desconfiança sobre 
supostos desvios de recursos 
da Saúde. No final de fevereiro, 
o presidente chegou a publicar 
nas redes sociais uma lista com 
valores enviados pela União 
para cada estado em 2020.

Lindôra é braço direito 
do chefe do Ministério Públi-
co Federal, Augusto Aras, que 
vem sendo criticado nos bas-
tidores da PGR por, na visão de 
adversários, tentar se cacifar 
para a vaga que será aberta no 
Supremo Tribunal Federal em 
julho, com a aposentadoria do 
decano Marco Aurélio Mello.

Na nota divulgada, a PGR 
esclarece que a decisão de 
enviar os ofícios aos governa-
dores foi tomada em conjunto 
pelos membros da Câmara de 
Direitos Sociais e Fiscalização 
de Atos Administrativos em 
Geral do MPF.

“É preciso destacar que 
as Câmaras de Coordenação 
e Revisão do MPF são órgãos 
cujos membros têm indepen-
dência funcional e que o pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, não interfere 
nos seus trabalhos. Além dis-
so, as apurações que envolvem 
governadores vêm sendo rea-
lizadas, dentro das atribuições 
da instituição, para garantir a 
correta aplicação das verbas 
públicas no enfrentamento da 
grave epidemia de covid-19”, 
concluiu a Procuradoria.

Francisco Carlos  
de Assis
Agência Estado

Levantamento feito na 
terça-feira, 20, pela Associa-
ção Nacional de Hospitais 
Privados (Anahp) indica leve 
melhora em relação à falta de 
medicamentos para tratamen-
to de pacientes com covid. O 
"kit intubação", composto por 
anestésicos, sedativos e rela-
xantes musculares, ainda é o 
item mais crítico.

Dos 65 hospitais que res-
ponderam à pesquisa, 18,5% 
seguem com estoque no alerta 
vermelho. Ou seja, com  dura-
ção de até cinco dias, ante uma 
amostra de 31% na semana 
passada.

De acordo com o dire-
tor-executivo da associação, 
Antônio Britto, o cenário se 
deve ao menor número de 
pacientes internados, o que 
reduziu o consumo dos insu-
mos. "Vale destacar os esforços 
feitos por nossos hospitais, que 
seguem na busca incessante 
pela importação desses medi-

camentos", disse. "Ainda que o 
abastecimento esteja ocorren-
do a conta-gotas, a organização 
e o planejamento já mostram 
resultado."

A situação crítica em re-
lação ao desabastecimento do 
"kit covid" foi relatada por 12 
instituições localizadas nas ci-
dades de São Paulo (SP), Ati-
baia (SP), Porto Alegre (RS), 
Cruz Alta (RS), Curitiba (PR), 
Belo Horizonte (MG), Ipatinga 
(MG), Uberlândia (MG), Juiz de 
Fora (MG), João Pessoa (PB) e 
Cuiabá (MT). No levantamento 
da semana passada, eram 22 
hospitais.

Sobre a falta de anesté-
sicos, os números também 
tiveram leve melhora. A pes-
quisa mostrou que 9 hospitais 
ainda estão em fase crítica, com 
estoque inferior ou igual a 5 
dias, contra 20 instituições na 
semana passada. Eles estão lo-
calizados nas cidades de São 
Paulo (SP), Atibaia (SP), Porto 
Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo 
Horizonte (MG), Ipatinga (MG), 
Uberlândia (MG), João Pessoa 
(PB) e Cuiabá (MT).

Anahp ver melhora na 
oferta de medicamentos

Matheus Piovesana
Agência Estado

A Oi, atualmente em re-
cuperação judicial, propôs aos 
acionistas duas reorganizações 
em sua estrutura societária ne-
cessárias para levar adiante o 
plano de recuperação. A em-
presa quer autorização para 
incorporar a Telemar, que 
atualmente detém licenças 
para telefonia fixa e serviços 
multimídia junto à Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), e para cindir e 
incorporar uma parte da Brasil 
Telecom Comunicação Multi-
mídia (BTCM).

Segundo a Oi, os movi-
mentos são necessários para 
tocar o plano de recuperação 
judicial da Tele. Após um adi-
tamento feito no ano passado, 
o plano prevê a divisão da Oi 
com a venda de parte de seus 
ativos, e que a empresa ficará 
como sócia na InfraCo, unidade 
de fibra ótica. Parte das demais 
verticais, como a Oi Móvel, já 
foi vendida.

Na incorporação da Te-

lemar, a Oi propõe extinguir 
ações ordinárias e preferen-
ciais da empresa, mas uma 
parcela de 30.595 616 papéis 
preferenciais de classe A será 
substituída por 644 019.090 
ações ordinárias da Oi, que 
serão emitidas especialmen-
te para esse fim e mantidas 
em tesouraria. Segundo a Oi, 
essa emissão não alterará seu 
capital social, porque o patri-
mônio da Telemar já está em 
seu próprio balanço.

A Oi terá de emitir os no-
vos papéis porque as ações em 
questão da Telemar estão em-
penhadas em favor da portu-
guesa Pharol. Elas são a garantia 
do cumprimento de uma obri-
gação que a Oi contraiu após 
receber um aporte de ativos 
da Pharol em 2014. Com isso, 
as novas ações da Oi também 
servirão de garantia à Pharol.

Essa incorporação, po-
rém, depende da transferên-
cia à Oi, por parte da Anatel, de 
licenças de operação de telefo-
nia fixa e conexão multimídia 
que hoje, estão registradas em 
nome da Telemar.

Oi quer incorporar a 
Telemar e parte da BTCM

Nos eventos serão 
discutidas e apresentadas 

as dificuldades das 
advogadas locais, como 

também definidas pautas de 
atividades em cada região



Presidente responde a opositores pelo mau desempenho do clube e 
diz que não existem recursos para melhorar o nível técnico do elenco

A derrota na estreia 
do Campeonato 
Paraibano para o 

São Paulo Crystal esquentou 
o clima entre a situação e a 
oposição no Campinense. O 
presidente do clube, Pheli-
pe Cordeiro, vem recebendo 
muitas críticas. Em um áudio 
vazado em uma rede social, 
um oposicionista, que não é 
identificado, pede a renún-
cia de Phelipe, acusando-o 
de não pagar nem os salários 
dos funcionários.

“E agora Phelipe? Quan-
do eu quis montar a chapa 
lá, com Otamar, você mesmo 
foi um dos que não quise-
ram. Não minta, não: assu-
ma, porque a FDA ia conti-
nuar no clube. Pelo menos, 
estava pagando os salários 
dos funcionários, que nem 
isso você está fazendo”, diz a 
mensagem de áudio dirigi-
da ao atual presidente, que 
retrucou: “Monte a chapa e 
assuma, homem. Você não é 
f…, não gasta um centavo lá 
dentro. Monte uma chapazi-
nha que a gente sai na hora. 
Se quiser que eu renuncie, eu 
renuncio amanhã. Bota quem 
‘tu quiser’ que gaste dinheiro 
lá dentro. Para ficar ‘latindo’ 
em whatsapp é fácil”.

Em seguida, Phelipe 
Cordeiro reconhece a dívida 
e diz que não terá mais no-
vidades, em termos de refor-
ços para o elenco, até o final 
do Campeonato Paraibano. 
“O que tem é esse time aí, até 
o final do campeonato. Cho-
rando ou não, é o que temos 
para hoje. Agora, se apare-
cer um ricão lá para gastar 
dinheiro, a gente contrata. 
Se não, não tem acordo, vai 
ser este time aí até o final, se 
tiver de ser rebaixado será 
com esse time aí, mas se qui-
ser assumir, a gente sai todo 
mundo amanhã”, completa o 
dirigente.

A situação financeira do 
clube é crítica e já vem de 
muito tempo. As dívidas se 
acumulam e a justiça traba-
lhista determinou o bloqueio 
de verbas de patrocínio, 
oriundas do Bar do Cus-
cuz, uma das poucas fontes 
de renda do clube. Entre as 
grandes dívidas do clube, 
destacam-se uma com o an-
tigo técnico Francisco Diá, no 
valor de R$ 449.201,52 e ou-
tra de R$ 278.344,01 ao tam-
bém ex-técnico, Celso Teixei-
ra, revela uma fonte do clube 
que preferiu não ser citada, 
para evitar mais confusão.

Novo treinador
Alheio aos problemas 

extra campo, o novo técnico 
Ranielle Ribeiro assumiu o 
clube nessa terça-feira, pro-
metendo levar a Raposa ao 
lugar que ela merece. “Para 
mim, é uma honra voltar a 
vestir a camisa deste clube 
campeão do Nordeste. Clube 
de uma imensa torcida. Eu vi 
este clube na Série B e nosso 
objetivo é lutar pelo título e 
conseguir o acesso para a Sé-
rie C do próximo ano. O Cam-
pinense não pode está onde 
estar no momento”, disse o 
treinador.

O próximo jogo do Cam-
pinense será no domingo, às 
16h, contra o Nacional de Pa-
tos, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. A Raposa 
perdeu na estreia para o São 
Paulo Crystal e precisa reagir, 
agora jogando em casa.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br Ambiente conturbado

agita o Campinense
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Flu na Libertadores
Depois de oito anos ausente, o Fluminense estreia 
hoje na Copa Libertadores, no Maracanã, contra o 
River Plate, da Argentina, às 19 horas. Página 23

Foto: Mailson Santana/Fluminense

Esportes

Enquanto nos bastidores a 
situação esquenta, no campo, 
os jogadores seguem treinando 
em busca de dias melhores
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Paraibano 2021

Perilima e Sousa se enfrentam hoje no
Amigão em busca da primeira vitória

Sem vitória na estreia 
do Campeonato Paraibano, 
Perilima e Sousa tentam a 
recuperação, se enfrentando 
nesta quinta-feira, às 16h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande. Na primeira rodada, 
a Perilima foi até Patos e em-
patou em 1 a 1 com o Nacio-
nal local. Já o Sousa recebeu 
o Botafogo, no Marizão, e 
perdeu por 1 a 0. O jogo de 
hoje é válido pela segunda 
rodada da competição e será 
apitado pelo árbitro Suelson 
Diógenes, auxiliado por Luiz 
Felipe e Flávia Renaly.

Para a Perilima, a par-
tida de hoje é uma oportu-
nidade, jogando em casa, de 
mostrar que não é candidata 
ao rebaixamento e que tem 
time para se manter na elite 
do futebol paraibano e até 
brigar por uma vaga nas se-
mifinais.

A equipe é dirigida pelo 
técnico Dinho Silva e é forma-
da basicamente por garotos 
oriundos da base, com alguns 

outros jogadores mais expe-
rientes. Na primeira partida, 
contra o Nacional, a equipe 
não fez um bom jogo, sendo 
pressionada a maior parte 
e conseguiu o empate já no 
finalzinho da partida. 

Apesar da exibição, o 
técnico Dinho disse que no 
Amigão espera um melhor 
desempenho da equipe. “Um 
jogo de estreia, e mais na 
casa do adversário, é sempre 
cheio de expectativa e mexe 
um pouco com o psicológico 
dos atletas, e os meus joga-
dores são na maioria garotos 
ainda, mas tenho certeza que 
agora, em Campina Grande, 
poderemos jogar bem mais 
do que jogamos em Patos”, 
disse o treinador.

Sem nenhum problema, 
Dinho Silva pretende repetir 
a mesma escalação que come-
çou o jogo passado. A Águia 
deverá entrar em campo com 
a seguinte formação:  Isaías, 
Dênis, José Werison, Jordan 
e Dudu Paraíba; Ezequias, 
Renatinho, Vitinho e Bruno 
Corrêa; Fábio Lima e Peixeiro. 

Pelo lado do Sousa, o téc-

nico Paulo Schardong já está 
sendo pressionado, após a 
derrota em casa para o Bota-
fogo, na última quinta-feira. A 
torcida e a diretoria do clube 
não gostaram da forma que o 
Dinossauro jogou diante do 
Belo. “Quando eu perco jo-
gando bem, eu fico tranquilo, 
porque é de futebol mesmo, 
mas o Sousa perdeu jogando 
ruim, muito recuado espe-
rando o Botafogo e aqui no 
Marizão, nós jogamos para 
cima de qualquer equipe”, 
disse o presidente do clube, 
Aldeone Abrantes.

Como acontece todos 
os anos, o Sousa entrou no 
campeonato não para ser um 
mero coadjuvante. A direto-
ria espera que o time brigue 
por uma vaga nas semifi-
nais. Com a derrota em casa, 
o “Dinossauro” agora se vê 
obrigado a vencer a Perilima 
para recuperar os pontos 
perdidos na estreia. Caso o 
time volte a perder, a situação 
do técnico Paulo Schardong 
pode ficar complicada, por-
que a competição é de tiro 
curto, com apenas 7 jogos 

nesta primeira fase, e uma 
nova derrota pode complicar 
muito os objetivos do clube.

O único problema para 
a partida contra a Perilima é 
o meia Daniel Costa que saiu 
com uma contusão durante 
o jogo contra o Botafogo. Ele 
ainda fará um teste para ver 

se poderá ir para o jogo. Caso 
possa, o Sousa deverá entrar 
em campo com a seguinte es-
calação: Ricardo, Rony Lobo, 
Marcelo e Adriano Seixas; 
Arisson, Liniker, Daniel Costa, 
Natalício e Weslley; Arthur e 
Dentinho.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Na estreia em casa, o Sousa perdeu para o Botafogo e busca a reabilitação

Foto: Instagram/SEC/Jeffersonemmanoel



Fifa sorteia os grupos dos Jogos Olímpicos e a seleção ainda terá, na primeira fase, Costa do Marfim e Arábia Saudita

O Brasil já sabe quem se-
rão os seus adversários no 
torneio de futebol masculino 
nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados no ano 
passado por causa da pan-
demia do novo coronavírus. 
Ontem, um sorteio na sede 
da Fifa, em Zurique, na Suíça, 
definiu os grupos da compe-
tição e a seleção brasileira 
enfrentará Alemanha, Costa 
do Marfim e Arábia Saudita na 
primeira fase.

Atual campeão olímpico, 
o Brasil foi cabeça de chave 
no sorteio e entrou no Grupo 
D. Logo de cara a Alemanha 
foi definida como a rival da 
estreia, no dia 22 de julho, 
no estádio Internacional de 
Yokohama. O local é o mesmo 
onde brasileiros e alemães 
fizeram a final da Copa do 
Mundo de 2002, com vitória 
do time comandado pelo téc-
nico Felipão por 2 a 0.

Mas Brasil e Alemanha 
também têm uma rivalidade 
em jogos com suas seleções 
olímpicas. Os alemães são os 
adversário que os brasileiros 
mais enfrentaram na histó-
ria. Ao todo são seis partidas, 
sendo que a mais importante 
e emblemática foi o último 
encontro em 2016, na deci-
são dos Jogos do Rio-2016, 
quando o Brasil conquistou 
a sua primeira medalha de 
ouro ao vencer na disputa 
de pênaltis por 5 a 4, após 
empate por 1 a 1 no tempo 
normal e na prorrogação.

A segunda rodada da 
fase de grupos será dispu-
tada no mesmo estádio, em 
Yokohama, contra a Costa do 
Marfim, no dia 25. O último 
duelo será no dia 28 contra a 
Arábia Saudita, em Saitama. 
O jogo contra os sauditas 
será o segundo encontro en-
tre as duas seleções olímpi-
cas na história. O Brasil nun-
ca enfrentou os marfinenses 
na categoria sub-23.

Durante todo seu perío-
do de preparação, a seleção 
olímpica já fez 20 partidas, 
com 14 vitórias, três empates 
e três derrotas. Foram 48 gols 

marcados e 17 sofridos. O ar-
tilheiro é o atacante Matheus 
Cunha, que já marcou 16 gols. 
Atrás dele estão Anthony e 
Paulinho, com seis cada.

Nestas partidas, o téc-
nico André Jardine pôde ob-
servar 68 atletas diferentes e 
conquistar o Torneio Mauri-
ce Rivello (antigo Torneio de 
Toulon), além de assegurar a 
vaga em Tóquio no Pré-Olím-
pico da Colômbia, no início 
de 2020.

Quando o assunto é 
Olimpíada, o Brasil também 
é um dos melhores. Sua pri-
meira participação foi em 
1952, quando foi até as quar-
tas de final. De lá para cá, fo-
ram 13 participações. Desde 
1960, a seleção só não dispu-
tou três torneios olímpicos 
de futebol masculino (Mos-
cou-1980, Barcelona-1992 e 
Atenas-2004).

São, ao todo, seis me-
dalhas olímpicas no futebol 
masculino: duas de bronze, 
três de prata e uma de ouro. 
Com esse título, a seleção 
brasileira se juntou a Ingla-
terra (1908), Bélgica (1920) 
e Espanha (1992) como um 
dos únicos times a conquis-
tarem a medalha dourada 
dentro de casa. Em todos os 
tempos, o Brasil também é a 
equipe com mais vitórias na 
história da competição: 34.

O torneio de futebol 
masculino nos Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020 reúne 
16 seleções. Após a fase de 
grupos, os dois melhores de 
cada chave se classificam 
para as quartas de final, de 
onde a competição segue em 
formato de mata-mata até a 
decisão.

Agência Estado

Sorteio coloca Alemanha no 
caminho do Brasil em Tóquio

Quando o assunto é 
Olimpíada, o Brasil 
também é um dos 

melhores. Começou em  
1952. De lá para cá, 

foram 13 participações, 
mas só com um título 

Seleção feminina terá China, Holanda e 
Zâmbia na primeira fase das Olimpíadas

O Brasil já sabe quem serão os 
seus adversários no torneio de fu-
tebol feminino nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, adiados no ano 
passado por causa da pandemia 
do novo coronavírus. Ontem, um 
sorteio na sede da Fifa, em Zuri-
que, na Suíça, definiu os grupos da 
competição e a seleção brasileira 
enfrentará China, Zâmbia e Holan-
da na primeira fase.

Por conta das regras do sor-
teio, que não permitiam que 
dois times do mesmo continente 
estivessem no mesmo grupo, o 
Brasil já sabia um de seus adver-
sários no Grupo F: a Holanda. O 
confronto de estreia da seleção 
feminina será contra a China, 
no dia 21 de julho, em Miyagi. A 
campanha olímpica segue no dia 
24 diante das holandesas, tam-

bém em Miyagi. A fase de grupos 
será fechada contra a Zâmbia, em 
Saitama, no dia 27.

O torneio de futebol feminino 
nos Jogos de Tóquio-2020 reúne 
12 seleções, divididas em três gru-
pos com quatro equipes cada. Após 
a fase de grupos, os dois melhores 
de cada chave e os dois melhores 
terceiros colocados se classificam 
para as quartas de final, de onde 
a competição segue em formato 
de mata-mata até a decisão da 
medalha de ouro.

Em busca do inédito título, o 
Brasil chega a Tóquio como uma 
das seleções mais tradicionais do 
torneio olímpico de futebol femi-
nino. No Japão, fará a sua sétima 
participação na competição, o que 
faz do país um dos três únicos a 
disputar todas as edições da com-
petição, ao lado de Estados Unidos 
e Suécia.

Nas últimas seis edições, a se-
leção brasileira acumulou 32 jogos, 
com 15 vitórias, seis empates e 11 
derrotas. O melhor resultado foi a 
medalha de prata, conquistada duas 
vezes: em Atenas-2004, na Grécia, 
e em Pequim-2008, na China.

Outra prova da tradição bra-
sileira no futebol feminino são as 
marcas ostentados por Cristiane 
e Formiga. Com 14 gols, a ata-
cante é a maior artilheira entre 
homens e mulheres do futebol nos 
Jogos Olímpicos. Já a volante, que 
esteve em todas as competições 
olímpicas de futebol feminino até 
aqui, poderá chegar à sua sétima 
participação em Olimpíadas caso 
seja convocada pela técnica sueca 
Pia Sundhage, que por sinal tem um 
capítulo a parte na história dos Jo-
gos Olímpicos. Ela esteve em todas 
as seis edições como jogadora, téc-
nica ou parte da comissão técnica.

Agência Estado

Foto: Ricardo Nogueira/CBF

Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, 
em 2016, as duas seleções 
disputaram a final, vencida pelos 
brasileiros nas penalidades

Corinthians estreia na Sul-Americana

Desmorona a criação da Superliga

Brasil garante 6
vagas na natação

Dupla brasileira conquista Circuito Mundial de Vôlei no México

Com novidades, o técnico Vagner 
Mancini prepara o Corinthians para 
a estreia na Copa Sul-Americana. O 
time paulista vai enfrentar o River 
Plate do Paraguai, em Assunção, na 
noite de hoje, às 21h30, pela pri-
meira rodada da fase de grupos da 
segunda maior competição de clubes 
do continente. O jogo será no Estádio 
Defensores del Chaco. O Timão está 
no Grupo E da Sul-Americana, com o 

tradicional Peñarol, do Uruguai, o pe-
ruano Sport Huancayo e o adversário 
da estreia, o River Plate, do Paraguai. 
Apenas um time se classifica para a 
fase de mata-mata após seis partidas 
disputadas por grupo. Um possível 
Corinthians para o jogo de hoje deve 
ter Cássio; Fagner, Bruno Méndez, 
Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier) e 
Gabriel (Camacho); Gustavo Mosquito, 
Luan e Otero; Jô.

Três dias depois do polêmico anúncio 
e em meio a uma condenação quase 
unânime no mundo do futebol, os pla-
nos para se criar uma Superliga com 
gigantes do futebol europeu desmoro-
naram, ontem. Os seis times ingleses 
que iriam participar da competição de-
sistiram do projeto e agora foi a vez dos 
clubes italianos - Internazionale, Milan 
e Juventus - e o Atlético de Madrid, da 
Espanha, abandonarem o projeto. Com 

isso, sobraram apenas Barcelona e Real 
Madrid. Mas o presidente da Juventus, 
o empresário Andrea Agnelli, admitiu 
que o projeto da Superliga não deve 
prosseguir. "Para ser franco e honesto, 
não. Evidentemente esse não é o caso", 
disse o dirigente ao ser perguntado. 
"Continuo convencido da beleza da-
quele projeto, do valor que teria desen-
volvido para a pirâmide, da criação da 
melhor competição, mas não agora”.

A natação do Brasil garantiu mais 
seis vagas nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio na última terça-feira. 
O destaque do dia na Seletiva 
Olímpica de Natação, realiza-
da no Parque Aquático Maria 
Lenk, no Rio de Janeiro, foram 
os nadadores dos 200 metros 
livre Fernando Scheffer e Breno 
Correia obtiveram os índices na 
prova individual e asseguraram 
o time brasileiro no revezamento 
4x200m livre. Na prova dos 100 
metros costas, Guilherme Basse-
to e Guilherme Guido nadaram 
abaixo do índice e também con-
firmara a vaga olímpica. A Se-
letiva Olímpica teve início nessa 
segunda-feira, quando Guilherme 
Costa, nos 400m livre, e Felipe 
Lima, nos 100m peito, foram os 
primeiros brasileiros a garantirem 
o índice olímpico. A competição 
será disputada até sábado.

As cores do Brasil apareceram no lugar mais alto do pódio no torneio de nível quatro estrelas de Cancún, no México. Na noite dessa terça-
feira, Talita e Taiana ficaram com o título do primeiro dos três eventos do Circuito Mundial de Vôlei de Praia programados para o famoso 
balneário mexicano. Na decisão, a dupla brasileira venceu as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, atuais campeãs 
mundiais, por 2 sets a 1. Juntas especialmente para a sequência dos três eventos em território mexicano, Taiana e Talita reeditam a 
parceria que foi campeã do Circuito Mundial em 2013. No primeiro torneio em Cancún, elas venceram as seis partidas que disputaram e, 
com o título, somaram 800 pontos no ranking mundial, além de faturarem um prêmio de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 111 mil).

Curtas
Foto: Divulgação/FIVB

Esportes
Edição: Geraldo Varela              Editoração: Luciano Honorato22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de abril de 2021



Esportes

Depois de oito anos, o tricolor carioca está de volta à competição sul-americana, e começa jogando no Maracanã
O Fluminense será o úl-

timo clube brasileiro a es-
trear na Copa Libertadores 
e acontece na noite de hoje, 
a partir das 19 horas, no 
Estádio do Maracanã, em 
mais um confronto contra 
os argentinos quando terá 
pela frente o River Plate, um 
dos clubes mais vitoriosos 
da América, pelo Grupo  D. 
Esta é a 7ª participação do 
tricolor no torneio, depois 
das edições de 1971, 1985, 
2008, 2011, 2012 e 2013. 
No geral, soma 26 vitórias, 
12 empates e 16 derrotas. 
Foram 77 gols marcados e 
55 sofridos.

O ídolo Fred está ani-
mado e confiante numa boa 
campanha. Ele comentou so-
bre a  partida e a competição.

“A gente sabe que o fa-
vorito é o River, não só no 
nosso grupo, mas em toda a 
competição da Libertadores. 
Mas a gente sabe da nossa 
força coletiva e sabemos que 
quando entra ali dentro de 
campo, só depende da gente. 
Estamos muito confiantes e 
vamos dar nossa vida”, disse 
o capitão.

O atacante também fa-
lou de forma animada sobre 
os reforços contratados pelo 
Fluminense para a tempo-
rada. Chegaram ao tricolor, 
nesta última semana, os za-
gueiros Manoel e David Braz, 
o meia Cazares, e os atacan-
tes Abel Hernández e Raúl 
Bobadilla.

“Foram cinco reforços 
que, além de aumentarem o 

peso, aumentaram muito a 
nossa qualidade técnica. Os 
caras treinaram em um nível 
lá em cima no coletivo. Nós 
acompanhamos e todo mun-
do ficou muito satisfeito com 
o que viu. Nos dá um conforto 
muito grande”, afirmou Fred.

O time argentino tem 
três desfalques para a parti-
da: Jorge Carrascal e Robert 
Rojas, por suspensão. Javier 
Pinola, por lesão.

Vice em 2008, quando 
disputou a Libertadores no 
Maracanã pela última vez, o 
tricolor ficou com a liderança 
dos grupos em três ocasiões 
(2008, 2012 e 2013) e nunca 
precisou participar da fase 
prévia. Este ano uma nova 
chance em busca do prêmio 
mais cobiçado da América.

Fluminense encara River Plate 
na estreia pela Libertadores 
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Tricolor tem seis participações no
torneio e perdeu o título em 2008 

A primeira participação do Fluminen-
se, em 1971, ocorreu graças à conquista 
de seu primeiro título do Campeonato 
Brasileiro, no ano anterior. O clube dividiu 
grupo com Palmeiras, Deportivo Itália e 
Deportivo Galícia. Na segunda colocação, 
o tricolor acabou eliminado, já que, na 
época, avançava apenas o melhor da 
chave.

Em 1985, o campeão brasileiro de 
1984 foi eliminado na primeira fase e, 
sem vencer, terminou em 3º lugar, à fren-
te apenas do Vasco e atrás de Ferro Carril 
e Argentinos Juniors, campeão da edição.

Em 2008, o título da Copa do Brasil, 
em 2007, encerrou jejum de 23 anos 
sem Fluminense na Libertadores. Fez 
uma campanha brilhante e nas semifinais 
eliminou o Boca Juniors com vitória em 
casa por 3 a 1, apos empate na Argentina 
por 2 a 2. Disputou a final contra a LDU, 
do Equador

Fora de seus domínios perdeu 
de 4 a 2. Na grande decisão, os 
tricolores lideraram a maior festa 
realizada nas arquibancadas do 
Maracanã. Os equatorianos saíram 
na frente. Em seguida, Thiago Ne-
ves comandou a virada do Flu, ao 
balançar a rede três vezes, marca 
que ninguém além dele conseguiu 
em uma final do torneio.

A definição do vencedor se deu nas 
penalidades. Foram três finalizações 
desperdiçadas do lado verde, branco e 
grená. A ocasião ficou marcada, ainda, 
pelos erros cometidos pela arbitragem, 
que ignorou pênalti claro em Washing-
ton, no tempo normal, e mandou voltar 
a cobrança de Thiago Neves, na disputa 
por pênaltis. Festa equatoriana.

Em 2011, o Fluminense caiu na se-
gunda fase do mata-mata. A eliminação 
se deu contra o Libertad, nos minutos 
finais. Na ida, o clube carioca venceu por 
3 a 1. Mas, na volta, o rival, mandante do 
jogo, conseguiu o placar de 3 a 0.

Em 2012 disputou a Libertadores  
pela primeira vez sem ter sido campeão 
brasileiro ou da Copa do Brasil na tem-
porada anterior. Na ocasião, a equipe se 
classificou como 3º lugar do Brasileirão 
2011.Caiu nas quartas-de-final ao ser 
eliminado pelo Boca Juniors. Teve um pê-
nalti ignorado em Buenos Aires, quando 
perdeu por 1 a 0, e, na volta, quase levou 
a decisão para os pênaltis. No fim, o rival, 
vice-campeão naquele ano, igualou o 
placar e decretou a queda do Flu.

Em 2013, a última participação, o 
time caiu nas quartas de final para o 
Olímpia, vice-campeão da edição. Empa-
tou em 0 a 0 a primeira partida, no Rio, e, 
de virada, perdeu por 2 a 1 no Paraguai.

Na estreia da edição 2021 da 
Libertadores, o Fluminense vai 
encarar um dos melhores times da 
América do Sul, no Rio de Janeiro

Arrascaeta

Meia uruguaio volta a ser
destaque em vitória do Fla

O que esperar de um 
clube que já contou com 
Zico, além de vê-lo sempre 
que possível com um meia 
daqueles que encantam e 
resolvem jogos? O Flamen-
go, assim como todos os 
outros clubes, nem sempre 
contou, ininterruptamente, 
com alguém para exercer 
esta função – a de encantar, 
resolver, marcar gols e dar 
assistências. Mas é uma 
lacuna que o Rubro-Negro 
sempre busca preencher.

Esta eterna procura já 
trouxe, em momentos não 
tão espetaculares como 
o atual, nomes que che-
garam prometendo mas 
que não estiveram à altura 
desta expectativa. Depois 
de algumas decepções con-
tratando dentro do mer-
cado interno, como Walter 
Minhoca (que chegou em 
2006 vindo do Ipatinga) ou 
Carlos Eduardo, o Flamen-

go voltou seus olhos para 
nomes sul-americanos 
com atenção ainda maior 
do que vinha fazendo.

A esperança de ver 
um estrangeiro escreven-
do história na posição de 
meia-atacante talvez te-
nha ganhado um tom su-
persticioso por causa do 
peso que o sérvio Dejan 
Petkovic teve no clube, 
mas durante um bom tem-
po o torcedor flamenguis-
ta mais se decepcionou 
do que teve motivos para 
comemorar com tais che-
gadas. Desde 2019, no en-
tanto, os rubro-negros se 
deliciam com o futebol de 
Giorgian De Arrascaeta.

O uruguaio, contrata-
ção mais cara já feita pelo 
clube, e que atualmente ne-
gocia um novo acordo sala-
rial, continua aparecendo 
em campo para resolver 
jogos difíceis ao mesmo 

tempo em que encanta com 
sua habilidade com a bola 
nos pés. Na vitória por 3 a 
2 sobre o Velez Sarsfield, 
da Argentina, na estreia 
flamenguista na fase de 
grupos da Libertadores 
2021 , não foi diferente.

Arrascaeta seguiu a 
rotina de ser o cérebro 
mais criativo do time den-
tro de campo , e se não apa-
receu para dar assistências 
definiu a vitória com um 
golaço de meia distância – 
acertando o ângulo do go-
leiro Hoyos para decretar 
o 3 a 2 da equipe brasileira. 

Como se fosse impos-
sível imaginar Arrascaeta 
saindo do campo mais va-
lorizado, logo após o seu 
golaço o destino aprontou 
das suas ao quebrar tam-
bém esta expectativa.  E 
ainda foi escolhido pela 
Conmebol como o melhor 
do jogo.

Foto: Instagram/Flamengo

Arrascaeta foi escolhido 
o melhor do jogo Velez x 
Flamengo, em que decidiu a 
partida com um belo gol
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João Pessoa se prepara para otimização de registros dos mortos em sistema virtual e de mais de 16 mil jazigos perpétuos e rotativos

Capital quer ser pioneira no NE 
na informatização de cemitérios

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

A tradição está perdendo 
a vez para as novas tecnologias 
também entre os mortos. Até o 
momento, as informações das 
covas são registradas em livros, 
mas a modernidade também 
está chegando para os faleci-
dos na capital paraibana. Com a 
pandemia do novo coronavírus, 
o número de mortos aumentou 
de forma exponencial e a Pre-
feitura de João Pessoa (PMJP) já 
se prepara para informatizar os 
seus seis cemitérios públicos. O 
serviço será pioneiro na Paraí-
ba (e talvez na região Nordes-
te), com a implantação de um 
sistema tecnológico para cata-
logar e monitorar as catacum-
bas existentes nos cemitérios 
da cidade.

A Secretaria do Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb) será 
o órgão responsável para fazer 
essa implantação. Segundo o 
secretário Fábio Carneiro, o sis-
tema chegará para proporcio-
nar agilidade no atendimento 
da população. “É um passo im-
portante que a prefeitura dará 
e é um exemplo do olhar dife-

renciado e humanizado para os 
espaços públicos da cidade. A 
informatização dos cemitérios 
vai permitir uma melhor gestão 
desses cemitérios e vai garantir 
a segurança da arrecadação 
municipal no setor. Também 
vai facilitar a vida dos cidadãos 
que precisarem do serviço, que 
vão poder efetuar o pagamento 
da taxa do enterro via celular, 
tablet ou internet banking”, re-
força Fábio.

De acordo com o secretá-
rio, o sistema foi desenvolvido 
pela Unidade Municipal de Tec-
nologia (UMTI), em parceria 
com a Sedurb, e já está pronto 
para começar a funcionar, de-
pendendo apenas da licitação 
dos equipamentos de tecno-
logia da informação (TI) para 
ser operacionalizado. A sua 
expectativa é de que a partir do 
segundo semestre deste ano já 
tenha sido iniciado o processo 
de implantação do sistema. Fá-
bio pontua que, em um primei-
ro momento, será implantado 
no Cemitério Santa Catarina, 
no Bairro dos Estados, e no Ce-
mitério Senhor da Boa Senten-
ça, no Varadouro, como fase de 
testes. Após a avaliação devida, 

será difundido para os outros 
quatro cemitérios: Cristo Re-
dentor; Penha; São José, em 
Cruz das Armas; e São Sebas-
tião, em Muçumago, que atual-
mente está desativado para a 
realização de novos sepulcros.

A informatização vai ocor-
rer não só para o monitoramen-
to das covas, mas também para 
todo o processo de pagamento 
e solicitação de sepultamentos, 
em que será feito via código de 
barras. Com isso, no momen-
to em que o cidadão precisar 
solicitar um sepultamento, vai 
ser gerado o DAR (documento 
de arrecadação), e que, a partir 
do pagamento, vai direto para a 
conta do município. O sistema 
vai evitar o contato dos funcio-
nários com os recursos e possí-
veis fraudes.

Para a Sedurb, a moder-
nização dos cemitérios é uma 
prioridade da gestão, que visa 
acompanhar de forma virtual 
a movimentação dos túmulos 
perpétuos e rotativos de João 
Pessoa, que atualmente somam 
um total de 16.227. “Vamos 
passar a ter uma situação mais 
precisa dos cemitérios, de flu-
xo e também uma segurança 

Aforismo
“Vai muito da resiliência de cada um. Alguns 
vão passar de forma mais rápida pelo luto. 

Outros mais prolongados. Outras vezes pode 
ser necessária a ajuda de um profissional 

da Psicologia, para que ele possa entender o 
que significa essa perda na vida dele.”

(Alessandra Pereira)

296 — Papa Caio
536 — Papa Agapito I
1616 — Miguel de Cervantes, escritor,
dramaturgo e poeta espanhol
1821—Gregório V de Constantinopla, patriarca e 
santo grego
1950 —Lauro Bezerra Montenegro, agrônomo e 
político (PB)
1985 —José de Lima Siqueira, compositor,
maestro e acadêmico (PB)
1994 — Richard Nixon, político norte-americano
2012 —José Lisboa Freire, militar e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Irenaldo Cavalvanti
21/4/2021 – Em João Pessoa 
(PB), vítima da covid-19. Empre-
sário proprietário da Autoescola 
Rainha da Paz, na capital parai-
bana. Internado em João Pessoa 
para tratar da doença, era natu-
ral do município de São José de Piranhas, no Ser-
tão da Paraíba.

Maria de Jesus
(Lilia das Mangueiras)
20/4/2021 – Aos 81 anos, em 
Cajazeiras (PB), de causas natu-
rais. Aposentada foi encontrada 
morta em sua casa, no bairro de 
Capoeiras, em Cajazeiras. Fez 
história na Paraíba. Foi prostituta, proprietá-
ria do bordel mais famoso do Sertão paraibano 
e destaque na mídia nacional em 1997, quan-

Foto: Divulgação

Foto: Secom-PMJP

maior no que diz respeito aos 
pagamentos e arrecadação. 
Também teremos fotografias 
de todos os túmulos, um ma-
peamento informatizado de 
jazigos ocupados e livres, o que 
vai permitir uma melhor ope-
racionalização desses locais”, 
acrescenta o secretário.

Os serviços póstumos de 
qualquer cidade fazem parte 
da gestão municipal de todas 
as cidades. É obrigação das 
prefeituras garantirem um 
local adequado para o sepul-
tamento das pessoas. Atual-
mente, todos esses registros 
são feitos em documentos 

de papel, mas com o cresci-
mento das mortes aumentou 
a dificuldade de se armaze-
nar tantos arquivos. Então, 
para sanar esses problemas, 
as prefeituras estão utilizan-
do sistemas informatizados, 
como acontecem em demais 
setores da gestão pública.

Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, durante recente visita ao Cemitério São José, em Cruz das Armas

do foi agraciada com o ‘Título de Cidadã Cajazei-
rense’, apresentado pelo então vereador Seve-
rino Dantas (PT). A Câmara da cidade se negou 
a homenageá-la por ela ser dona de uma boate. 
Natural de São José de Piranhas (PB), chegou a 
receber um título simbólico de cidadã cajazei-
rense e foi chamada de “a mulher que ensinou 
Cajazeiras a amar”.

Rivaldo Gonçalves
Ribeiro (Beleza)
20/4/2021 – Aos 59 anos, em Pa-
tos (PB), de covid-19. Motorista 
da Prefeitura de Sousa, irmão da 
radialista Rose Nascimento, da 
Rádio Espinharas de Patos, Rose 
Nascimento. Estava há 36 dias internado para 
tratamento das complicações causadas pelo 
novo coronavírus.

Idriss Déby Itno
20/4/2021 – Aos 68 anos, em 
N’Djamena (Chade), em conse-
quência dos ferimentos que so-
freu durante uma operação mili-
tar contra os rebeldes no norte 
do país. Presidente do Chade, na 
África, que estava no poder há 30 anos. Militar 
de carreira, chegou ao poder em 1990 após um 
golpe de estado e havia acabado de ser reeleito 
para um novo mandato de seis anos, com quase 
80% dos votos.

Osvaldo Salvador (Lua)
20/4/2021 – Aos 82 anos, em 
Araraquara (SP), de câncer de 
próstata. Torcedor símbolo da 
Ferroviária de Araraquara. Nos 
anos de 1960, frequentava o Es-
tádio da Fonte Luminosa, onde 
fazia propaganda para uma panificadora, dando 
voltas pelo alambrado com pão de cerca de três 
metros. Andava sempre bem vestido e de terno, 
ficou conhecido popularmente por distribuir 
cartão vermelho a quem não o agradava, princi-
palmente quando passava pelos semáforos.

Ana Lúcia Menezes
20/4/2021 – Aos 45 anos, em 
decorrência de um AVC (estava 
internada e passou por cirur-
gias). Atriz e dubladora. Ao longo 
de mais de 30 anos de carreira, 
dublou personagens conhecidos 
do público. Ela deu voz a Sam Pucket, do se-
riado americano ‘iCarly’; Peppa Pig, febre entre 
crianças; Maite Perroni, na novela ‘Rebelde’; e 
Rory Gilmore, de ‘Gilmore Girls’.

Fábio Proença Doyle
20/4/2021 – Aos 93 anos, em Belo Hori-
zonte (MG). Jornalista e advogado. Iniciou 
sua carreira no jornalismo em 1948, como 
repórter-auxiliar do jornal Estado de Mi-
nas. Quando estudante cobria a área judi-
ciária e também trabalhou como redator 
da editoria de política. Assumiu o cargo de redator-chefe do 
vespertino Diário da Tarde, em 1961, e pouco tempo depois 
foi a diretor de redação e editor-geral. Tem vários livros pu-
blicados e integrava a Academia Mineira de Letras (AML) 
desde 1998. Em julho 2007 foi indicado para integrar o Con-
selho Editorial do Estado de Minas.

Augusto César
(Augusto Oliveira Pimentel)
20/4/2021 – Aos 61 anos, em Recife (PE), 
diagnosticado com covid-19. Cantor per-
nambucano com 35 anos de carreira. Co-
nhecido por músicas românticas, ele tam-
bém era compositor, tendo assinado pelo 
menos 100 canções. Natural de Paulista (PE), gravou dez CDs, 
cinco LPs e dois compactos, além de dois DVDs. Entre as mú-
sicas mais conhecidas do público estão ‘Escalada’, ‘Ela acabou 
comigo’, ‘Ela vai ter que decidir’ e ‘Como posso te esquecer’.

Walter Mondale
19/4/2021 – Aos 93 anos, em Minneapolis, 
no estado de Minnesota (Estados Unidos), 
de causa não divulgada. Ex-vice-presidente 
dos Estados Unidos. O democrata ocupou 
o cargo de vice-presidente no governo de 
Jimmy Carter, entre 1977 e 1981. A dupla 
não conseguiu se reeleger e perdeu as eleições para Ronald 
Reagan e George Bush em 1980. Em 1984, ele foi o candidato 
do Partido Democrata para ocupar a Casa Branca, mas perdeu 
novamente para Reagan. Também foi senador, embaixador e 
procurador-geral do estado de Minnesota.

Adavilson Telles (Mancha)
19/4/2021 – Aos 40 anos, em Ituporanga 
(SC), de covid-19. Presidente da Câmara de 
Vereadores de Campos Novos, no meio-oeste 
de Santa Catarina. Iniciou a carreira política 
aos 28 anos se elegendo vereador pela pri-
meira vez pelo Partido Progressistas (PP).

José Luciano de
Castilho Pereira
19/4/2021. Aos 84 anos. Ministro apo-
sentado do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST). Teve complicações depois de 
fazer uma cirurgia cerebral de emergên-
cia em decorrência de uma queda que 
sofreu em sua residência. Iniciou a carreira em 1974, 
quando foi aprovado em concurso para exercer a função 
de juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional do 
Trabalho de Minas Gerais.

Foto: Radar Sertanejo

Foto: Patosonline

Foto: Ammar Awad

Foto: Tetê Viviani

Foto: O Globo

Foto: Pedro Paulo Sousa

Foto: TV Globo
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Foto: TST
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2021, por alterações 

no edital, para o dia 05 de Maio de 2021 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomis-
sao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Abril de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00005/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais 

de Construções diversos, destinados a esta Prefeitura. 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: Anderson Goncalves da Costa - CNPJ 21.399.398/0001-50. Distribuidora 
Macbraz Ltda - CNPJ 07.190.090/0001-70. Matec Materiais Eletricos e de Construcoes Ltda - CNPJ 
18.100.267/0001-16. Mayara da Silva Alves - CNPJ 17.890.884/0001-08. Romildo Leobino Costa da 
Silva 02521940470 - CNPJ 40.538.119/0001-37. Taciel da Silva Santos - CNPJ 37.639.423/0001-
66. Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque - CNPJ 19.918.905/0001-73. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 21 de Abril de 2021
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, para 
melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 21 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 05 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 21 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, para 
melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 21 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2021, DO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, 
COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS; RA-
TIFICO o correspondente procedimento em favor de: CF CONSTRUTORA EIRELI - R$ 184.500,00.

Aroeiras - PB, 20 de Abril de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento de peças, serviços e acessórios, destinados a frota veicular de ônibus, 
caminhões e máquinas pesadas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 266.900,00; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA - R$ 333.150,00.

Aroeiras - PB, 20 de Abril de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de peças, serviços e acessórios, desti-
nados a frota veicular de ônibus, caminhões e máquinas pesadas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: ELEMENTOS 
DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 33.90.39 – OUTROS SERV 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA/3.3.90.39.08.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
VEICULOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00057/2021 - 20.04.21 - GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 266.900,00; CT Nº 00058/2021 - 20.04.21 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA - R$ 333.150,00.
_____________________________________________________________________________

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

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021
Espécie: Ata nº 003 - Pregão Eletrônico nº 0003/2021. Que objetiva o registro de preços para: 

Futuras aquisições parceladas de medicamentos dos tipos: psicotrópicos, farmácia básica, hiperdia e 
injetáveis para atender a demanda da secretaria de saúde em suas ações públicas. Resolve registrar 
os Preços nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº 01.612.635/0001-02 e CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA.08.674.752/0001-40 Item(s): 1-2-28-41-46-50-64-72-73-74-76-81-88 -90-96-
97-105-108-110-113-115-116-130-134-141-147.Valor: R$ 65.498,50- DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS BACKES EIRELI.25.279.552/0001-01Item(s): 3-9-12-13-14-30-39-93-98-100-102-103-125- 
133-136-140-157-161-165.Valor: R$ 51.340,50- L A DALLA PORTA JUNIOR.11.145.401/0001-56 
Item(s): 21-36-51-55-83-139-146.Valor: R$ 6.799,00- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. 
MEDICAMENTOS LTDA.15.218.561/0001-39 Item(s): 4-5-6-7-8-10-15-16-20-22-23-24-26-29-31-32 
- 33-35-37-38-42-43-44-45-48-49-52-53-54-56-57-59-63-66-68-69-70-71-77- 78-82-87-91-94-95-99-
101-106-107-112-118-120-122-124-126-127-129- 132-135-143-145-148-150-152-153-156-159-160-
162-169.Valor: R$ 130.135,00- PHARMAPLUS LTDA.h03.817.043/0001-52 Item(s): 11-17- 18-25-
40-47-60-61-62-65-67-75-79-80-84-85-92-111-117-123-128-138 - 149-154-155-166-168.Valor: R$ 
61.822,00- PJS – JOSE NERGINO SOBREIRA.63.478.895/0001-94  Item(s): 27-89-114-131-144-
151.Valor: R$ 24.123,50Total: R$ 339.718,50Data da Assinatura:19/03/2021. Validade: 12 meses. 
Ata disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br/licitacoes.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Formação de registro de preço para futuras aquisição parceladas de medicamentos dos 
tipos: psicotrópicos, farmácia básica, hiperdia e injetáveis para atender a demanda da secretaria de 
saúde em suas ações públicas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. DOTA-
ÇÃO: Conforme QDD e LOA do exercício financeiro 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00032/2021 - 22.03.21 até 23.03.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
61.822,00; CT Nº 00033/2021 - 22.03.21 até 22.03.22 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
65.498,50; CT Nº 00034/2021 - 22.03.21 até 22.03.22 - L A DALLA PORTA JUNIOR - R$ 6.799,00; 
CT Nº 00035/2021 - 22.03.21 até 22.03.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 130.135,00; CT Nº 00036/2021 - 22.03.21 até 22.03.22 - DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS BACKES EIRELI - R$ 51.340,50; CT Nº 00037/2021 - 22.03.21 até 22.03.22 - PJS - JOSE 
NERGINO SOBREIRA - R$ 24.123,50.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 0005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021
Espécie: Ata nº 005 - Pregão Eletrônico nº 00021/2020.Que objetiva o registro de preços para: 

Contratação futura de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 
para atender a demanda da Merenda Escolar da Rede Pública de Educação Municipal, dos 
Programas Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS (Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, Casa da Família e Centro do Idoso), bem como das demais Secretarias 
do Município. Resolve registrar os Preços nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº 
01.612.635/0001-02 e- LCMR COMERCIO EIRELI. CNPJ 19.309.495/0001-63. Item(s): 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28.Valor: R$ 56.226,30. Data da Assinatura: 
06/04/2021. Validade: 12 meses. Ata disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.
pb.gov.br/licitacoes.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Formação de Sistema de Registro de Preço (SRP), para contratação futura de em-
presa especializada no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para atender a demanda 
da Merenda Escolar da Rede Pública de Educação Municipal, dos Programas Sociais do Fundo 
Municipal de Assistência Social/FMAS (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Casa 
da Família e Centro do Idoso), bem como das demais Secretarias do Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Conforme QDD e LOA do exercício financeiro 
2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00042/2021 - 15.04.21 - LCMR COMERCIO EIRELI - R$ 56.226,30.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
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 16:00 horas do dia 04 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais 
elétricos diversos, destinados 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 21 de Abril de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO

DE DÍVIDA Nº 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
CONTRATADA: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME
OBJETO: Pagamento, a título de Reconhecimento de Dívida, pela prestação de CONCLUSÃO 

E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DO SITIO MORORÓ, 
MUICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB.

VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 4.320/64 e despachos contidos no processo nº 

001/2021.
RECURSOS: As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 02.060 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 1004 1013 Bloco de Estruturação da 
Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – 44.90.51 - 1215 - Obras e Instalações.

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Barra de Santana - Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra 
de Santana - PB, CNPJ nº 01.612.535/0001-86, neste ato representada pela Prefeita Cacilda Farias 
Lopes de Andrade, Brasileira, Casada, Professora, residente e domiciliada na Sitio Pocinhos, SN 
- Zona Rural - Barra de Santana - PB, CPF nº 479.005.124-20, Carteira de Identidade nº 1015744 
SSPPB. Empresa ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME - RUA PROJETADA, SN - CENTRO 
- CATURITE - PB, CNPJ nº 05.881.170/0001-46.

DATA DA ASSINATURA: 20 de Abril de 2021.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2021 –PMBV
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, 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 22/04/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 05/05/2021 às 08:59, e abertura da fase de lances prevista às 09:10hs (horário de 
Brasília/DF), do dia 05 de Maio de 2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB. 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 Boa Ventura (http://
boaventura.pb.gov.br/), ou em último caso por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a 
partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 21 de Abril de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manu-
tenção dos programas, ações e atividades de todas as Secretarias deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, 
PAB, MAC, SCFV, PAIF, EJA, IGDBF, IGD, QSE, FUNDEB, MDE, CREAS e PRÓ – JOVEM: 
3.3.90.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00033/2021 - 06.04.21 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 44.808,00; CT Nº 00034/2021 - 06.04.21 - MIX 
VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA - R$ 130.157,95; CT Nº 00035/2021 - 06.04.21 - 
PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 22.908,25.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00014/2021
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 DP00014/2021, 
que objetiva: Locação de imóvel urbano localizado na Rua José Gomes Maranhão, S/N, centro desta 
cidade, destinado a GARAGEM dos ônibus escolares de propriedade do Município de Cacimba 
de Dentro/PB, por um período de 12 (doze) meses; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: GABRIEL GALVÃO DA COSTA - R$ 26.400,00.

Cacimba de Dentro - PB, 12 de Abril de 2021.
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de imóvel urbano localizado na Rua José Gomes Maranhão, S/N, centro desta 
cidade, destinado a GARAGEM dos ônibus escolares de propriedade do Município de Cacimba de 
Dentro/PB, por um período de 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00014/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS/TRANSFERÊNCIA DE OUTROS CONVÊNIOS - ESTADO DA PARAIBA). 
VIGÊNCIA: até 12/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro 
e: CT Nº 00059/2021 - 13.04.21 - GABRIEL GALVÃO DA COSTA - R$ 26.400,00.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar, 
a ser entregue de forma parcelada, destinado a manutenção das atividades referentes ao funciona-
mento do hospital municipal e postos de atenção básica ligados a Secretaria de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE 
DENTRO/PB/ ESTADUAIS E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) – 05.000 – FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE– 10.301.1014.2036/10.302.1015.2044/10.301.1017.2
042/10.301.2007.2043/10.301.1014.2038 – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00068/2021 - 21.04.21 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 600.771,20.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25003/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍ-
CIO DE 2021 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25003/2021 DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 2114– AÇÕES DO SCFV /1311 2115 – AÇÕES DAS 
C. ESPERANÇA I, II E III / 1311 2118– AÇÕES DOS CREAS E PETI /13112116 – AÇÕES DO AL-
BERGUE MUNICIPAL /13112198– AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ /13112123– AÇÕES 
DOAS CRAS /13112117 – AÇÕES DO RUANDA / 10012121 – AÇÕES DA CASA DE PASSAGEM 
/10012127– AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO /13112125– AÇOES 
DO CMAS /10012128– AÇOES ADMINISTRATIVAS FMAS /1001 ELEMENTO 339030 VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assis-
tência Social de Campina Grande e POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA - R$ CT Nº 
250051/2021 - 16.04.21 – R$ 442.827,00
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO
DE DISPENSA nº 2.05.043/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.043/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO com vistas a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 
SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO – 885– LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 
DA ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE até 31 de dezembro de 2021, embasada 
no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de 
Licitações, no valor total de R$ 11.700,00 (Onze mil e setecentos reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2120 (Ações da Rede 
Especializada). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 16 de Abril de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO
DE DISPENSA nº 2.05.046/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do 
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de 
Dispensa nº 2.05.046/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à 
contratação com a pessoa jurídica: MULTIMIDIA IMPRESSÃO DIGITAL E COMÉRCIO DE MATERIAL 
PUBLICITÁRIO – EIRELI – ME – CNPJ: 09.368.521/0001-05 para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  embasada no ART. 75, II, Lei nº 14.133/21, no valor total 
de R$ 11.550,00 (ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2116/ 08.244.1018.2119/ 
08.243.1029/2126 /04.122.2001.2128. Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 20 de abril de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.053/2021/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: Termo DE CONTRATO Nº 2.05.053/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM 
IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO – 885– LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DA ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.043/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, x da  Lei nº 8.666/93, alterada. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2120. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. VALOR GLOBAL: R$ 11.700,00 
(ONZE MIL E SETENCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 16/04/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO

DE CONTRATO Nº 2.05.056/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: Termo DE CONTRATO Nº 2.05.056/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG e MULTIMIDIA IMPRESSÃO DIGITAL E 
COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO – EIRELI – ME OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  EM ATENDIMENTO AS UNIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de maio de 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO: dispensa de licitação Nº 2.05.046/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 75, II, Lei nº 
14.133/21. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2116/ 08.244.1018.2119/ 08.243.1029/2126 
/04.122.2001.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIG-
NATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E DIEGO COSTA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 
11.550,00 (ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 20/04/2021.

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustível 
– tipo óleo diesel S10. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 05 de Maio de 2021. Início da 
fase de lances: 14:01 horas do dia 05 de Maio de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@
congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 21 de Abril de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustível 
– tipo óleo diesel S10. Abertura da sessão publica: 11:00 horas do dia 05 de Maio de 2021. Início da 
fase de lances: 11:01 horas do dia 05 de Maio de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/2019/21; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-
-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 21 de Abril de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FRETAMENTO DE 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: 
licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Congo - PB, 21 de Abril de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00020/2021, para o dia 30 
de Abril de 2021 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes 
de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 21 de Abril de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa,  para a prestação de serviços Técnicos especializados, na 
área de contabilidade pública, para planejamento, elaboração e acompanhamento da gestão fiscal, 
até a decisão final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, análise na 
emissão e geração do Sagres Captura e informações diárias desta Prefeitura de Damião; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JR CONTABILIDADE PÚBLICA 
EIRELI - CNPJ: 22.371.844/0001-81 - R$ 45.600,00.

Damião - PB, 19 de Abril de 2021
SIMONE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pprestação de serviços Técnicos especializados, na área de contabilidade pública, 
para planejamento, elaboração e acompanhamento da gestão fiscal, até a decisão final dos atos e 
fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, análise na emissão e geração do Sagres 
Captura e informações diárias desta Prefeitura de Damião. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:03.00 - SE-
CRETARIA DE FINANÇAS, 04.123.1002.2008. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.39.99 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00051/2021 - 19.04.21 - JR CONTABILIDADE 
PÚBLICA EIRELI ME - R$ 45.600,00.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.049/2021
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021

OBJETIVO; Aquisição parcelada gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades 
das Secretarias do município tais como ação social e seus programas, e a demais secretarias, 
conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião dia 11 de maio de 2021 as 08:hs30min, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-fei-
ras, 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, 20 de abril de 2021.
Nivia Alves de Moura
Pregoeira Oficial/PMD

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.050/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de equipamentos mobiliários, eletrônicos, eletrodo-
mésticos e informáticas destinado as atividades do município de Desterro/PB conforme termo de 
referência e anexo I do edital

ABERTURA: Dia 11 de maio de 2021 as 10:hs30min. 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, 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, 20 de abril de 2021.
Nivia Alves de Moura
Pregoeira Oficial/PMD

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 15:30 horas do dia 05 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de leite 
especial para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde. 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; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30  horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.
br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 22 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de paralelepípedos 
e meio fio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 22 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de pães e 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 22 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 13:30 horas do dia 05 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais 
de limpeza. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 22 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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EDITAL DE CITAÇÃO
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PB. EDITAL DE 

CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. A Excelentíssima Senhora Doutora Renata Barros 
de Assunção Paiva, MM Juíza de Direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande – PB, 
em virtude da lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou conhecimento dele 
tiverem, que por este Juízo se processa os autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO – PJE Nº 0812445-
25.2020.8.15.0001 proposta por FLÁVIO FARIAS GUERRA e MIRTA LUCILENE VITORINO GUERRA, 
residentes na rua A. Cohab, nº. 03, Cohab I, Bacabal/MA, os quais alegam na petição inicial que, o antigo 
possuidor era José Bonifácio Guerra, pai do requerente e já falecido. Tendo permanecido na posse do 
imóvel por mais de 20 (vinte) anos e há pouco mais de 7 (sete) anos, isto é, desde meados de 2013, 
os autores têm a posse mansa, pacífica e ininterrupta do terreno situado na Rua Joaquim Marinho de 
Araújo, nº. 169, Centro, Boa Vista/PB, CEP: 58123-000, na quadra 033, Lote 0014, com área total de 
86,06 m2; tendo como confinantes ao lado direito Irapuan Marinho de Araújo, residente na Rua Joaquim 
Marinho de Araújo, nº. 177, Centro, Boa Vista/PB; ao lado esquerdo Travessa Joaquim Marinho de 
Araújo; frente com a Rua Joaquim Marinho de Araújo e aos fundos, com Maria da Conceição Guerra, 
Rua Bom Jesus, nº. 72, Centro, Boa Vista/PB. Com a publicação deste edital FICAM CITADOS os 
interessados, ausentes, desconhecidos, incertos e não encontrados, bem como, os filhos do falecido 
e antigo possuidor do imóvel, José Bonifácio Guerra, nascidos fora do casamento, que são: Hildenir 
Silva Guerra, Adriana Silva Guerra, Maria de Lourdes Silva Guerra, José Bonifácio Guerra Filho, para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação sob pena de, não o fazendo, serem 
considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo (a) autor (a) no pedido exordial. A presente 
citação valerá para toda a causa, independentemente da publicação de um novo edital. Para que no 
futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este edital que será publicado na forma 
da lei e afixado no átrio do fórum local. CUMPRA-SE. Campina Grande, 16 de março de 2021. Eu, 
NILVANA FERNANDES TORRES, Técnico (a)) Judiciário (a), o digitei.

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A.
 CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os Srs. Acionistas a participarem da AGO e da AGE, que será 
realizada no dia 30/04/2021, às 9h, na sede social da empresa, situada na Fazenda Miriri, Zona Rural 
de Santa Rita/PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos relativos 
ao exercício social findo em 31/12/2020, tendo sido o balanço publicado no dia 19/03/2021 no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; b) Destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado 
em 31/12/2020 e a distribuição dos dividendos aos acionistas; c) Aumento do Pro Labore da Diretoria; d) 
Eleição dos membros da Diretoria e dos membros do conselho consultivo para o mandato 2021/2024; 
d) Reforma do Estatuto Social para alterar os poderes dos diretores, especificamente, artigos 11 e 12 
do Estatuto Social; e) Consolidação do Estatuto Social; f) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Santa Rita, 19 de Abril de 2021. Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho –Diretor Presidente.

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

    São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária, que se realizarão no dia 26 de Abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua José 
do Patrocínio 93, São José, Campina Grande, Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Ordinária: 
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

II – Extraordinária:
a) Exame e deliberação a respeito da proposta da diretoria para elevação do Capital Social, mediante 

Edital de Convocação
O Presidente da Liga Desportiva de 

Bayeux vem, com base nas atribuições 
estatutárias e a legislação pertinente, 
convocar os filiados para Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada na Rua Engº. 
de Carvalho, 298, centro, Bayeux-Pb, cujo 
objetivo é a Eleição da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal, para o quadriênio 
2021/2025, a ser realizada no dia 08 de maio 
de 2021, às 9h30, em primeira convocação, 
e às 10h em segunda e última convocação, 
com qualquer número de presentes. Bayeux, 
21 de abril de 2021. Sandro Roberto Matias 
da Silva - Presidente

incorporação de reservas de lucros.
b) Alteração parcial do Estatuto Social, no tocante ao Capital Social.
    Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-

mentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Campina Grande (PB), 21 de Abril de 2021.
Francisco Leonel Pereira Freire

Presidente do Conselho de Administração

EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 25.157.541/0001-59, torna público que REQUE-
REU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM - Conde), a Licença de INSTALAÇÃO, para 
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR COM 12 UNIDADES, localizado no LOTE 11, 
QUADRA 24, LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, CONDE-PB.

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vice 
Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
produtos hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municial nº 0003/21; 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: 
(..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 16 de Abril de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vice 

Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Maio de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Pneus, 
para diversos veículos da frota municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municial nº 0003/21; 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: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 16 de Abril de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vice 

Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 13:30 horas do dia 05 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material de limpeza e higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municial nº 0003/21; 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: 
(..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 16 de Abril de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 13:00 horas do dia 06 de 
Maio de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para ação de terras de pequenos agricultores do município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Municial nº 0003/21; 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: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://emas.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 21 de Abril de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 09:00 horas do dia 06 de 
Maio de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parce-
lada de material e equipamentos elétricos, para atender diversas secretarias. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Municial nº 0003/21; 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: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://
emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 16 de Abril de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 05 de maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material médico-hospitalar, em aten-
dimento das demandas do 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 003/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.
com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de abril de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00001/2021, onde 

se lê: “Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Maio de 2021”; leia-se: “Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Maio de 2021”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Telefone: (83) 3394–1236. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Ingá - PB, 21 de Abril de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO

LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/21

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da sessão pública para continuidade dos trabalhos - 
fase de lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 021/21, que objetiva: Aquisição 
parcelada de materiais elétricos diversos; para o dia 30 de abril de 2021 às 09:00, no mesmo local da 
primeira reunião na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 
08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 21 de abril de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145374/SEINFRA 

Modalidade: Concorrência Pública nº 07.006/2020
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de 

Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb 
(Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Monte Horebe, Rua Das Macaíbas, Rua Motorista Olavo Faustino 
de Oliveira e Trav. Cidade de Monte Horebe), (Bairro Jardim Oceania: Rua Profª Ana Lianza Lombardi 
e Rua Waldir Braga) - Lote 09.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos 
regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto desta 
Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora 
da licitação à empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME., CNPJ  Nº 22.455.563/0001-07 no 
valor global de R$ 974.371,50 (Novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais, 
cinquenta centavos). 

João Pessoa, 19 de abril de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO
DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu da SEMAM – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a prorrogação da Licença de Instalação para obras de habitação 
social da Comunidade do S, localizada no bairro Roger – João Pessoa/PB.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.014/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CESTAS 

BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
- SEDES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/012012.
Data da sessão: 05/05/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes.

João Pessoa, 21 de abril de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:30 horas do dia 05 de Maio 
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 parcelado e diário de Material de Construção destinado a atender as diversas Secre-
tarias do município de Joca Claudino/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 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. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. 

Joca Claudino - PB, 21 de Abril de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 19/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00118/2021 - 20.04.21 - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 
111.960,00; CT Nº 00119/2021 - 20.04.21 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
CAMPINENSE LTDA - R$ 7.325,00; CT Nº 00120/2021 - 20.04.21 - QG COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN - R$ 534.590,40.

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021

Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de materiais de construção, destinados a 
atender as necessidades do município, pelo período de 12 (doze) meses. Diante dos autos do processo 
supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, ADJUDICO a presente licitação, em 
favor da empresa A P B de Lima Cruz - ME (CNPJ nº: 032.027.671/0001-32), para todos os itens do 
01 ao 247, no valor total de R$ 691.025,80 (seiscentos e noventa e um mil, vinte e cinco reais e oitenta 
centavos). Dou Fé, Saulo Vaz da Costa - Pregoeiro Oficial. O Prefeito Constitucional do Município de 
Logradouro, RESOLVE nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR a decisão 
do Pregoeiro Saulo Vaz da Costa, referente a licitação em epígrafe, em favor da empresa A P B de 
Lima Cruz - ME (CNPJ nº: 032.027.671/0001-32), para todos os itens do 01 ao 247, no valor total 
de R$ 691.025,80 (seiscentos e noventa e um mil, vinte e cinco reais e oitenta centavos). Dou Fé,

Logradouro - PB, 20 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz

Prefeito Constitucional. Publique-se.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021

Objeto: Registro de Preços, para eventual aquisição de medicamentos constantes na Tabela ABC 
Farma, destinados aos usuários da rede municipal de saúde e demandas judiciais, pelo período de 
12 (doze) meses. Diante dos autos do processo supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei 
n° 8.666/93, ADJUDICO a presente licitação, em favor da empresa Nelfarma Comércio de Produtos 
Químicos Ltda. (CNPJ nº: 70.097.530/0015-80), para os itens: 01, 02 e 03 no valor total de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). Dou Fé, Saulo Vaz da Costa - Pregoeiro Oficial. O Prefeito Constitucional do 
Município de Logradouro, RESOLVE nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR 
a decisão do Pregoeiro Saulo Vaz da Costa, referente a licitação em epígrafe, em favor da empresa 
Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. (CNPJ nº: 70.097.530/0015-80). Dou Fé,

Logradouro - PB, 12 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz
Prefeito Constitucional.

Publique-se.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021

Objeto: Registro de Preços, para eventual aquisição de medicamentos constantes na Tabela ABC 
Farma, destinados aos usuários da rede municipal de saúde e demandas judiciais, pelo período de 12 
(doze) meses.A Prefeitura Municipal de Logradouro (CNPJ n.º 01.612.986/0001-13), RESOLVE registrar 
os percentuais de descontos ofertados pela empresa Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. 
(CNPJ nº: 70.097.530/0015-80), para os itens: 01, 02 e 03. Vigência: 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua publicação.

Logradouro - PB, 12 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz
Prefeito Constitucional

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021

Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de cestas básicas, destinadas a atender as 
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necessidades do município. A Prefeitura Municipal de Logradouro (CNPJ n.º 01.612.986/0001-13), RE-
SOLVE registrar o preço ofertado pela empresa Severina de Oliveira Isidio (CNPJ nº: 06.201.926/0001-
21), para o item: 01, no valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).  Vigência: 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua publicação.

Logradouro - PB, 12 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz
Prefeito Constitucional

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021

Objeto: Registro de Preços, para eventual aquisição de pneus e outros, destinados as necessida-
des do município, pelo período de 12 (doze) meses. A Prefeitura Municipal de Logradouro (CNPJ n.º 
01.612.986/0001-13), RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa Larisse Leonia de Pontes 
Neri 08366441407 (CNPJ nº: 37.929.885/0001-18), para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, no valor total 
de R$ 301.296,00 (trezentos e um mil, duzentos e noventa e seis reais).  Vigência: 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua publicação.

Logradouro - PB, 12 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz
Prefeito Constitucional

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021

Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de materiais de construção, destinados a 
atender as necessidades do município, pelo período de 12 (doze) meses. A Prefeitura Municipal de 
Logradouro (CNPJ n.º 01.612.986/0001-13), RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa A P 
B de Lima Cruz - ME (CNPJ nº: 032.027.671/0001-32), para todos os itens do 01 ao 247, no valor total 
de R$ 691.025,80 (seiscentos e noventa e um mil, vinte e cinco reais e oitenta centavos). Vigência: 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

Logradouro - PB, 20 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz
Prefeito Constitucional.

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 015/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EODONTOLÓGICOS, DESTINADOS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público e convoca as empresas BS EQUI-
PAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP - CNPJ: 04.709.243/0001-54; EQUIPASAUDE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CNPJ: 34.836.183/0001-00; JM COMERCIO E REPRESENTACAO 
EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72; LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI 
– EPP - CNPJ: 06.281.452/0001-75; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 
38.259.748/0001-86; OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 83.802.215/0001-53; SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - CNPJ: 33.613.876/0001-62 para continuidade 
da reunião para abertura e julgamento da habilitação da licitação Pregão Presencial 015/2021 ocorrerá 
no dia 26/04/2021 as 09:00hs. (horário local). A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/.

Mamanguape/PB, 21 de Abril de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público por intermédio de sua Comissão de Licitação, 

realizará licitação na modalidade Chamada Publica 00002/2021 às 08:30 horas do dia 10 de maio de 
2021, para o objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar. O edital está disponível 
em: www.pedrabranca.pb.gov.br

Pedra Branca - PB, 21 de abril de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Presidente CPL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 

CONTRATADA: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 08.160.290/0001-42

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológico para atender as 
necessidades da secretaria de Saúde da Prefeitura de Piancó-PB.

Valor global:R$ 85.202,12 (oitenta e cinco mil, duzentos e dois reais e doze centavos).
Piancó-PB, 20 de abril de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó

EXTRATO DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: IRMÃOS MIGUEL LTDA, CNPJ Nº 02.261.838/0001-64
Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de material de construção 

para atender pequenas reformas, ampliação, manutenção e conservação dos prédios públicos do 
Município de Piancó-PB.

Valor global:R$ 635.972,30 (seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e 
trinta centavos)..

Piancó-PB, 21 de ABRIL de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCó
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO:  Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 000170/2019, em 31.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa B2 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, atendendo ao termo de compromisso nº 798096/2013/MCIDADES. 
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de abril de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00025/2021
Vencedora: CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI – CNPJ 20.627.681/0001-

20 com o valor global de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). 
Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de confecção de próteses dentária, atendendo 

as disposições da PORTARIA n° 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, para atender a demanda 
da secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será encaminhado 
para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB,21 de Abril de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de material de 

construção diversos, destinado a esta Prefeitura. 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 poste-
riores: Genildo Alves de Azeredo - CNPJ 05.981.422/0001-09. Kelen Cristina da Silva Coppi - CNPJ 
12.569.751/0001-02. Luminoza Comercio de Material Elétrico Hidráulico e Telefonia Ltda - CNPJ 
70.047.329/0001-93. Taciel da Silva Santos - CNPJ 37.639.423/0001-66. Thomas Jose Beltrao de 
Araújo Albuquerque - CNPJ 19.918.905/0001-73. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel 
Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 99167-0794.

Pilõezinhos - PB, 21 de Abril de 2021
MARCELO MATIAS CAMELO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços parcelados de confecção 
de uniformes. 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) 33841247. 
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 22 de Abril de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Presencial nº 00014/2021, onde 

se lê: “dia 01 de Junho de 2021 às 09:00 horas”; leia-se: “dia 04 de Maio de 2021 às 09:00 horas”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Ananiano 
Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 21 de Abril de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021, 
tempestivamente interposto pela empresa: GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 
LTDA – CNPJ: 23.871.427/0001-60, foi analisado e julgado IMPROCEDENTE, conforme Ata de Jul-
gamento constante nos autos do Processo. Na oportunidade informamos que a data de abertura da 
referida licitação permanece inalterada, uma vez que os itens impugnados não afetam a formulação 
da proposta. Outras informações pelo Telefone (83) 3392-2276 ou pelo e-mail licitacaopmqueima-
das2017@gmail.com.

Queimadas – PB, 21 de abril de 2021.
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2021, 
que objetiva: MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO; RATIFICO o corres-
pondente procedimento em favor de: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 
266.510,56.

Remígio - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2021, por modificações 

no edital, para o dia 04 de Maio de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITA-
COESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 21 de Abril de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO 

LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2021 - Ata de Registro de Preços nº 10003/2020, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 10006/2020, realizado pela PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria de 
Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 3390.30 material de consumo 
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1211 Receitas de Impostos e de Transferência 
de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal – Bloco de custeio. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00072/2021 - 14.04.21 - DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 266.510,56.

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS DIVERSOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA – ME - R$ 176.214,00; JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA - R$ 1.690,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 15.343,52.

Santa Helena - PB, 06 de Abril de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS 

A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Santa Helena: 20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. 
DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE – FMS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00016/2021 - 
06.04.21 - FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME - R$ 176.214,00; CT Nº 00017/2021 - 06.04.21 
- JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.690,00; CT Nº 00018/2021 - 06.04.21 - NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 15.343,52.

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
O Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 

10 de Maio de 2021, ás 09:00 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 
Tomada de Preços, objeto:Construção de Uma Praça no Distrito da Ramada, conforme especifica-
ções emeditalque encontra-se disponível no portal de transparência municipal e 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, 20 de abril de 2021.
FRANCISCO LOPES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para atender a necessidade da secretaria 
de saúde visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de São

José de Espinharas/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021.
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3006 

2080 OUTROS PROGRAMAS DO SUS; 10 302 3006 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
COMBATE AO COVID 19; ELEMENTO DE  DESPESA: 3390.30 00 214 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de
Espinharas e FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME -
CONTRATO Nº 91301/2021 - R$ 31.520,00.

São José de Espinharas - PB, 09 de abril de 2021.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de aparelhos de ar–condicionado, mo-
delo SPLIT, destinados a atender as demandas das secretarias municipais. 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 21 de Abril de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será remarcado o pregão 

047/2021(objetiva àaquisição de materiais elétricos para instalação do Tomógrafo e outros Equipamen-
tos para o funcionamento do Centro de Imagem) para a devida formalização perante o sistema,previsto 
para acontecer no dia 29 de ABRIL de 2021, às 08:30,passa a ser realizado no dia 05 de maio de 2021, 
às 08:30,através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.
br; e www.sousa.pb.gov.br– portal da transparência. 

Sousa, 21 de abril de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Aveni-

da Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Frutas, Legumes, Verduras, 
Leite e Derivados e Poupa de Frutas, para Atender as Demandas das Secretarias. 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 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 20 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
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 www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Trator Cortador de 
Grama com Coletor. Abertura da sessão publica: 13:00 horas do dia 04 de Maio de 2021. Início da 
fase de lances: 13:01 horas do dia 04 de Maio de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 20 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
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 www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos 
Odontológicos. Abertura da sessão publica: 10:30 horas do dia 04 de Maio de 2021. Início da fase 
de lances: 10:31 horas do dia 04 de Maio de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 20 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Frutas, Legumes, Verduras, 
Leite e Derivados e Poupa de Frutas, para Atender as Demandas das Secretarias. 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 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 20 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
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 www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos 
Odontológicos. Abertura da sessão publica: 13:01 horas do dia 04 de Maio de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 20 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE CACHOEI-

RA MUNICIPIO DE TACIMA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2014. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Tacima e: CT Nº 00109/2014 - Construtora AlicerceLtda - 11º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
90 dias. ASSINATURA: 21.04.21

_____________________________________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  005/2021

Recorrente:  KV BEZERRA-ME
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no uso de 
suas atribuições legais, que conheceu e, no mérito, rejeitou  a impugnação interposta pela empresa 
KV BEZERRA-ME, CNPJ nº 05.587.629/0001-01. Mantido o edital e data do certame. Fica a licitante 
recorrente e demais licitantes intimados  da decisão.

João Pessoa, 21/abril/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

CINEP

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E WASTE 
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA - CNPJ N°20.474.613/0001-78.

Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2021, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia 
mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 
09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, respec-
tivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF 
nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente e domiciliado 
na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, casado, Engenheiro 
Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com base na legislação pátria vigente, resol-
vem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular de Contrato de Promessa de 
Compra e Venda nº 015/2016,firmado em10 de outubro de 2016, com a empresa WASTE COLETA DE 
RESIDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 20.474.613/0001-78,que tem por objeto, formalmente, 
uma área total medindo 9.446,00 m² (novemil, quatrocentos e quarenta e seis metros quadrados), 
correspondente aos Lotes 01, 02 e 03, todos da Quadra 03, localizado na Via Coletora 01, Distrito 
Industrial de Sousa – PB, estado da Paraíba, apresentando os seguintes limites e confrontações: Lote 
01 da Quadra 03 - Ao Norte, em 67,00m, com o Lote 02 da Quadra 03; Ao Sul, em 67,66m com a Via 
Local 01; A Leste, em 56,27m, com o Lote 14 da Quadra 03; E a Oeste, em 65,70m com a Via Coletora 
01; Lote 02 da Quadra 03 - Ao Norte, em 67,00m, com o Lote 03 da Quadra 03; Ao Sul, em 67,00m 
com o Lote 01da Quadra 03; A Leste, em 40,00m, com o Lote 13 da Quadra 03; E a Oeste, em 40,00m 
com a Via Coletora 01;Lote 03 da Quadra 03 - Ao Norte, em 67,00m, com o Lote 04 da Quadra 03; 
Ao Sul, em 67,00m com oLote 02 da Quadra 03; A Leste, em 40,00m, com o Lote 12 da Quadra 03; E 
a Oeste, em 40,00m com a Via Coletora 01;operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e 
gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida naCLÁUSULA OITAVA, alíneas “a” e “b”, do Contrato 
de Promessa de Compra e Venda nº 015/2016, principalmente as que estabelecem como cláusulas 
resolutivas a destinação diversa dada ao imóvel, bem como a não implantação/funcionamento dentro 
do prazo acordado; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O 
INSTRUMENTO PARTICULAR DEPROMESSA DE COMPRA E VENDA Nº 015/16, FIRMADO COM 
A EMPRESA WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME, e a COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores respectivamente, 
Presidente e deOperações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 019/2021, datada de 12 
de abril de 2021,razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, 
excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; 
CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA Nº 015/16, firmado em 10 de outubro 
de 2016, celebrado entre a EMPRESAWASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME, 
CNPJ nº 20.474.613/0001- 78e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 19 de abril de 2021.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

 RÔMULO SOARES POLARI FILHO RICCELLY FARIAS DE LACERDA
               Diretor Presidente               Diretor de Operações

_____________________________________________________________________________
CINEP

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E WASTE 

COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA - CNPJ N°20.474.613/0001-78.

Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2021, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia 
mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 
09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, respec-
tivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF 
nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente e domiciliado 
na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, casado, Engenheiro 
Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com base na legislação pátria vigente, resol-
vem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular de Contrato de Promessa de 
Compra e Venda nº 015/2016,firmado em10 de outubro de 2016, com a empresa WASTE COLETA DE 
RESIDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 20.474.613/0001-78,que tem por objeto, formalmente, 
uma área total medindo 9.446,00 m² (novemil, quatrocentos e quarenta e seis metros quadrados), 
correspondente aos Lotes 01, 02 e 03, todos da Quadra 03, localizado na Via Coletora 01, Distrito 
Industrial de Sousa – PB, estado da Paraíba, apresentando os seguintes limites e confrontações: Lote 
01 da Quadra 03 - Ao Norte, em 67,00m, com o Lote 02 da Quadra 03; Ao Sul, em 67,66m com a Via 
Local 01; A Leste, em 56,27m, com o Lote 14 da Quadra 03; E a Oeste, em 65,70m com a Via Coletora 
01; Lote 02 da Quadra 03 - Ao Norte, em 67,00m, com o Lote 03 da Quadra 03; Ao Sul, em 67,00m 
com o Lote 01da Quadra 03; A Leste, em 40,00m, com o Lote 13 da Quadra 03; E a Oeste, em 40,00m 
com a Via Coletora 01;Lote 03 da Quadra 03 - Ao Norte, em 67,00m, com o Lote 04 da Quadra 03; 
Ao Sul, em 67,00m com oLote 02 da Quadra 03; A Leste, em 40,00m, com o Lote 12 da Quadra 03; E 
a Oeste, em 40,00m com a Via Coletora 01;operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e 
gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida naCLÁUSULA OITAVA, alíneas “a” e “b”, do Contrato 
de Promessa de Compra e Venda nº 015/2016, principalmente as que estabelecem como cláusulas 
resolutivas a destinação diversa dada ao imóvel, bem como a não implantação/funcionamento dentro 
do prazo acordado; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O 
INSTRUMENTO PARTICULAR DEPROMESSA DE COMPRA E VENDA Nº 015/16, FIRMADO COM 
A EMPRESA WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME, e a COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores respectivamente, 
Presidente e deOperações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 019/2021, datada de 12 
de abril de 2021,razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, 
excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; 
CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA Nº 015/16, firmado em 10 de outubro 
de 2016, celebrado entre a EMPRESAWASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME, 
CNPJ nº 20.474.613/0001- 78e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 19 de abril de 2021.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

 RÔMULO SOARES POLARI FILHO RICCELLY FARIAS DE LACERDA
            Diretor Presidente                                         Diretor de Operações

_____________________________________________________________________________
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação. Para a atividade deImplantaçãoda Rodovia 
PB-103, trecho: Tabuleiro / Dona Inês- UF: PB. Processo: 2021-003824/TEC/LI-7854.

_____________________________________________________________________________
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia. Para a atividade deImplantaçãoda Rodovia PB-160, 
trecho: Boa Vista / Cabaceiras- UF: PB. Processo: 2021-003858/TEC/LI-7857.

_____________________________________________________________________________
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente a Tomada 
de Preços nº 00001/2021, que objetiva: Contratação de empresa para serviço de reforma; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CCF CONSTRUTORA 
CAMPOS FILHO LTDA - R$ 141.522,28.

João Pessoa - PB, 21 de Abril de 2021
RICARDO JOSÉ COSTA SOUZA BARROS

Defensor Público Geral
_____________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2020
Registro CGE Nº 20-01432-3

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José Américo 
de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos 
participantes da TOMADA DA PREÇOS Nº 33/2020 (Recuperação e Ampliação da Passagens Molhadas, 
localizada na travessia do Rio da Paraíba, segmento da PB-186 -Cabaceiras),o resultado do julgamento 
do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, através do processo nº 002728/2021, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação 
e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 114 /2021.
A CPL informa, ainda,  que os autos do processo ficarão com vistas franqueadas aos interessados 
na sala desta comissão.
Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a sua 
decisão e marca a data de 26/04/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços das 
Empresas habilitadas: : LVR CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA BRTEC Ltda, ABTEC Enge-
nharia Ltda  e SUPERJET Serviço de Engenharia EIRELI

João Pessoa, 21 de abril de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
_____________________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 199/2020
PROCESSO Nº 27.201.003842.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INSPEÇÃO CORPORAL E DE BAGAGENS, destinado à FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ALICE DE ALMEIDA - FUNDAC, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 05/05/2021 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: gelic07@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 21-00564-3

João Pessoa, 21 de abril de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação
_____________________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021
PROCESSO Nº 19.000.008159.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
DESTINADO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO 
DO SEMIÁRIDO - SEAFDS, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 06/05/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 90018/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica, 
para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 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 2ª chamada da licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-00318-6

João Pessoa, 21 de abril de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

Publicidades
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