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Quase 50 toneladas 
de lixo são recolhidas 
no litoral da Paraíba
Ao longo de 24 quilômetros de areia, foram retirados desde utensílios domésticos até frascos 
de remédios; autoridades investigam origem da “maré de lixo” que chegou à orla. Página 6
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Após palestra, Milton Ribeiro 
se reúne com João Azevêdo

Ministro do Desenvolvimento 
Regional vem à PB na quinta

Energia solar impulsiona 
cooperativas agrícolas na PB

Ampliação do ensino integral e demandas na educação a 
distância foram alguns dos temas do encontro. Página 3

João Azevêdo e Rogério Marinho irão assinar um pré-acordo 
para obras complementares da transposição. Página 13

Reportagem especial mostra como as energias renováveis 
estão movimentando a economia no Sertão. Página 20

Colunas
É fácil sempre enunciar o ciúme quando a 

temática é passional, seja na Scarlett O’Hara de 
‘...E o vento levou’ ou até nas perplexidades 
existenciais da fantástica atmosfera de ‘Blade 

Runner’.  Página 12

Carlos Aranha

Quem está usando o limite do 
cheque especial ou do cartão de crédito 
como complemento do seu salário está 

criando uma bola de neve que algum dia 
vai estourar.  Página 17

Flávio Uchôa

Bancários da Caixa suspendem 
atividades nesta terça-feira
Somente na Grande João Pessoa, cerca de 800 funcionários irão 
suspender as atividades durante “estado de greve”. Página 17
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Balanço divulgado pela Aesa-PB mostra a situação dos 134 reservatórios do estado, apontando que quase 20 estão com menos de 5% de sua capacidade. Página 5

PB tem 11 açudes sangrando e 19 em situação crítica

Geral

Livro Pandemia de covid é base para romance 
escrito pelo médico Valério Vasconcelos. Página 9

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

288.282

14.370.456

147.325.436

6.676

392.204

3.112.206
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

877.454

42.682.322

1.012.044.385
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Cuide de si e
       do próximo

USE ÁLCOOL
EM GEL 70%

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

USE MÁSCARA

Mobilidade urbana Construção de viaduto no Distrito Industrial 
irá evitar acidentes e até mortes em trecho da BR-101. Página 5

Foto: Roberto Guedes

Chuva é sinal de colheita boa Safra do milho deve crescer 
25% em 2021 em relação ao ano passado na PB, prevê Empaer. Página 18
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Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com
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O cenário excepcional em que vivemos, devido à pandemia, 
impõe novos desafios aos gestores públicos e exige a adoção 
de medidas igualmente excepcionais, extraordinárias. Isso é 
ponto pacífico para que quem lida com situações de crise. E 
deveria ser regra imutável nesse período, em especial, uma vez 
que estamos tratando de uma crise que envolve a saúde públi-
ca, portanto está diretamente relacionada à vida das pessoas. 
Ora, sendo uma situação que gera problemas atípicos, ter cele-
ridade é condição indispensável para enfrentá-los. Não sendo 
assim, o retardo para a resolução das demandas relacionadas 
será um empecilho a mais num cenário em que as dificuldades 
já se acumulam.

Esse introito serve de reflexão a uma situação que envolve 
a importação de vacinas por parte dos governos estaduais. Os 
governadores do Consórcio Nordeste têm afirmado, há mui-
to, que as burocracias impostas pelo Governo Federal estão 
criando dificuldades que só tendem a retardar o processo de 
imunização da população.

Presidente do colegiado, o governador do Piauí, Wellington 
Dias (PT), afirmou que é concreta a possibilidade de o país perder 
a oportunidade do recebimento do lote de abril da vacina russa 
Sputnik V – governadores do consórcio negociaram diretamente 
com o fabricante a compra de 37 milhões de doses do imunizante. 
O motivo? A demora na liberação de licença de importação pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O desabafo fei-
to pelo governador à imprensa reflete com exatidão essa condi-
ção: “O que o Brasil mais precisa? De vacinas. Infelizmente, a gen-
te foi atrás, encontrou vacina, mas estamos com essa dificuldade 
para fazer a vacina chegar e ser usada no Brasil”.

O pior dessa situação é que, de acordo com o governador 
Wellington Dias, a Anvisa faz exigências burocráticas que “não es-
tão previstas na lei”. A quem interessa procrastinar a importação 
da vacina Sputnik V, imunizante que já vem sendo usado por inú-
meros países? – 60 nações já utilizam ou estão em negociação com 
o fabricante. Face à situação de pandemia, que vem ceifando a vida 
de milhares de pessoas, essa é uma atitude inaceitável. Até porque, 
há que se dizer: agências reguladoras internacionais já atestaram 
a segurança e a eficácia do imunizante.

Desserviço da burocracia  Se tem fome, dá de comer  
Filha mais velha do ‘coronel’ Oswal-

do Pessoa; sobrinha do presidente João 
Pessoa; sobrinha-neta de Epitácio Pessoa, 
integrava a casta da aristocracia paraiba-
na; tratada como uma rainha de uma cor-
te de sete irmãs, cortejada pelos homens 
mais importantes de sua época, foi criada 
brincando nos jardins do Palácio da Re-
denção, com direito a governanta inglesa 
a lhe orientar os passos; e foi aluna inter-
na do rigoroso Colégio das Freiras, o Sa-
grado Coração de Jesus, em Bananeiras, 
para onde iam as moças mais abastadas 
de sua geração.

Essa era minha mãe, nascida Maria 
Evanise Pessoa Cavalcanti de Albuquer-
que, antes de ser a dona Vaninha, esposa 
do jovem advogado e jorna-
lista Abelardo de Araújo Ju-
rema, que viria a se tornar 
um dos homens mais pode-
rosos do país, como Minis-
tro da Justiça da República 
Federativa do Brasil.

Com esse ‘pedigree’, 
para usar um adjetivo da 
época, que, felizmente, caiu em desuso, 
era de se supor que fosse uma mulher 
arrogante, pernóstica e alheia aos proble-
mas sociais; distante da realidade e das 
questões mais agudas como a miséria, a 
fome e as condições de precariedade que 
atingem aqueles que padecem nas ruas, 
nos corredores dos hospitais, dormindo 
embaixo das marquises ou dos viadutos 
das grandes cidades; de mães que carre-
gam os seus filhos nos braços, pedindo 
dinheiro para suas necessidades, na por-
ta das casas, das igrejas, ou nos sinais de 
trânsito.

Mas a dona Vaninha era diferente. 
Humana, acolhedora, generosa, tinha o 
hábito de alimentar tantos fossem aque-
les que batessem à sua porta em busca de 
um prato de comida, na Cesário Alvim,27, 
e em todos os endereços onde morou ao 

longo de sua vida. O padeiro que lhe en-
tregava o pão; o jardineiro que lhe agua-
va as plantas; o bêbado da rua; o lixeiro 
que recolhia o lixo, o mendigo maltrapi-
lho, não fazia distinção e lhes dirigia a 
mesma pergunta:

- O senhor já almoçou? 
Na educação dos filhos, era uma mãe 

preocupada em transmitir a compaixão e 
o compadecimento: “Não deixe comida no 
prato, tem muita gente passando fome no 
mundo”, advertia. Falava com tanta vee-
mência que hoje, junto aos meus filhos e 
netos, repito esse precioso ensinamento 
na hora das refeições. E, o que sobra nas 
panelas, a ordem é reaproveitar e dar 
destino a outras bocas que carecem de 

alimento.
Agora, com a pandemia, 

é comum encontrar pessoas 
com fome.  Homens, mulhe-
res, crianças, algumas de 
colo, são famílias inteiras 
pedindo socorro, expondo 
a sua carência premente. “A 
fome tem pressa”, dizia José 

Américo de Almeida. A cena, constran-
gedora, me entristece e ruboriza. Tenho 
dificuldades de olhar sem me compa-
decer, de me sentir injusto e de não me 
envergonhar de mim mesmo por não 
poder fazer mais e ainda me queixar da 
vida e dos meus problemas.

Enquanto alguns governos fingem 
não compreender a gravidade da situa-
ção, e ironizam a desgraça alheia, diante 
de um quadro dramático que se alastra 
a cada dia, vamos fazendo a nossa parte. 
O momento é de ajudar a repartir o pão, 
como ensinou o Criador. E lembrar o que 
disse o filósofo russo Liev Tolstoi:

- Se você sente dor, é porque está 
vivo. Se você sente a dor das outras pes-
soas, você é um ser humano.

A hora é de dar de comer a quem 
tem fome.

O caso Lima Barreto
Afonso Henriques de Lima Barre-

to é considerado, por muitos críticos 
literários, um dos maiores inovadores 
da literatura brasileira. Ele trouxe a 
linguagem do povo para a literatura, 
arejando e renovando o português 
até então usual na prosa brasileira – 
um português de colonizados, cortês, 
reinol. Legítimo filho do povo – pois 
era filho de escravos –, Lima Barre-
to foi fiel à sua gente e ao Brasil que 
nascia não só da Proclamação da In-
dependência, mas também da Aboli-
ção da Escravatura. 

Ele nasceu exatamente sete anos 
antes da Lei Áurea – aos 
13 de maio de 1881. E 
sonhou sonhos de liber-
dade. Pode-se dizer que 
saiu da senzala para a 
faculdade, na esperança 
de formar-se engenheiro. 
Seus pais foram escravos 
privilegiados, pois o pai 
era tipógrafo e a mãe, 
professora. Recebeu, 
pois, uma educação esmerada na in-
fância, o que lhe permitiu entrar na 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro 
– a primeira escola de engenharia do 
Brasil, fundada em 1862.

A Escola Politécnica aceitou como 
aluno o filho de escravos, mas não lhe 
deu condições para alcançar o diplo-
ma. O futuro escritor seria reprovado 
cinco vezes numa só cadeira – Mecâ-
nica Racional – ministrada pelo enge-
nheiro e também médico homeopata 
Licínio Atanásio Cardoso. Segundo 
narra Lima Barreto em seu “Diário 
Íntimo”, o professor positivista não 
gostou das “boutades” que o discípulo 
publicara em “A Lanterna”, um jornal 
humorístico de estudantes no qual 
Barreto colaborava com artigos críti-

cos e picantes. E teve início a sequên-
cia de reprovações.

Engenharia, nem sua Mecânica Ra-
cional, não era bem uma ciência e uma 
disciplina comumente estudadas lite-
ratos. Mas a Engenharia e a Literatu-
ra não se excluem; Euclides da Cunha 
é consagrado como um dos maiores 
nomes da Literatura Brasileira, e re-
putado como um grande engenheiro: 
não faz muitos anos, uma cheia abalou 
todas as pontes do Rio Pardo, interior 
de São Paulo, menos a que foi constru-
ída pelo engenheiro e escritor de “Os 
Sertões”, ainda praticada ao longo de 

108 anos de uso.
Lima Barreto não de-

monstrou, na Engenha-
ria, o mesmo talento que 
revelou na Literatura. 
Porém, seu desempenho 
no curso não justificava 
as cinco reprovações so-
fridas na cadeira de Me-
cânica Racional, o que o 
obrigou a deixar a esco-

la. Outros colegas também sofreram 
constrangimento similar. O profes-
sor Licínio Atanásio era odiado pe-
los alunos, pois prejudicara a muitos. 
Um deles tentou o suicídio, pulando 
de uma das sacadas da Escola; outro, 
tentou matar o professor, que se van-
gloriava de reprovar o alunado.  

Impossibilitado de concluir seu 
curso de Engenharia, Lima Barreto se-
guiu o caminho das letras e tornou-se 
um dos maiores escritores brasileiros, 
imortalizando-se e, de quebra, imor-
talizando também a seu algoz e ate-
nazador Atanázio – que só passou no 
vestibular da História porque repro-
vou seguidas vezes a Lima Barreto. E 
assim foi, também, com o assassino de 
Euclides da Cunha.

 Não deixe comida 
no prato, tem muita 
gente passando fome 

no mundo   

 ...seu desempenho 
no curso não justificava 

as cinco reprovações 
sofridas na cadeira de 

Mecânica Racional    

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Durante Aula Magna na UFPB, Milton Ribeiro fez apresentação sobre
o MEC, desafios da pandemia e cortes no orçamento do governo

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, esteve, duran-
te a tarde de ontem (26), em 
visita oficial à Paraíba. Entre 
outros compromissos, a agen-
da incluía a apresentação de 
uma Aula Magna na Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), marcando o começo 
do semestre letivo na institui-
ção. Durante apresentação de 
Aula Magna, o titular da edu-
cação no país falou sobre esco-
lha entre o incentivo à ciência 
e a “obrigação” dos cortes no 
orçamento da pasta.

 “O motivo [da visita à Pa-
raíba] é primeiro prestigiar essa 
grande Universidade da Paraí-
ba e mostrar ao reitor Valdiney 
Gouveia que estamos juntos nes-
se grande projeto da educação 

da população jovem brasileira. E 
também para dar uma aula mag-
na, uma palestra sobre o que é o 
MEC”, declarou Milton Ribeiro. 

Em relação à pesquisa 
científica atual, em especial 
na área da saúde, o ministro 
reforçou a importância do in-
centivo à ciência, mesmo em 
tempos difíceis em que os cor-
tes, segundo ele, tiveram que 
ser feitos. “Fomos obrigados 
a cortar parte do nosso orça-
mento. Uma necessidade de 
guerra nos obrigou a escolher 
entre a pesquisa e colocar um 
prato de comida na mesa de 
muitos brasileiros. E foi isso 
que fizemos. A diminuição 
que aconteceu com a paralisa-
ção da economia - e o Gover-
no Federal vive de impostos 
- também causou um impacto 
muito grande”, ressaltou.

Milton Ribeiro analisou a 

ocorrência das aulas remotas 
no Brasil, já que o país vive o 
segundo ano sem aulas presen-
ciais. Com isso, observa que este 
é um desafio mundial e o MEC 
tem tentado reduzir os prejuízos 
provocados pela pandemia, des-
de o prejuízo social (ex: alimen-
tação das crianças carentes nas 
escolas públicas) até o prejuízo 
educacional. “Estamos diagnos-
ticando o nível desse compro-
metimento e vamos tomar as 
medidas”, completou. 

Além disso, o represen-
tante do MEC destacou que 
as aulas remotas acontece-
ram em meio a diversos de-
safios tecnológicos e lembra 
que o problema de conexão 
não surgiu nos últimos dois 
anos, mas já existia há muito 
mais tempo e agora se agra-
vou. Assim, informou que o 
MEC está procurando, junto 

com os 
estados 
e muni-
cípios, mini-
mizar as perdas 
sofridas pelos es-
tudantes brasi-
leiros.

M i l t o n 
R i b e i r o 
a d i a n -
t o u 
t a m -
b é m 
q u e 
os re-
p a s s e s 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) já 
foram regularizados. ”De-
tectamos um erro de com-
putador. Isso já foi visto e 
logo isso estará totalmente 
sanado”, pontuou.

Protestos
A visita oficial ocorreu 

após protestos de entidades 
estudantis, professores e ser-
vidores. Segundo a UFPB, as 
dívidas destas com a Reitoria 
da instituição somam mais 
de R$ 800 mil. Caso os débi-
tos não sejam quitados, elas 

correm o risco de saírem do es-
paço ou terem alguns serviços 
cortados.  Os estudantes alegam 
que a decisão seria uma forma 
de perseguição devido as mani-
festações contra a nomeação de 
Valdiney Veloso pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, em 
novembro de 2020.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Para passar em plenário, em 
dois turnos, são necessários 
308 votos favoráveis à refor-
ma tributária. Efraim projeta 
que a proposta “deverá che-
gar ao Senado no segundo se-
mestre”.  Para o parlamentar, 
“esse tema irá ficar em evi-
dência [nos próximos meses]”, 
porque existe a necessidade 
de fortalecer a economia. 
 

308 votos favoráveis  
Efraim Filho afirma que 
na próxima segunda-feira 
será anunciada a apresen-
tação do relatório final da 
reforma tributária, na Câ-
mara Federal. Ele informa 
que a proposta vem cum-
prindo os trâmites na casa. 
“Está avançado, já percor-
reu o caminho da comis-
são especial”, explicou. 

O Ministério de Desenvolvimento 
Regional foi o que mais sofreu corte 
e bloqueio de recursos no veto do 
presidente Jair Bolsonaro ao Orça-
mento de 2021, apontou nota técni-
ca das Consultorias de Orçamento 
do Senado e da Câmara Federal. A 
pasta perdeu R$ 9,5 bilhões, segui-
da da Educação (R$ 3,9 bilhões) e 
Infraestrutura (R$ 3,6 bilhões). 

orçamento: maior corte  

Bancada federal lutará para desBloquear recursos

de emendas ao orçamento 2021, diz efraim filho  

reforma triButária  

A tentativa de desbloquear os recursos de emendas parlamentares destinados à Paraíba, no âmbito 
Orçamento Federal de 2021, está na pauta do dia da bancada federal, informa seu coordenador, o 
deputado Efraim Filho (foto), do Democratas. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) cortou R$ 231 milhões oriundos de emendas apresentadas por deputados e senadores e blo-
queou recursos vinculados a obras importantes no estado, entre as quais o Sistema Adutor Ramal do 
Piancó; a adequação de trecho rodoviário da BR 230, entre Cabedelo e o bairro de Oitizeiro, em João 
Pessoa; a obra do Centro de Convenções de Campina Grande, e a dragagem do Porto de Cabedelo. 

“Na quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, virá à Paraíba, quando 
terá audiência [presencialmente] com o governador João Azevêdo e também com outros três 

governadores, por videoconferência”, afirmou, informando que o tema do desbloqueio dos 
recursos das emendas também será abordado com o ministro. “Já havia uma expectativa 

de contingenciamento, mas a gente irá lutar para resgatar esses recursos, de obras 
que são imprescindíveis para o desenvolvimento da Paraíba”, disse, numa emissora 
de TV. O Governo Federal tem afirmado que os recursos das emendas pode-
rão, ao longo do ano, serem desbloqueados, mas condiciona essa possibilidade à 
disponibilização financeira, quando houver “espaço fiscal”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Veneziano Vital do Rêgo (MDB) reconhece que 
há razões – e não são de agora – para a aber-
tura de impeachment contra o presidente Jair 
Bolsonaro. Contudo, se diz contrário a esse mo-
vimento, e explica: o país já vivencia uma cri-
se sem precedentes e um processo de impea-
chment, a menos de dois anos do término do 
mandato, agravaria o cenário.  

impeachment: senador diz 
que momento é inoportuno 

só após a crise 

apoio à reeleição 

“Provavelmente, vou estar amanhã com 
Paulo Guedes [ministro da Economia] e irei 
expor a questão do Refis”, afirma Efraim Fi-
lho, para quem as definições sobre o pro-
grama de recuperação fiscal de empresas 
só vão acontecer após a transição da crise 
da pandemia. “O ‘time’ do Refis é depois de 
passar esse período”, disse.

O deputado estadual Inácio Falcão disse que o PC-
doB já decidiu: apoiará a reeleição do governador 
João Azevêdo (Cidadania), na eleição do próximo 
ano. De acordo com ele, esse tema já foi deliberado 
internamente pela direção da legenda, que conside-
ra a gestão como “o melhor projeto [para a Paraíba]”.   
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O pagamento dos ser-
vidores públicos estaduais, 
referente ao mês de abril, 
acontece nos próximos dias 
29 e 30. Na quinta-feira (29), 
recebem aposentados, pen-
sionistas e reformados, já na 
sexta-feira (30), é a vez dos 
servidores da ativa, da admi-
nistração direta e indireta. 

As datas foram anun-
ciadas, na tarde de ontem 
(26), pelo governador João 

Azevêdo, durante o progra-
ma semanal Conversa com o 
Governador, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara e pelas redes so-
ciais do Governo. 

“A eficiência da gestão 
fiscal do estado permite 
que a gente continue hon-
rando o nosso compromis-
so de fazer o pagamento 
dentro do mês trabalhado”, 
frisou o gestor.

CalEndário:

n  29/04 – aposentados, pensionistas e reforma-
dos;

n 30/04 – servidores da ativa (administração 
direta e indireta).

Titular da educação diz tentar reduzir prejuízos sociais e educacionais provocados pela pandemia

Foto: Marcus Antonius

Estado paga salários 
na quinta e sexta-feira

Ministro lamenta 
‘obrigação’ de cortes

Governador quer ampliação do ensino integral
Após palestra na UFPB, o 

ministro Milton Ribeiro se reuniu 
com o governador João Azevêdo, 
que apresentou ao ministro da 
Educação as demandas da área 
da Paraíba. O principal ponto do 
encontro, realizado no Palácio 
da Redenção, foi a apresenta-
ção da condução da educação 
paraibana durante a pandemia, 
com alguns dos melhores índices 
do país, e demandas para que o 
estado possa continuar investin-
do no ensino a distância para os 
paraibanos.

O aspecto inicial da conversa 
foi sobre o Programa de Fomento 
ao Ensino Médio em Tempo In-
tegral, que teve sua ampliação 
nas escolas da Paraíba solicitada 
pelo governador João Azevêdo. 
“A Paraíba é o estado com maior 
percentual de escolas em tempo 
integral no Ensino Médio. Mas, 

das 302 escolas, somente 66 
estão incluídas atualmente no 
financiamento, e nós precisamos 
de recursos pra bancar essas 
escolas”, comentou o chefe do 
Executivo.

A condução da educação 
paraibana durante o período 
da pandemia tem sido destaque 
em todo o país, e o governador 
apresentou ao ministro o pleito 
para criação de um “centro de 
mídia” para as escolas da Paraí-
ba. “Considerando que a Paraíba 
tem hoje o maior índice de ensino 
à distância do Brasil, precisamos 
de um espaço para criação des-
sas aulas on-line”, explicou.

O encontro foi avaliado como 
positivo pelo governador, que 
disse esperar, em breve, os re-
sultados do que foi conversado. 
“Foi uma reunião produtiva, e eu 
espero que gere frutos a partir 

dos ofícios e pleitos solicitados. O 
ministro saiu com uma impressão 
bastante positiva dos números e 
resultados alcançados aqui no 
estado. Tenho certeza que o mi-
nistério estará de portas abertas”, 
arrematou João Azevêdo.

Para o secretário de Educa-
ção e da Ciência e Tecnologia 
da Paraíba, Cláudio Furtado, que 
participou também da reunião 
com o ministro, explicou que a 
demanda a respeito do Progra-
ma de Fomento ao Ensino Médio 
em Tempo Integral solicita uma 
ampliação do projeto e não uma 
restrição para novas escolas. “Se-
ria importante que essa portaria 
tivesse uma abrangência, que pu-
desse apoiar não só a construção 
de novas escolas mas de escolas 
já implantadas, com aquisição 
de laboratórios e de reformas”, 
detalhou. 
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Boletim da Secretaria de Estado da Saúde registrou, ontem, 942 novos casos e 28 mortes pela doença em 24 horas

Novos 942 casos e 28 óbi-
tos por covid-19 foram con-
firmados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) ontem. 
Com os casos, a Paraíba acumu-
la 288.282 casos confirmados, 
sendo 204.054 pacientes con-
siderados recuperados e 6.676 
falecimentos por covid-19. Um 
total de 96,86% das cidades 
paraibanas registram mortes 
por covid-19. 

Aproximadamente 97% 
das cidades paraibanas já con-
firmaram óbitos entre os seus 
residentes, correspondendo a 
216 das 223 cidades. Ontem, as 
mortes confirmadas ocorreram 
em João Pessoa (8), Campina 
Grande (5), Sapé (2), Arara, 
Borborema, Conceição, Itatuba, 
Jacaraú, Lucena, Massarandu-
ba, Nazarezinho, Picuí, Santa 
Rita, São João do Rio do Peixe, 
São Sebastião do Umbuzeiro e 
Teixeira (com uma morte cada).

Apenas sete cidades não 
registram casos: Algodão de 
Jandaíra, Salgadinho, Curral 
Velho, Cajazeirinhas, Monte 
Horebe, Bernardino Batista e 
Riachão do Bacamarte.

A lista de cidades pos-
sui maior número de óbitos: 
João Pessoa (2.330), Campina 
Grande (763), Santa Rita (275), 
Bayeux (208), Patos (179), Ca-
bedelo (162), Cajazeiras (114) 
e Guarabira (106). Outras 85 
mortes estão em investigação 
pela SES.

Entre os casos confirma-
dos, 28 (2,97%) são casos de 
pacientes hospitalizados e 914 
(97,02%) são considerados le-
ves que se recuperam em suas 
residências. Além dos 28 hos-
pitalizados com casos já con-
firmados, o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar contabili-
zou 46 pessoas hospitalizadas 
entre o domingo e a segunda-
feira nos leitos de referência 
para o tratamento da covid-19. 
Com os números, o estado pos-
sui 639 pacientes internados 
até a data de fechamento do bo-
letim diário divulgado pela SES.

Entre os falecimentos, 25 
dos 28 aconteceram também 
no intervalo entre o domingo e 
ontem. As mortes registradas 
ocorreram entre os dias 16 e 
26 de março, sendo 8 ocorridas 
em hospitais privados, uma em 
residência e as demais em hos-
pitais públicos.

Foram acometidos 17 
homens e 11 mulheres, com 
faixa etária entre 26 e 83 anos. 
Seis pacientes não possuíam 
comorbidades, os demais 
apresentaram diabetes e car-
diopatia como doenças mais 
frequentes. 

Cinco municípios concen-
tram 386 novos casos, o que 
corresponde a 40,97% dos 
casos registrados. Foram con-
firmados João Pessoa com 131 
novos casos; Campina Grande 
teve novos 104 casos; Belém 
confirmou 68 casos; Santa Rita, 
e Alhandra fecham a lista com, 
respectivamente, 47 e 36 novos 
casos.

Um total de 45 municí-
pios que possuem mais de mil 
casos acumulados de conta-
minação pela doença. As ci-
dades mais atingidas entre 
elas são João Pessoa (77.897), 
Campina Grande (26.442), 
Patos (10.412), Cabedelo 
(7.238), Santa Rita (7.080), 
Guarabira (7.045), Cajazei-
ras (6.370),  Bayeux (5.861) e 
Sousa (5.678).

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 53%. A Região Metropo-
litana de João Pessoa tem uma 
taxa de ocupação de 55%. Já 
em Campina Grande estão ocu-
pados 50% dos leitos de UTI 
adulto. No Sertão, a mesma taxa 
é de 57%.

Foram registrados, no 
Sistema de Informação do Mi-
nistério da Saúde, a aplicação 
de 877.454 doses. Cerca de 
621.457 pessoas foram vaci-
nadas com a primeira dose e 
255.997 com a segunda dose 
da vacina. Até o momento, 
1.124.888 doses já foram dis-
tribuídas para todos os 223 
municípios paraibanos.

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

Cerca de 97% das cidades da 
PB registram óbitos por covid 

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5) 
manteve as condenações 
de doze réus na Paraíba por 
envolvimento em fraudes a 
licitações em vários muni-
cípios do Sertão paraibano, 
em decisão divulgada on-
tem. Os condenados pra-
ticaram os crimes usando 
as construtoras Millenium 
e Melf, em esquemas frau-
dulentos desarticulados 
durante as diversas fases 
da ‘Operação Recidiva’, de-
flagrada em novembro de 
2018.

Além da condenação 
dos réus, o Ministério Públi-
co Federal (MPF) também 
requereu fixação do valor 
mínimo para reparação 
dos danos causados pelas 
infrações, considerando os 
prejuízos sofridos pelos en-
tes públicos ofendidos pelas 
fraudes licitatórias.

Os réus foram conde-
nados  por crimes pratica-
dos contra a ordem tributá-

ria, econômica; por crimes 
previstos na Lei de Licita-
ções e na lei que define as 
organizações criminosas e, 
ainda, a majoração de penas.

Sobre o caso
Segundo apurou o Mi-

nistério Público Federal, as 
empresas Millenium e Melf 
foram usadas reiterada-
mente para atos de corrup-
ção empresarial em fraudes 
a licitações nos municípios 
paraibanos de Teixeira e São 
Sebastião de Lagoa de Roça 
(Millenium) e em Brejo do 
Cruz, Emas e Gado Bravo 
(Melf), também na Paraíba.

Deflagrada em 22 de 
novembro de 2018, a ‘Ope-
ração Recidiva’ desarticu-
lou esquema criminoso que 
fraudava licitações reitera-
damente e cometia vários 
outros crimes envolvendo 
obras públicas. As obras en-
volvidas em fraudes foram 
orçadas em mais de R$ 36 
milhões.

Mantidas condenações 
dos réus da ‘Recidiva’

Novo coronavírus

Brasil tem 391,3 mil mortes e soma 
14,3 milhões de casos até agora

O total de mortes cau-
sadas pela pandemia do 
novo coronavírus chegou 
a 391.936. Nas últimas 24 
horas, foram confirmados 
1.139 novos óbitos. An-
teontem (25), o balanço 
diário marcava 381.478 ví-
timas que não resistiram à 
pandemia.

Ainda há 3.628 mortes 
em investigação por equi-
pes de saúde. Isso porque 
há casos em que o diagnós-
tico sobre a causa só sai 

após o óbito do paciente.
Já a soma de diagnós-

ticos positivos desde o iní-
cio da pandemia alcançou 
14.369.423. Anteontem e 
ontem, foram confirmados 
28.636 novos diagnósti-
cos positivos. Anteontem, 
o painel do Ministério da 
Saúde marcava 13.973.695 
casos acumulados.

As informações estão 
na atualização diária do 
Ministério da Saúde, divul-
gada na noite de ontem. 
O balanço é elaborado a 
partir dos dados sobre ca-
sos e mortes levantados 

pelas autoridades locais 
de saúde.

O número de pes-
soas recuperadas está em 
12.879.051 e o de pacientes 
com casos ativos, em acom-
panhamento por equipes 
de saúde, em 1.098.436.

Os dados em geral são 
menores aos domingos e às 
segundas-feiras porque há 
menos trabalhadores para 
fazer os novos registros de 
casos e mortes no fim de 
semana. Já às terças-fei-
ras, os dados tendem a ser 
maiores, já que neste dia o 
balanço recebe o acúmulo 

das informações não pro-
cessadas no fim de semana.

Estados
O estado que registra 

mais mortes por covid-19 
é São Paulo (92.798). Em 
seguida, vêm Rio de Ja-
neiro (42.927), Minas Ge-
rais (32.41), Rio Grande 
do Sul (24.266) e Paraná 
(21.656).

Já as unidades fede-
rativas com menos óbi-
tos pela doença são Acre 
(1.488), Roraima (1.472), 
Amapá (1.517), Tocantins 
(2.473) e Alagoas (4.138).

Bolsonaro chama jornalista de 'idiota' 
após um questionamento sobre foto

Às vésperas do início da CPI da Covid, 
Justiça Federal barra Renan na relatoria 

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, chamou uma 
jornalista de "idiota", ao ser 
questionado ontem, sobre uma 
foto em que aparece segurando 
um cartão com a inscrição "CPF 
cancelado". A expressão é uma 
gíria do meio policial para se 
referir a mortes ou execuções.

"O senhor foi criticado por 

uma foto postada dizendo 'CPF 
cancelado' num momento em 
que tantas pessoas estão mor-
rendo. O que o senhor tem a 
dizer?", questionou a repórter 
Driele Veiga, da TV Aratu, du-
rante a inauguração de um tre-
cho da BR-101, na Bahia. "Você 
não tem o que perguntar, não? 
Deixa de ser idiota", respondeu 
o presidente.

A foto em que Bolsonaro 
aparece rindo enquanto segura 

o cartão foi tirada nos bastido-
res da gravação de uma entre-
vista do presidente ao progra-
ma policial Alerta Nacional, de 
Sikêra Jr. A imagem viralizou 
nas redes sociais durante o fim 
de semana.

"É comum que pessoas 
imaturas e políticos autoritá-
rios ajam com grosseria, falta 
de educação e violência quan-
do confrontados com seus 
erros e irresponsabilidades, 

aumentando o grau de irra-
cionalidade quando se tratar 
de um homem e do outro lado 
estiverem as mulheres", diz o 
presidente do Sindicato dos 
Jornalistas da Bahia (Sinjorba), 
Moacy Neves.

Opositores de Bolsonaro 
se manifestaram sobre o caso 
nas redes sociais. Governador 
da Bahia, Rui Costa (PT), cha-
mou a atitude de Bolsonaro de 
"lamentável".

Na véspera do início dos 
trabalhos da CPI da Covid, a 
Justiça Federal do Distrito Fe-
deral decidiu ontem, barrar 
a possibilidade de o senador 
Renan Calheiros (MDB-AL) 
de assumir a relatoria dos 
trabalhos da comissão. A de-
cisão foi tomada no âmbito 
de uma ação movida pela 
deputada Carla Zambelli 
(PSL-SP).

A CPI da Covid será insta-
lada hoje. Há um acordo feito 
por senadores independen-
tes e da oposição para Omar 
Aziz (PSD-AM) ser presiden-
te da CPI, Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP), vice presidente 
e Renan Calheiros, relator. 
A eleição que confirmará a 
escolha dos ocupantes dos 
principais postos da comis-
são será feita hoje.

“Pelo exposto,  com 
fulcro no art. 297 do CPC, 
determino que a União di-
ligencie junto ao Senado da 
República, na pessoa do seu 
presidente, para que este 
obste a submissão do nome 
do Ilustríssimo Senhor Se-
nador JOSÉ RENAN VASCON-
CELOS CALHEIROS à votação 
para a composição da CPI 
da Covid-19 na condição de 
relator, exclusivamente até 
a juntada das manifestações 
preliminares dos requeridos 

quanto ao pedido de tutela 
de urgência formulado pela 
autora, oportunidade em que 
será reapreciado o pedido no 
ponto, desta feita com mais 
subsídios fundados no con-
traditório das partes, tudo 
sem nenhum prejuízo para o 
prazo de contestação”, deter-
minou o juiz Charles Renaud 
Frazao de Moraes.

Bolsonaristas têm fei-
to pressão nas redes sociais 
para impedir Renan de assu-
mir o cargo de relator porque 
ele não apenas é crítico de 
Bolsonaro como apoia o ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Nas platafor-
mas digitais, seguidores do 
presidente afirmam que o 

senador não pode integrar a 
CPI por ser pai do governa-
dor de Alagoas, Renan Filho 
(MDB-AL). Ao avaliar ações 
e omissões do Executivo no 
combate à pandemia de co-
vid-19, a CPI também vai in-
vestigar o destino do dinhei-
ro repassado pelo Governo 
Federal a municípios e esta-
dos, entre os quais Alagoas.

Renan avisou pelo Twit-
ter, na sexta-feira, 23, que 
se declarava “parcial” para 
tratar qualquer tema na CPI 
que envolva Alagoas. “Não 
relatarei ou votarei. Não há 
sequer indícios quanto ao es-
tado, mas a minha suspeição 
antecipada é decisão de foro 
íntimo”, disse ele.

Matheus Lara
Agência Estado

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

Jonas Valente
Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Foram confirmados pelo Ministério da Saúde, anteontem e ontem, 28.636 novos diagnósticos de exames positivos para covid-19 no país



Paraíba
Lixo nas praias
Quase 50 toneladas de lixo foram recolhidas das praias nos 
municípios na Grande João Pessoa. Suspeita é que resíduos 
tenham sido trazidos pelas correntes marinhas. Página 6
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Obra, que será realizada pelo Governo do Estado no quilômetro 89 da rodovia, garantirá mais segurança e fluidez ao tráfego

O anúncio da constru-
ção do Viaduto sobre a BR-
101, acesso ao Distrito In-
dustrial e a bairros como o 
Costa e Silva e ao Bairro das 
Indústrias, foi bem recebido 
por moradores da região 
e motoristas que trafegam 
pelo local. Não há dados so-
bre o número de veículos 
que trafegam pelo quilô-
metro 89 da BR-101, onde 
será construído o viaduto, 
mas a Polícia Rodoviária Fe-
deral  (PRF) informou que 
de 2019 a 5 de abril deste 
ano foram contabilizados 
51 acidentes, sendo 16 gra-
ves que resultaram em três 
óbitos. 

A obra, anunciada pelo 
governador João Azevêdo 
no último dia 5 faz parte de 
um programa que visa me-
lhorar a mobilidade urbana 
em toda a Paraíba até 2022. 
Ao todo serão investidos R$ 
434,7 milhões.

Quem trabalha com 
cargas há 35 anos afirma 
que o tráfego no quilômetro 
89 da BR-101 não é fácil, 
especialmente nos horários 
de pico. “A verdade é que é 
um perigo, principalmen-

te das 7h às 8h e no final 
da tarde, quando o fluxo de 
veículos aumenta”, detalha 
Edvaldo Matias, caminho-
neiro que tem como rota o 
trecho que será modificado. 
“Vai ser ótimo esse viaduto, 
porque aí o fluxo vai seguir 
sem maiores problemas, 
principalmente para quem 
vem dos bairros”. 

Os bairros aos quais o 
entrevistado se refere são 
Costa e Silva e Bairro das 
Indústrias. Sair desses locais 
para pegar a BR-101 não é 
tarefa fácil, principalmente 
se a intenção for cruzar as 
duas faixas da via federal. 
“Eu que moro bem próximo 
vejo como é complicado para 
quem sai do bairro pra pegar 
a BR. Se for pra fazer o retor-
no então, aí é que complica. 
Tem vez que os carros espe-

ram por minutos e acabam 
fazendo uma fila grande”, 
conta Valdeildo de Lima que 
mora no Costa e Silva e de 
casa consegue ver e BR. 

A demanda pela obra é 
antiga e o ambulante Antô-
nio José, que vende sucos e 
salgados em um carrinho 
posicionado a poucos me-
tros de onde o viaduto será 
feito, comemora a notícia.  
“Aqui é freada direto, con-
gestionamento, acidente. 
Vai ser bom demais esse 
viaduto”, comenta. 

Na capital serão exe-
cutadas ainda as seguin-
tes obras: Viaduto sobre a 
BR-101 no Bairro das In-
dústrias (R$ 8,5 milhões); 
ligação do Bairro das In-
dústrias/Bayeux (R$ 6,64 
milhões); ligação UFPB – 
Altiplano, na Av. João Cirilo 
– Hospital Universitário (R$ 
14,7 milhões); ligação PB-
008 – Mangabeira-V (R$ 2,5 
milhões); ligação do Bairro 
das Indústrias – Santa Rita 
(R$ 3,5 milhões); ligação da 
UFPB – Três Ruas nos Ban-
cários (R$ 12,3 milhões) e 
vias do Polo Turístico Cabo 
Branco (R$ 1,9 milhão). O 
Governo do Estado também 
irá realizar obras de traves-
sias urbanas em 20 cidades.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Construção de viaduto evitará 
acidentes e mortes na BR-101
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Viaduto será construído na saída do Distrito Industrial, 
trecho onde há risco constante de acidentes

Construção do viaduto 
faz parte do programa 
de obras de mobilidade 
urbana do Governo do 

Estado com investimentos 
de R$ 434,7 milhões.

Na Paraíba

11 açudes sangrando e 19 em situação crítica

Parte dos açudes pa-
raibanos atingiu sua capa-
cidade e, atualmente, passa 
por sangramento a fim de 
evitar alagamentos. Segun-
do a Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa-PB), 11 dos 134 reser-
vatórios do estado atingiram 
a capacidade máxima e estão 
sangrando. Em contraparti-
da, 19 passam por situação 
crítica, com níveis inferiores 
a 5% de sua eficiência to-
tal. Apesar disso, os maiores 
açudes do estado seguem 
dentro da normalidade.

Ao todo 42 reservató-
rios estão sob análise ou em 
situação crítica. Dentre  os 
açudes com circunstâncias 
mais delicadas, está o de 
Ouro Velho no Cariri. O re-
servatório, que faz parte da 

Bacia do Alto Curso do Rio 
Paraíba, já está vazio.

De acordo com a Aesa
-PB, a situação dos reserva-
tórios em condições críticas 
não chega a ser preocupante, 
pois não gera impacto consi-
derável no volume do estado, 
uma vez que estes açudes 
não são fonte principal de 
distribuição dos municípios 
ao seu redor. O gerente de 
Monitoramento da Agência, 
Alexandre Magno, explica 
que os efeitos da falta de 
água nesses reservatórios 
são mais notados por peque-
nas  comunidades que con-
tam com este abastecimento. 
“Mesmo que um açude de 
pequeno porte seque e isso 
seja normal neste período 
do ano, há um impacto social. 
Ainda que eles não abaste-
çam cidades, há comunida-
des que sobrevivem destes 
reservatórios”, observa. 

Alexandre destaca que 
o cenário envolvendo estes 
açudes só poderá ser ava-
liado com precisão após o 
fim do período de chuvas; 
quando os volumes se esta-
bilizarão. “Existem açudes 
de pequeno porte que foram 
construídos com a finalidade 
de durar um ano ou dois e é 
normal que, nesse período, 
ele alcance o volume míni-
mo. Mas devido ao período 
chuvoso, ainda há possibi-
lidade de recarga”, explica o 
responsável pelo monitora-
mento diário dos reservató-
rios paraibanos.

Segundo Alexandre 
Magno, assim como é espe-
rado que alguns açudes se 
recuperem com as chuvas, 
também é natural que alguns 
deles ultrapassem sua capa-
cidade pelo mesmo motivo. 
Nestes casos, o procedimen-
to adotado é o escoamento 

das águas em direção ao mar. 
De acordo com a Aesa-PB, 
grande parte dos reservató-
rios do Sertão são escoados 
para o Rio Grande do Norte e 
os demais seguem pela bacia 
do Rio Paraíba.

Ainda segundo a Ae-
sa-PB, o panorama geral do 
estado é de normalidade. 
Atualmente, 81 represas 
atuam com mais de 20% 
de sua capacidade; dentre 
elas, Coremas, Mãe D’Água 
e Epitácio Pessoa, as maio-
res do estado. Além dos três 
principais reservatórios, 
também seguem em con-
dições de normalidade as 
bacias hidrográficas do Lito-
ral Sul, com mais de 95% de 
sua capacidade. Estas bacias 
somam mais de 1000 km² 
e são responsáveis pelos re-
cursos hídricos de 9 cidades, 
incluindo a região da Grande 
João Pessoa.

PRF informou que no trecho já foram registrados 51 acidentes, sendo 16 deles graves, que resultaram em três mortes

Carol Cassoli 
Especial para A União

Foto: Roberto Guedes

PAnoRAmA dos AçUdEs PARAiBAnos (AEsA-PB)
 

*Em normalidade: 81

*Sangrando: 11

*Sob observação: 23

*Em situação crítica: 19

n AçUdEs sAngRAndo

*Bom Jesus - Carrapateira

*Cachoeira dos Alves - Itaporanga

*Cafundó - Serra Grande

*Cachos - Igaracy

*glória - Juru

*Jenipapeiro - São José Lagoa Tapada

*Pimenta - São José Caiana

*são José ii - Monteiro

*Taperoá ii - Taperoá

*Tavares ii - Tavares

*Vazante - Diamante
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Só da orla da capital, foram retiradas 40 toneladas de resíduos, desde utensílios domésticos até frascos de remédios

Quase 50 toneladas de lixo 
são recolhidas das praias

Correntes marinhas podem ter trazido resíduos
A principal suspeita é de que 

as ilhas de lixos vieram navegando 
pela costa do litoral do Nordeste a 
partir de Pernambuco. Alguns re-
gistros foram feitos de pedaços de 
papel com documentos do estado 
vizinho, até mesmo um frasco de 
um medicamento com a marca da 
agência de vigilância sanitária de 
Pernambuco foi encontrado em meio 
a lixo recolhido das praias. Além da 
Paraíba, as praias do Rio Grande do 
Norte também foram afetadas pelo 
tsunami de resíduos sólidos.

O secretário de Meio Ambiente 
de Cabedelo, Francisco Urtiga, acres-
centou que todas as cidades litorâ-
neas da Paraíba estão em contato 
permanente para apurar melhor as 
circunstâncias da enxurrada de lixo 
nas praias paraibanas. Ele adiantou 
que os gestores, junto com a Superin-
tendência de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama), 
estão movendo ações conjuntas para 
confirmar a origem do lixo.

“Estamos todo dia apanhando, 
todo dia fazemos o recolhimento dos 
resíduos. Tiramos oito toneladas en-

tre resíduos plásticos e de vegetação 
característica de áreas ribeirinhas. 
Como a quantidade de vegetação 
estava muito grande, demos ênfase 
ao plástico e a outros materiais mais 
poluentes”, detalhou o secretário.

Uma das suspeitas discutidas 
pelos gestores municipais do meio 
ambiente na Paraíba é de que o lixo 
seja proveniente de comunidades 
ribeirinhas da Região Metropolitana 
do Recife e de demais cidades litorâ-
neas de Pernambuco. Nas épocas de 
maré cheia, muitas casas de palafitas 
inundam e todo o acúmulo de lixo de 
muitos meses, a depender da chuva, 
são levados diretamente para o mar.

A Sudema emitiu uma nota 
ontem informando que está desen-
volvendo uma ação conjunta com os 
órgãos ambientais de Pernambuco e 
Rio Grande do Norte. Ao longo da 
semana, representantes da Sudema, 
Capitania dos Portos, Secretarias Mu-
nicipais de Meio Ambiente, Secretaria 
Estadual de Infraestrutura, Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente (Seirhma
-PB) e Ibama estiveram nas praias 
atingidas com o objetivo de investigar 
as possíveis causas do incidente.

Também ontem, uma equipe 

técnica da Sudema fez um sobrevoo 
por toda a costa do litoral paraibano 
e não identificou nenhuma “ilha” de 
lixo vindo do oceano para a terra. 
Uma reunião com a Câmara Técnica 
do Meio Ambiente do Consórcio Nor-
deste foi realizada também ontem 
para discussão do problema.

Pesquisadores da UFPB em par-
ceria com a Sudema devem se reunir 
ao longo desta semana para traba-
lharem na reconstituição da trajetória 
percorrida pelo lixo para assim con-
seguir identificar sua origem. Existem 
duas hipóteses, a primeira, de que 
uma grande mancha se formou no 
oceano em um único evento e em se-
guida tenha sido gradualmente frag-
mentada e depositada nas praias, e a 
segunda, de que uma sequência de 
eventos, de menores quantidades de 
resíduo, se sucederam.

No caso da primeira hipótese, 
uma avaliação em imagens feitas por 
satélite iria permitir a identificação da 
formação grande mancha de lixo no 
oceano e de como ele foi separado 
para cada uma das praias. No segun-
do caso, porém, fica mais difícil de 
rastrear o ponto de saída dos resíduos 
sólidos por imagens de satélite.

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Quase 50 toneladas de lixo 
de todos os tipos foram recolhi-
dos de praias paraibanas de 16 
de abril até ontem. Porém, esse 
volume de resíduos sólidos deve 
ser maior, levando em conside-
ração que foram contabilizados 
até aqui as limpezas de João Pes-
soa e Cabedelo, restando ainda 
os dados de Conde, Lucena, 
Caaporã e Mataraca, que foram 
as cidades litorâneas do estado 
com quantidade significativa de 
lixo acumulado à beira-mar.

Segundo informações das 
Secretarias de Meio Ambiente de 
João Pessoa e de Cabedelo, desde 
o primeiro registro, por volta de 
16 de abril, até ontem, tinham 
sido recolhidos pelos agentes 
de limpeza urbana um total de 
40 toneladas na capital e oito 
toneladas na cidade portuária. 
Entre o material recolhido todo 
tipo de utensílios domésticos, 
brinquedos e até frascos de re-
médios. 

Em João Pessoa, cidade 
mais afetada com a maré de lixo, 
o secretário de Meio Ambiente 
(Semam), Welison Silveira, con-
tou que foi feita uma força-tarefa 
ainda nos primeiros dias após 
a detecção do problema envol-
vendo os agentes de limpeza ur-

bana da Autarquia de Limpeza 
Urbana de João Pessoa (Emlur) 
e alguns voluntários. Os traba-
lhos aconteceram entre 16 e 23 
de abril e até ontem, de acordo 
com secretário, não havia mais 
registros de lixo nas praias.

Técnicos da Semam e 
Emlur encontraram resíduos 
nos 24 quilômetros de praias 
do litoral de João Pessoa e não 
foi feita a pesagem do material 
recolhido de cada praia. “Esta-
mos em alerta para essa questão 
e também estamos, por meio da 
Associação Nacional de Órgãos 
Municipais de Meio Ambiente 
(Anamma/PB), da qual somos 
presidente da representação 
local, fazendo contato com as 
secretarias dos municípios do 
Conde e Cabedelo, bem como 
com o Governo de Pernambuco, 
para que tenhamos uma ação 
coletiva, em sintonia”, comentou 
Silveira.

Maré de lixo começou 
a ser percebido no dia 

16 de abril e uma força-
tarefa foi montada para 

fazer a limpeza das 
praias na capital.
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Contratadas pela Emlur

Empresas iniciam serviços de limpeza urbana
As empresas SP Solu-

ções Ambientais S.A. e Lí-
bano Serviços de Limpeza 
Urbana, Construção Civil 
LTDA, contratadas emergen-
cialmente pela Autarquia Es-
pecial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur), iniciaram 
as atividades de limpeza ur-
bana e manejo de resíduos 
sólidos, neste último final 
de semana, regularizando 
a programação de execução 
do serviço.

“Durante a semana pas-
sada, fizemos os ajustes ne-
cessários com as empresas 
para que elas iniciassem as 
atividades. Agora, os servi-
ços serão realizados em toda 
sua capacidade em todos 
os bairros de João Pessoa”, 

afirma o superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso.

 O processo de contra-
tação emergencial foi fi-
nalizado no último dia 16, 
conforme o que prevê a Lei 
de Licitações. Os contratos 
celebrados terão vigência de 
até 180 dias. Com a finaliza-
ção da licitação na modali-
dade concorrência pública 
001/2021, as contratações 
emergenciais perdem a vi-
gência antes mesmo do pe-
ríodo de 180 dias.

Com as novas contra-
tações, a Emlur vai obter 
uma economia de aproxi-
madamente R$ 10 milhões, 
no período de seis meses, 
na comparação com o que 
pagaria no mesmo período 

às contratadas anteriores. 
As empresas tiveram os 
contratos rescindidos por 
não atenderem aos termos 
pactuados, no que se refe-
re à entrega dos veículos e 
equipamentos utilizados na 
realização dos serviços de 
limpeza urbana.

Equipes da Semam e da Emlur realizaram, durante o período de 16 a 23 deste mês, uma operação diária para fazer o recolhimento do lixo que surgiu nos 24 quilômetros de praias de João Pessoa, além de tentar identificar a origem dos resíduos

Emlur informou que, com 
a contratação das duas 

novas empresas, a cidade 
fará uma economia 
de R$ 10 milhões  
em seis meses.

Emlur informou que início da operação das duas empresas permitirá que a coleta volte a ser feita com capacidade máxima

Foto: Secom-JP
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Evani Lucena confessou à polícia que matou a ex-mulher a facadas, no último dia 13, na presença dos filhos 

O homem identificado 
por Evani Lucena, de 53 anos, 
apontado como autor do as-
sassinato de sua esposa, Cláu-
dia Gomes de Medeiros, de 29 
anos, já está recolhido ao Pre-
sídio Regional de Patos. Ele foi 
preso após se apresentar no 
Núcleo de Homicídios de Pa-
tos, acompanhado de um ad-
vogado. Antes, a polícia já havia 
recebido denúncia anônima de 
seu paradeiro, mas não tinha 
conseguido localizá-lo.

Evani confessou o assas-
sinato e demonstrou arrepen-
dimento. Ele não detalhou os 
motivos que levaram a prati-
car o crime, no entanto, segun-
do familiares da vítima, Evani 

não aceitava o fim do relacio-
namento. 

O homicídio aconteceu no 
dia 3 deste mês, no sítio São 
Bento, distrito de Santa Ger-
trudes, zona rural de Patos, no 
Sertão do estado.  No dia do cri-
me, Cláudia Gomes teria saído 
de casa e, ao retornar, Evani já 
se encontrava no lcoal. Ele ar-
rombou a porta, entrou na casa 
e, como a mulher não se encon-
trava, ficou esperando.

Testemunhas disseram 
que não houve discussão e, 
na presença dos filhos, o ho-
mem esfaqueou a ex-esposa, 
que ainda foi socorrida para 
o Hospital Regional de Patos, 
onde faleceu antes de receber 
atendimento médico. O ho-
mem vai responder pelo crime 
de feminicídio.

Suspeito de feminicídio é preso 
ao se apresentar em delegacia

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Evani, que teria matado Cláudia na presença dos filhos, fugiu e se apresentou no fim de semana, com um advogado

Foto: Reprodução

Um homem suspeito 
de participar de assalto a 
uma loja de aparelhos ce-
lulares no bairro Manga-
beira, em João Pessoa, foi 
preso no último sábado 
por policiais do Núcleo de 
Homicídios e Repressão 
Qualificada da Delegacia 
Seccional de Cabedelo.

O assalto aconteceu 
na manhã da última quin-
ta-feira. Imagens de câme-
ras de segurança registram 
a chegada de um homem 
em uma loja de celulares 
se passando por cliente 
para, em seguida, anunciar 
o assalto. Pelo menos qua-
tro pessoas foram feitas 
reféns dentro do local. Ele 
agiu com outro suspeito e 
levaram cerca de 40 apare-
lhos celulares. 

Durante as diligên-
cias para localizar e pren-
der os suspeitos do roubo 
e recuperar os aparelhos 
celulares, os investiga-
dores foram até o Conde, 
no Litoral Sul paraibano. 
Numa casa, foram encon-
trados vários aparelhos 
celulares roubados da 
loja. Contudo, não houve 
prisões. Em seguida, fo-
ram até o bairro Valenti-
na Figueiredo, na capital, 
onde prenderam um ho-
mem identificado como 
“Tiago Carioca”, que esta-
va com outros celulares.

De acordo com os 
agentes, no momento da 
prisão o homem se prepa-
rava para fugir para o Rio 
Grande do Norte. Ele con-
fessou sua participação 
no roubo, porém, negou 
conhecer os outros envol-
vidos, que seguem foragi-
dos e são procurados pela 
polícia.

Além do homem preso, 
a polícia recuperou cerca de 
12 aparelhos celulares. O 
suspeito foi levado para a 
Central de Polícia Civil.

Câmeras 
flagram 
roubo em loja 
da capital

Criança de três anos é baleada 
em confronto de facções rivais

Um trabalho de satura-
ção na comunidade Gervá-
sio Maia, no bairro Colinas 
do Sul, em João Pessoa, está 
sendo realizado por policiais 
do 5º Batalhão da PM com o 
objetivo de identificar inte-
grantes de facções rivais que, 
numa troca de tiros, pro-
vocaram ferimentos numa 
criança de três anos, que se 
encontra internada no Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma, de João Pessoa. A deter-
minação para a realização 
desse trabalho é do coman-
dante do 5º BPM, tenente-
coronel Marcos Barros.

Marcos Barros informou 
que a saturação está sendo 

realizada por equipes de gru-
pos especiais do 5º Batalhão 
da PM. “Vamos continuar ga-
rantindo a segurança daque-
la área”, disse.

Na madrugada do últi-
mo sábado, uma criança de 
três anos foi vítima de bala 
perdida na comunidade Ger-
vásio Maia. Segundo infor-
mações da polícia, a criança 
foi atingida na região das 
nádegas enquanto dormia 
em sua residência. Para a 
polícia, a família disse que 
foram ouvidos vários tiros 
na porta e na parede da casa 
e um deles atingiu a meni-
na, que estava deitada na 
sala. Segundo o Hospital de 

Trauma, o estado clínico da 
criança é considerado bom.

Na manhã de sábado, a 
tenente Helena, do 5º Bata-
lhão da PM esteve no hospital 
para levar apoio e também 
saber a situação da criança 
e conversar com familiares. 
“Nós determinamos sempre 
que se faça uma visita à casa 
da vítima e também no hos-
pital. Já sabemos que quem 
atirou foram marginais. Ofe-
recemos o nosso apoio e es-
tamos em busca desses mar-
ginais”, disse.

O caso já foi levado ao 
conhecimento da Polícia Ci-
vil, que está investigando o 
confronto entre as facções 

naquela comunidade.
Embora seja cargo da 

Polícia Civil a investigação do 
caso, o coronel afirmou que a 
PM vai acompanhar ameaças 
reais e potenciais no bairro. 
“Nós vamos saturar a área 
intensamente para que isso 
não ocorra mais nos pró-
ximos dias, como fazemos 
sempre”, finalizou.

Ontem, o tenente-co-
ronel Marcos Barros de-
terminou rigor nas ações 
nas comunidades e bairros 
da região da capital. “Esse 
trabalho de saturação será 
extensivo para as demais 
localidades”, garantiu o co-
mandante do 5º Batalhão. A tenente Helena visitou a criança e conversou com familiares da vítima

Foto: Divulgação

Crime passional. Esta 
é a conclusão da Dele-
gacia de Homicídios da 
capital sobre dois crimes 
– um assassinato e o desa-
parecimento do suspeito 
de ter praticado o crime 
em João Pessoa. Segundo 
a delegada Emília Ferraz, 
titular da Delegacia de 
Homicídios, o principal 
suspeito de ter assassi-
nado Daniel Morais, de 
23 anos, foi identificado 
como sendo Jonas Lima 
dos Santos, de 26 anos, 
que, de acordo com seus 
familiares, está desapare-
cido desde o dia do crime. 
Existe a informação de 
que ele também teria sido 
assassinado e o corpo 
enterrado em local ainda 
não identificado.

A morte de Daniel 
Morais e o sumiço de Jo-
nas Lima aconteceram no 
dia 24 de fevereiro deste 
ano, no bairro do Rangel. 
A Delegacia de Homicídios 
passou a investigar e, atra-
vés de câmeras de segu-
rança da área, descobriu 
que o autor do crime era 
Jonas Lima que, logo após 

o crime, fugiu. A família 
dele teria recebido a infor-
mação de seu assassinato.

Daniel não tinha an-
tecedentes e vendia picolé 
e dindin, segundo a dele-
gada, para sustentar a fa-
mília; ele teria sido morto 
com quatro tiros. A polícia 
descobriu que foi um cri-
me passional. “Agora, nós 
temos dois crimes para 
desvendar, principalmen-
te porque Jonas, que pode-
ria falar sobre a morte de 
Daniel, também foi morto, 
segundo informações que 
levantamos”, disse a de-
legada. Ela aguarda a co-
laboração da população, 
através do telefone 197, 
para desvendar o misté-
rio.

Para esclarecer o 
trabalho de investigação 
realizado pelos policiais 
da Delegacia de Homicí-
dios da capital, na manhã 
de ontem, uma coletiva 
aconteceu na sede da Cen-
tral de Polícia, com as pre-
senças da delegada Emília 
Ferraz e o delegado Lucia-
no Soares, superintenden-
te regional.

Acusado de morte 
está desaparecido

Falso militar

Homem usa farda da PM 
para praticar assaltos  

As polícias Civil e 
Militar, na Paraíba, estão 
investigando para des-
cobrir como um homem  
acusado de assaltos con-
seguiu um fardamento 
completo da PM parai-
bana. Ele foi preso  por 
agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) de 
Campina Grande, na últi-
ma sexta-feira. O suspeito 
foi preso na Estação Ve-
lha, em Campina Grande. 
Ele confessou o crime.

O falso militar foi fla-
grado por câmeras de se-
gurança no momento em 
que entra num estabele-
cimento, rende seguran-
ças e, junto com mais dois 
bandidos, pratica o roubo 
numa cooperativa de cré-
ditos na cidade de Espe-
rança, Agreste paraibano. 
Ele estava vestido com 
um uniforme da Polícia 
Militar e o crime aconte-
ceu no dia 7 de dezembro 
do ano passado.

Desde o dia do assal-
to, a Polícia Civil iniciou 
as investigações e reque-

reu o mandado de prisão 
contra o suspeito, o que 
foi concedido pela Justiça. 
Como ele cumpria pena 
no regime aberto e dei-
xou de seguir as regras 
da legislação, a ação po-
licial acabou cumprindo 
dois mandados de prisão, 
sendo um pelo roubo e o 

outro pela regressão do 
regime.

O delegado Diego 
Beltrão disse que o ho-
mem preso irá responder 
pelo roubo à cooperativa 
financeira, uso ilegítimo 
do uniforme policial e re-
ceptação do colete balís-
tico. 

Falso policial pratica assalto a cooperativa na cidade de Esperança

Foto: Divulgação
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Secretaria de Saúde continuará a imunização com a vacina CoronaVac e iniciará o reforço com a AstraZeneca

A vacinação em João 
Pessoa hoje será voltada à 
segunda dose dos que foram 
imunizados até 31 de março 
com a CoronaVac/Butantan, 
bem como será iniciado o 
reforço dos que foram imu-
nizados com a vacina da As-
traZeneca/Fiocruz. 

As informações foram 
passadas durante coletiva 
de imprensa realizada pelo 
prefeito da capital, Cíce-
ro Lucena, no auditório do 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM). Na ocasião o 
gestor fez um balanço posi-
tivo da imunização do final 
de semana apresentando 

números que colocam a ca-
pital paraibana em lugar de 
destaque no centário nacio-
nal.

“Foram quase 24 mil 
pessoas vacinadas em 24 
horas. João Pessoa é a ca-
pital do país que mais va-
cinou proporcionalmente. 
Tivemos momentos onde 
cerca de mil pessoas esta-
vam sendo vacinadas a cada 
15 minutos”, comemorou 
Cícero Lucena, que iniciou a 
fala agradecendo aos cerca 
de 1.500 profissionais que 
trabalharam direta e indire-
tamente no final de semana, 
quando a prefeitura realizou 
o primeiro Corujão da Vaci-
nação, com 24 horas ininter-
ruptas de trabalho.

Cícero Lucena explicou 
ainda que o andamento no 
processo se deu graças à 
remessa extra de imunizan-
tes, que chegou à capital 
ainda na tarde do último 
sábado, 24. A celeridade no 
processo foi determinante 
para que a capital conse-
guisse imunizar um maior 
número de pessoas, dimi-
nuindo assim a fila para a 
segunda dose. 

“Sem dúvida a vinda 
dessa quantidade de vacina 
extra foi fundamental para 
a confirmação daquilo que 
a gente já havia anuncia-
do, que a prefeitura estava 
pronta e preparada para 
fazer o número de vacinas 
que fosse necessário. E as 

vacinas chegaram em um 
voo às 17h15 e às 20h nós 
já estávamos vacinando.”

Ainda segundo o prefei-
to da capital, 91% das imu-
nizações realizadas no sá-
bado, 24, e no domingo, 26, 
foram agendadas pelo apli-
cativo Vacina João Pessoa, 
criado pela prefeitura para 
dar mais agilidade ao pro-
cesso. “Após a confirmação 
da chegada, após às 17hs, 
dos imunizantes nós tive-
mos mais de 100 mil acessos 
ao aplicativo”. 

O prefeito de João Pes-
soa falou também no au-
mento no número de lei-
tos de UTI que saíram de 
30 para 186 em menos de 
30 dias, em contrapartida 

à ocupação que segue di-
minuindo. “Podemos dizer 
hoje que estamos colhen-
do o fruto desse esforço, ao 
lado do Governo do Estado, 
quando estamos com o ín-
dice de ocupação das UTI´s 
em torno de 50%, dos mais 
baixos do nosso país entre 
as capitais”. 

Postos
A Prefeitura de João 

Pessoa segue avançando no 
plano de imunização contra 
a covid-19 na capital.  Hoje 
terá continuidade na aplica-
ção da segunda dose da va-
cina CoronaVac, em pessoas 
que tomaram a primeira até 
31 de março, distribuídos 
em dois postos do tipo drive 

thru e mais cinco ginásios. 
Com a vacina AstraZeneca, 
serão imunizados profissio-
nais de saúde a partir dos 50 
anos com a primeira dose, e 
a segunda dose para todos 
que já completaram 90 dias 
da aplicação inicial.

Nos postos do tipo dri-
ve thru do Mangabeira Sho-
pping e do Santuário Mãe 
Rainha (Aeroclube) e em 
mais cinco ginásios, será 
disponibilizada a segunda 
dose da CoronaVac. Já nos 
postos drives thru da Igre-
ja Universal (Expedicioná-
rios) e ginásio O Ronaldão, 
serão imunizados com a 
vacina AstraZeneca – tanto 
primeira quanto segunda 
dose, respectivamente. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

JP prossegue com aplicação 
da 2a dose contra a covid-19

População terá à disposição em 
vários pontos de João Pessoa, postos 
em ginásios e no sistema drive thru 

SES nega distribuição de doses vencidas 
Saúde capacita profissionais

Em levantamento realizado pelo jornal 
Metrópolis, aproximadamente 1,2 mil doses 
vencidas de vacinas do tipo AstraZeneca, 
desenvolvida em parceria entre a Universi-
dade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), foram aplicadas em 23 estados 
brasileiros. Os dados publicados pelo núcleo 
de jornalismo de dados do portal, (M)dados, 
são baseados em informações do Ministério 
da Saúde, através do cruzamento de infor-
mações sobre vacinas aplicadas e o registro 
de envio de doses. Na Paraíba, seis cidades 
foram citadas e a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) negou a entrega das doses no 
período de vencimento.

Os três lotes citados no levantamen-
to (4120Z001, 4120Z004 e 4120Z005) 
constam como aplicadas fora do prazo 
de validade no sistema DataSUS, com a 
data de vencimento no dia 29 de mar-
ço. De acordo com a assessoria da SES, 
apenas um deles foi recebido no dia 25 
de fevereiro de 2020 e distribuído para 
os 223 municípios em 24 horas após a 
chegada ao estado. O que resulta em 32 
dias para a aplicação e registro de doses.  
“A SES reforça que os municípios devem 
ficar atentos e seguir as orientações téc-
nicas para aplicação e registro de doses”, 
finaliza a secretaria.

As cidades citadas na lista são Alagoa 
Grande com 69 doses aplicadas, Esperan-
ça com 15, Campina Grande e Itapororo-
ca com 4 cada, seguida por Itapororoca 
e Brejo do Santos com uma aplicação de 
doses referente aos lotes citados com data 
de validade fora do prazo.

Em nota, Alagoa Grande informou 
que recebeu as doses próximas da data  

de vencimento, mas recebeu informações 
sobre o prazo e a exiguidade da validade. 
Desse modo, a cidade buscará protocolos 
para resolver a situação. “De forma ime-
diata, identificamos o pequeno grupo de 
pessoas nas quais foram aplicadas doses 
desse lote no mês de abril e todas serão 
contactadas pessoalmente acerca do pro-
tocolo a ser seguido”, afirmou a prefeitura 
em nota. O protocolo, no entanto, não foi 
informado pela cidade.

Já a cidade de Esperança, através das 
redes sociais, informou que a informação 
é inverídica. A coordenadora do Núcleo 
de Imunização da Secretaria Municipal 
de Saúde, Priscila Geovanna, o lote foi 
administrado assim que foi recebido, 
dentro do prazo de validade. “Esclareço 
que isso não aconteceu em Esperança. 
Recebemos o lote no dia 26 de fevereiro e 
foram distribuídos para as unidades entre 
o dia 1 e 5 de março, o lote só chegaria 
a ser vencido no dia 29 de março. Então 
não tem nenhuma possibilidade do lote 
ser administrado após esse prazo. O que 
ocorreu foi erro de digitação. Os pacientes 
podem ficar tranquilos”, ressaltou Priscila 
Geovanna.

O mesmo erro citado pela prefeitura 
de Esperança foi o posicionamento da pre-
feitura de Campina Grande. A assessoria 
de comunicação da Secretaria de Saúde 
informou que ocorreu um erro de digita-
ção que foi observado pela Coordenação 
de Imunização. A equipe está revisando 
os dados e o processo. Sendo assim, a 
administração das doses fora do prazo de 
validade também está descartada.

A reportagem tentou entrar em 
contato com as secretarias de saúde de 
Itapororoca e Brejo dos Santos, mas não 
obteve retorno.

Com a finalidade de unificar a 
atuação técnica e profissional no ma-
nuseio de máscaras de Ventilação Não 
Invasiva (VNI) entre os colaboradores 
das instituições de saúde da rede esta-
dual, a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB), juntamente com a Escola de 
Saúde Pública da Paraíba, está ofe-
recendo o curso de Protocolo de VNI. 
As aulas são orientadas pela equipe 
do Hospital Metropolitano Dom José 
Maria Pires, de forma síncrona, em um 
espaço virtual, atendendo mais de 120 
profissionais de saúde.

De acordo com o responsável pela 
implementação do Protocolo, Bruno 
Brito, gerente Multidisciplinar e de 
Qualidade do Hospital Metropolitano, 
a ventilação não invasiva é uma técnica 
que é utilizada para minimizar o risco 
do paciente ser intubado, e desse modo, 
de grande valia para o tratamento da 
covid-19. “Quando recebemos a doa-
ção das máscaras em nossa instituição, 
buscamos utilizá-las de forma segura 
em nossos pacientes, e desenvolvemos 
o primeiro protocolo para o manuseio 
dela. A partir de então, fomos convi-
dados pela SES-PB para implantação 
desse protocolo em toda rede estadual 
de saúde, isso vai desde a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) até os hos-
pitais de referência no tratamento da 
covid-19”, explicou.

Já ocorreram três encontros e para 
o fisioterapeuta James Leonan, da UPA 
Cajazeiras, as aulas têm sido de gran-
de relevância. “O conteúdo abordado 
tem sido muito completo. Passamos a 

entender desde anatomia e fisiologia do 
que é a covid-19 até a apresentação da 
máscara e do Protocolo. Estou certo de 
que os nossos pacientes ganharão com 
tudo isso”, ressaltou. “Quero agradecer 
a toda equipe envolvida, e dizer que nós 
do Hospital e Maternidade Santa Filo-
mena, em Monteiro, estamos ansiosos 
pelas aulas práticas”, completou Ana 
Karina Soares, fisioterapeuta e coorde-
nadora da equipe Multiprofissional do 
Hospital Regional de Monteiro.

O curso contará com atividades in 
loco para treinamento sobre o manu-
seio correto da interface. “Temos ciência 
de que os fisioterapeutas já sabem 
utilizar a ventilação não invasiva. O 
nosso objetivo é padronizar o Protoco-
lo, por isso consideramos relevante os  
treinamentos presenciais, nos locais de 
atuação de cada um deles, para que 
adaptem à sua realidade, descobrin-
do na prática a montagem correta da 
máscara, formas de colocar e retirar 
do paciente e do ventilador mecânico, 
além de simulações de vazamentos 
específicos e como solucioná-los”, pon-
tuou Felipe Proenço, diretor da Escola 
de Saúde Pública.

“O Hospital Metropolitano assumiu 
a responsabilidade de treinar o estado e 
de padronizar a assistência. O objetivo 
dessa padronização é minimizar as dife-
renças entre cada grupo e que a gente 
tenha a mesma qualidade da ponta, de 
onde esse paciente sai até as unidades 
de alta complexidade”, afirmou o dire-
tor do Hospital Metropolitano, Antônio 
Pedrosa.

Foto: Roberto Guedes

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Canções de amor
Cantor e compositor paraibano Nicácio lança o seu se-
gundo EP, ‘Sinal’, com as participações de artistas como 
Elon, Gatunas e Turmalina Parahyba. Página 12
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Atuando na linha de frente da crise sanitária, cardiologista 
paraibano Valério Vasconcelos lança ‘Paredes Brancas’

Romance escrito 
por médico tem 
base na covid-19

Sensibilizado com a 
situação dos próprios pa-
cientes acometidos por al-
terações cardíacas causa-
das pelo novo coronavírus, 
o médico cardiologista pa-
raibano Valério Vasconce-
los escreveu seu primeiro 
romance, Paredes Brancas 
(Editora Garcia, 172 pági-
nas, R$ 35).

“É uma ficção inspira-
da na realidade, pois tenho 
visto muita coisa, traba-
lhando na linha de frente 
contra a pandemia”, resume 
o autor. “Acredito que isso 
é uma forma de amenizar a 
dor que estamos sentindo 
a cada dia que vemos cres-
cer o número de pessoas 
que perdem essa batalha. 
Por ser um romance em um 
hospital de campanha, es-
colhi esse título”, justificou 
Valério Vasconcelos.

O enredo de Paredes 
Brancas é inspirado na 
pandemia atual. No ano de 
2005, um vírus misterioso 
e altamente letal surge na 
periferia de São Paulo. Não 
demora para a enfermida-
de passar a infectar todas 
as classes sociais, incluindo 
membros da alta sociedade. 
Em meio à crise de saúde 
pública e diante da emer-
gência na busca pela solu-
ção definitiva para conter a 
contaminação, o coordena-
dor do hospital de campa-

nha erguido no Estádio do 
Morumbi, o médico Tiago 
Rocha, se envolve emocio-
nalmente com uma infecto-
logista, Eduarda Novais.

Acerca da produção 
de seu primeiro romance, 
o cardiologista paraiba-
no considerou ter sido um 
desafio, por ser um gênero 
que requer mais cuidados 
no enredo.

O livro tem uma apre-
sentação assinada pela edu-
cadora Kelly Rabenhorst. 
“Por intermédio dos pro-
tagonistas Eduarda e Tia-
go, somos introduzidos na 
vida, nas dificuldades e na 
labuta intensa daqueles que 
incessantemente se esfor-
çam para conter um vírus 
misterioso que ameaça uma 
cidade”, afirma ela no seu 
texto. “Paredes Brancas não 
é um livro sobre uma enfer-
midade que nos assusta; é 
um romance que trata do 
maior e melhor sentimento 
dos humanos: o amor”, defi-
ne Rabenhorst.  

Valério Vasconcelos 
escreveu seu romance de 
estreia durante a pande-
mia. Atuando no comba-
te à covid-19, ele garantiu 
que continua ocupando 
esse mesmo posto no front. 
Além de pesquisador na 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), no Cam-
pus da capital, atende, em 
seu consultório pacientes 
portadores de alterações 
cardíacas provocadas pelo 
vírus. “Sofro junto com as 
pessoas porque estamos 
dentro da mesma realida-
de. Quando se sabe a causa 
da enfermidade, a forma de 
combatê-la ou até de evi-
tá-la é diferente de quan-
do ainda estamos buscan-
do aprender a combater o 
novo coronavírus. De certa 
forma, temos que ter muito 
equilíbrio emocional para 
lidar com a situação, apesar 
do medo”.

Vasconcelos apontou 
que o sentimento que pos-
sui de lutar é maior do que 
o medo. “Por isso que deci-
di prosseguir lutando nessa 
batalha. É como se eu me 
fortalecesse, me nutrindo 
com o sentimento do amor 
para lutar até o fim. Cada 
pessoa começou a ter um 
olhar específico para o mun-
do, depois do surgimento da 
pandemia”.

Corujão
O escritor e cardiolo-

gista também confessou seu 

otimismo com o avanço da 
vacinação contra a covid-19 
na Paraíba. “A campanha, 
no nosso estado, está muito 
boa, e a capital se destaca, 
no cenário nacional, como 
um modelo, um exemplo, ao 
adotar o Corujão”, justificou 
ele, que ainda não foi imu-
nizado contra a doença. “Es-
tou aguardando o momen-
to”, comentou ele.

Diante dessa conjun-
tura, Valério Vasconcelos  
nutre a expectativa de que 
o lançamento oficial e pre-

sencial da obra ocorra, a 
princípio, no segundo se-
mestre, em João Pessoa, e, 
na sequência, no Município 
de Areia, na região do Brejo. 
“Em breve, quando o nível 
da vacinação estiver mais 
ampliado, poderei dividir 
esse momento com familia-
res, amigos e o público”, co-
mentou o autor.

Apesar disso, Paredes 
Brancas já pode ser adqui-
rida na Livraria do Luiz, lo-
calizada na cidade de João 
Pessoa, ou pelo próprio site 

da Editora Garcia (www.edi-
toragarcia.com.br), sediada 
em Minas Gerais.

Próxima obra será sobre a infância na região do Cariri paraibano
Enquanto se dedica a di-

vulgar o seu romance de es-
treia, Paredes Brancas, Valério 
Vasconcelos disse que já ini-
ciou a produção da sua ter-
ceira obra literária, ainda sem 
título, mas que deverá contar 
do período da sua infância até 
os 15 anos de idade, na cidade 
natal de Monteiro, na região 
do Cariri da Paraíba.

Antes de Paredes Brancas, 
o autor havia lançado, no 
campo literário, a antologia 
de poemas Sobre Amores e 
Amar, pela mesma editora 
que publica seu romance, a 
mineira Garcia.

Com relação ao novo 
projeto, o escritor disse que 
pretende contar seus mo-
mentos de criança vividos 
na cidade e no campo, bem 
como mencionar pessoas 
que são importantes em seu 
círculo familiar, a exemplo do 
seu avô. E, assim, seguir na 
linha do tempo registrando o 
que viveu até os seus 15 anos 
de idade.

Além do campo da ficção, 
Vasconcelos planeja escrever 
mais um livro, cujo enfoque 

é a obesidade. O escritor e 
cardiologista explicou que 
pretende produzir uma obra 
contendo mais aspectos cultu-
rais, filosóficos e históricos so-
bre esse problema tão comum 
nos dias de hoje, que é o ex-
cesso de peso. “Vou lembrar, 
por exemplo, que, em certa 
época, a beleza estava ligada 
à obesidade, que era consi-
derada como padrão estético 
e chegou a ser retratada por 
artistas plásticos, enquanto, 
atualmente, o padrão de be-
leza tem sido o da magreza”, 
exemplificou ele.

“Escrever me liberta, me 
faz aprender”, comentou 
Valério Vasconcelos, que se 
inspira em outros autores para 
enveredar nos gêneros literá-
rios. “Minhas grandes influên-
cias são Pablo Neruda, James 
Joyce, Hemingway e Virginia 
Wolf. Minha admiração é por 
todos. Virginia Woolf, por 
exemplo, se destacou como 
um dos principais expoentes 
da literatura, ao longo do sé-
culo 20, e permanece sendo 
um nome importante nos dias 
atuais”, apontou.

Fora a poesia e a ficção, o 
paraibano também escreveu 
artigos acadêmicos e é orga-
nizador e coautor de obras 
científicas na sua área, como 
o Manual de Cardiologia para 
a Graduação (Sanar), Eletro-
cardiograma Simples - Guia 
de bolso (Manole) e Cardio-
logia para o Internato - Uma 
abordagem prática (Thieme 
Revinter).

Em março de 2019, Valé-
rio Vasconcelos foi empossa-
do como membro da Acade-
mia de Letras, Ciências e Ar-
tes do Vale do Mamanguape 
(ALCA-VM), ocasião em que 
também foi condecorado com 
as comendas de mérito cultu-
ral “Ad Mortalitateem” e “José 
Fernandes de Lima”. 

Médico por formação, o 
escritor tem doutorado em 
Cardiologia pela Universi-
dade de São Paulo (USP), 
entre outros títulos acadê-
micos, e também atua como 
pesquisador no Serviço de 
Ecocardiografia do Instituto 
do Coração, do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP.

Foto: Divulgação

Im
a

g
em

: D
iv

ul
ga

çã
o

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br  De certa forma, 

temos que ter muito 
equilíbrio emocional 

para lidar com a 
situação, apesar do 

medo. (...)Por isso que 
decidi prosseguir lutando 

nessa batalha 

Foto: Rizemberg Felipe/Divulgação

Inspirado no quadro atual, 
autor relata o aparecimento 
de um vírus misterioso e 
altamente letal que surge 
na periferia de São Paulo, 
no ano de 2005

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Editora Garcia

Antes de lançar sua ficção,  
Vasconcelos (foto maior, durante 

lançamento de ‘Cardiologia para 
o Internato’, em 2019) publicou 

a antologia de poemas ‘Sobre 
Amores e Amar’ (ao lado)
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Dizer que Them é um 
soco no estômago, é dizer 
pouco! É um verdadeiro 
murro na cara, desses que 
arranca sangue da pele, 
deixa dentes quebrados, 
nariz torto e olho roxo. 
Visceral e chocante, o 
seriado de dez episódios, 
disponível no Amazon Pri-
me Vídeo, utiliza o gênero 
horror para abordar a dis-
criminação racial em seus 
momentos mais brutais, 
perversos e cruéis. Tudo 
isso é mostrado na tela 
sem arrodeios, em cenas 
graficamente impactan-
tes, que fariam do filme 
mais sanguinolento, um programa de família para as singelas 
tardes de sábado!

Alguns realizadores defendem que é necessário levar 
às telas os fatos como eles realmente aconteceram, por mais 
chocantes que sejam aos olhos do espectador. Isso foi o que 
fez Mel Gibson fazer A Paixão de Cristo daquela maneira, com 
Cristo banhado de sangue, ou o que levou Steve McQueen a 
conceber tantas passagens chocantes – como um homem ne-
gro lutando pela própria vida enquanto é enforcado em meio a 
uma comidade apática com a situação – no vencedor do Oscar 
12 Anos de Escravidão.

Os realizadores de Them (“Eles”, em tradução livre) en-
tenderam que o racismo estrutural deveria ser levado às telas 
tal qual aconteceu com os negros norte-americanos nos anos 
1950, com a brutalidade com que foram oprimidos. É nesse 
ambiente de discursos de ódio e atos de violência que vive a 
família Emory, do pai engenheiro, mãe dona de casa e duas 
filhas, uma na infância e a outra na adolescência.

Eles decidem trocar a intolerante Carolina do Norte – palco 
de diversos episódios racistas na América regida pelas leis se-
gregacionistas de Jim Crow – pela flexível Califórnia e, como uma 
família de classe média, escolhem morar em um bairro suburba-
no chique, esteticamente construído para representar o american 
way of life. Mas até em Compton, a intolerância impera quando se 
é a única família negra em um bairro de pessoas brancas.

Na nova casa, a família Emory tem que lidar com dois 
problemas: fantasmas do lado de dentro, e racistas do lado de 
fora, todos muito cruéis. Enquanto pensam estar enlouque-
cendo, devem se manter firmes para não serem expulsos pelos 
vizinhos brancos que não toleram o que chamam de “pessoas 
de cor” numa terra que eles acham que é só deles. Nesse espa-

ço, não há homem, mulher 
e criança brancos que 
sejam decentes.

Esteticamente, Them 
faz lembrar o chamado 
“pós-terror”, cujos carros-
chefes são justamente 
dois filmes que tratam do 
mesmo tema, o racismo, 
Corra! e Nós, ambos dirigi-
dos pelo talentoso Jordan 
Peele. A série se utiliza das 
ideias do cineasta para 
conceber uma obra repleta 
de metáforas que, através 
de delírios e assombrações, 
tratam dos efeitos que a 
segregação cria na mente 
do povo negro e na manei-

ra como a discriminação chega na psiquê de cada faixa etária e 
gênero, seja na escola ou no trabalho – e este é um dos pontos 
fortes da trama, saber combinar o medo exterior com o interior, 
rendendo sequências marcantes.

Acrescido aos marcos trazidos pelos filmes de Peele, há 
muito de O Iluminado em Them (o autor da obra, Stephen King, 
disse ter ficado assustado com o primeiro episódio, “... e eu sou 
difícil de ser assustado”, escreveu no Twitter), assim como dos 
chamados filmes slashers, aqueles que fizeram sucesso nos anos 
1970 e 1980 espirrando muito sangue e vísceras na tela (vide O 
Massacre da Serra Elétrica, Sexta-Feira 13, Noite do Terror etc.). 
Mas a produção vai além ao retratar uma cruel cena de tortu-
ra para com uma mãe e um filho sem cerimônias, o que tem 
feito do episódio 5, motivo de muita controvérsia pelo seu alto 
grau de violência, que tem encomodado muitos espectadores 
(pesadíssima, eu mesmo sai da frente da TV por não suportar 
tamanha barbárie).

Necessárias, ou não, as ce-
nas impactantes (há outra bem 
forte no episódio 7) ajudam a 
olhar, pelo retrovisor da histó-
ria, as barbáries cometidas em 
nome da raça e do credo (sim, 
este é outro aspecto levantado 
na narrativa) e Them se torna 
fundamental para que nós, no 
olho do furacão da intolerância 
de 2021, possamos refletir o 
caminho que queremos para 
nosso futuro e o futuro dos 
nossos filhos.

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Durante a minha atuação como professor e 
promotor de justiça, conheci garotos, na faixa dos 
dez anos, cuja lista de “amigos na Internet” já che-
gava a 200. Eles sempre me disseram que, geral-
mente, conversavam com cerca de cinquenta ami-
gos ao mesmo tempo. Alertei muitos pais sobre 
esses perigos, explicando que o acesso à rede deve 
ser fiscalizado. Há indivíduos que se passam por 
crianças ou jovens quando, na verdade, são crimi-
nosos, alguns especializados em pedofilia, prontos 
para o bote em presas fáceis. Muitos utilizam per-
fis falsos nas redes sociais, criados como se fossem 
de artistas, futebolistas ou youtubers. Daí para o 
crime é um pulo!

Na década de 1990, tiveram início os estudos 
sobre Internet. A coisa era tão embrionária, que 
não tínhamos noção de danos na rede, muito me-
nos responsabilidade criminal. Desde essa época, 
somos bombardeados diuturnamente com novida-
des, crimes, aberrações, além de tudo de bom e de 
ruim que acontece nas redes sociais. Falar em cri-
mes na rede não é novidade. Porém, na semana que 
passou fui surpreendido com uma notícia dada por 
um site jurídico, com a seguinte manchete: STJ dará 
a decisão final sobre primeiro caso de estupro virtual 
no Brasil. Fiquei perplexo! Estudo Internet (mestra-
do e doutorado) desde o ano de 1999 e nunca havia 
lido algo parecido.

Conhecemos o crime de estupro com caracte-
rísticas físicas de violência e humilhação. Mas es-
tupro virtual? Deve ser um crime com caracterís-
ticas inéditas (pensei). É o primeiro caso julgado 
na Justiça brasileira de estupro virtual praticado 
à distância. A investigação começou em abril de 
2017, em São Paulo, quando o pai de um menino – 
então com dez anos – percebeu que o filho trocava 
mensagens de conteúdo sexual com Andrio, jovem 
estudante de Medicina. Ele levou o caso à Polícia 
Civil paulista, que rastreou os diálogos e chegou 
a Porto Alegre, descobrindo que as mensagens 
eram enviadas de computadores do hospital onde 
o estudante atuava. 

Durante o depoimento na fase policial, o réu 
declarou-se homossexual. Porém, quando foi pre-
so, os agentes encontraram em seu apartamento 
um computador contendo mais de 12 mil fotogra-
fias de crianças e adolescentes em situação de por-
nografia. Celular e outros equipamentos também 
foram recolhidos pelos técnicos do IPC, que acom-
panharam o cumprimento do mandado de busca e 
apreensão e iniciaram a perícia nos equipamentos 
ainda no local.

O Ministério Público apresentou denúncia pe-
los crimes de “adquirir, possuir ou armazenar fo-
tografia com cena de sexo explícito ou pornográ-
fica envolvendo criança ou adolescente. E praticar 
´estupro virtual` de vulnerável”. Em dezembro de 
2018, o jovem Andrio foi condenado a 14 anos, dois 
meses e 11 dias de prisão, em regime inicial fecha-
do e a sentença foi proferida por uma juíza crimi-
nal do foro central de Porto Alegre. O tribunal local 
confirmou a sentença.

O caso no STJ
Caberá agora ao Superior Tribunal de Justiça 

decidir pela confirmação, ou não, da condenação pe-
nal do estudante de Medicina.

A desembargadora relatora definiu que: “O fato 
de o crime ter sido praticado no ciberespaço, não o 
torna apenas um produto da imaginação ou algo ir-
real, pois houve efetiva manipulação genital de um 
adulto com uma criança, de forma simultânea e pre-
senciada por ambos”. Lendo o voto da relatora, per-
cebe-se que o meio de execução não obstou a prática 
sexual. Pelo contrário, a ferramenta utilizada para o 
delito, a Internet, apenas facilitou a aproximação do 
réu com o seu alvo, ao mesmo tempo que dificultou 
identificação e rastreamento enquanto usava perfil 
criminoso falso.

Embora o tribunal esteja diante de crime de es-
tupro, cujas características são inéditas, praticado 
através de rede cibernética e estando a vítima e o 
réu a quilômetros de distância (apenas em contato 
por meio de duas câmeras), isso só reforça o perfil do 
criminoso: um agente de extrema periculosidade, es-
tudante universitário, utilizando-se das redes sociais 
e de sua ardileza para atrair o menor e com ele pra-
ticar os atos de libidinagem, ferindo gravemente sua 
dignidade sexual e existindo indícios da execução de 
outros delitos em circunstâncias semelhantes.

O estupro
virtual

Alguns filmes do Oscar

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

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Colunista colaborador

Desde que me entendo por gente 
que assisto à festa do Oscar. Na entrega do 
Oscar amanhã* não será diferente. Como 
vai ser não sei. Gosto de ver o tapete ver-
melho, as atrizes e atores, os resumos dos 
filmes, que hoje temos a chance de assistir 
a quase todos, as homenagens, e toda a 
pompa e circunstância da festa.

Este ano, por conta da pandemia, 
assistimos alguns dos filmes em casa. Ir ao 
cinema parece coisa de outra vida...

Dos indicados, assisti a muitos. O Som 
do Silêncio foi considerado um dos me-
lhores filmes de 2020. A princípio, parece 
ser uma história clichê sobre um baterista 
metaleiro revoltado ao perder a audição 
por causa de uma condição rara, e sua 
busca por uma cirurgia que o faça ouvir. 
Dirigido pelo estreante Darius Marder e 
da atuação de Riz Ahmed, o filme se de-
senvolve em um retrato comovente sobre 
a transição entre vidas distintas.

O Som do Silêncio muito me impac-
tou. Os sons extremados, um casal numa 
vida na estrada, e, de repente, a audição 
que se esvai. Uma deficiência pouco fala-
da. Muito interessante a trajetória de um 
ex-drogado, excessivo, e a sua namorada 
parceira, e o seu caminho rumo a outros 
sons, o do silêncio e quietude. Triste e 
epifânico. E o que mais gostei foram os 
silêncios que nós expectadores dividi-
mos com o protagonista. Tão assusta-
dor quanto ele vivencia, nós também 
embarcamos na angústia, na dificuldade 
de se fazer entender, e na busca alucina-
da para “escutar” de novo, mesmo que o 
som do desejo seja outro. 

Não é preciso ser sul-coreano ou de 
uma família de imigrantes para apro-
veitar a beleza de Minari - Em busca da 
felicidade. Com sensibilidade e profunda 

atenção a detalhes, o pouco conhecido 
diretor e roteirista Lee Isaac Chung 
(indicado nas duas categorias) conta 
uma história que parece bem particular 
à primeira vista, mas que transmite senti-
mentos e sensações universais. Atuações 
maravilhosas de um elenco encabeçado 
por Steven Yeun e pela veterana atriz sul-
coreana Youn Yuh-Jung.

O sonho americano para os que de 
longe chegam. Um tema que transita por 
décadas.  A casa sobre rodas. O terreno 
inóspito. A falta d´água. O filho doente. 
A sogra tagarela que chega. Sua mulher 
desencantada. E aquele marido a lutar 
feito um tigre – literalmente, para arar, 
plantar e colher seus legumes exóticos e 
ter uma vida digna na terra do Tio Sam. 
Uma plantinha esquisita que brota lá não 
sei onde, um córrego que pode ser uma 
esperança. A luta diária por um lugar ao 
sol. Os outsiders me encantam. Faz-me 
sofrer, mas a gente tem empatia pelo 
deslocamento alheio.

E o que falar de Nomadland – o 
lar é só uma palavra! filme por onde 
os personagens vagam por estradas 
dos EUA sem serem enquadrados por 
condescendência ou julgamentos morais. 
Eles têm nuances como as de pessoas 
reais – ou exatamente isso, no caso dos 
coadjuvantes não atores que interpre-
tam a si mesmos. Frances McDormand 
(Fern), a protagonista para a alma da 

América profunda (como em Fargo e 
Três anúncios para um crime, pelos quais 
ganhou seus dois Oscar) e faz despontar 
a diretora e roteirista chinesa Chloé Zhao. 
Após perder o marido e o fechamento da 
fábrica da sua cidade, arrimo de trabalho 
para todos, Fern se define como uma 
sem-casa, mas não como uma sem-te-
to e segue com sua van mundão afora 
conhecendo essa vida sem rumo e sem 
conforto, mas que tem humanidade e so-
lidariedade, se arvorando na máxima de 
que o que importa não é a viagem, mas 
o caminho. A escassez, o desconforto, a 
solidão, o cansaço, o frio, tudo é compen-
sador, ou pelo menos intrigante e possí-
vel, frente àquela paisagem inóspita do 
deserto do meio oeste, e as cores ocres 
e alaranjadas do nascer e por do sol, 
indicando um horizonte logo ali. Quantas 
pessoas vivem assim! Se abastecem do 
encontro. Nessa mesma escassez que o 
sistema da sociedade americana, e por 
que não dizer ocidental, nos encurrala. 
Claro que não pude deixar de me lembrar 
de Ken Loach, o cineasta Britânico que 
faz filmes com tanta maestria sobre os 
indivíduos fora da curva e a crueldade do 
sistema capitalista (Eu, Daniel Blake, Você 
não estava aqui). Frances é uma mulher, 
de rosto marcado. E que atriz! Sem falar 
nada, e com o desencanto tatuado no seu 
rosto, vejo sua  beleza transbordante.

Ainda assisti e recomendo todos: O 
Tigre Branco, Relatos do Mundo, Rosa e 
Momo, Mank, Era uma vez um sonho, A Voz 
Suprema do Blues, Os 7 de Chicago, Pieces of 
Woman (que já escrevi neste espaço).

E o Oscar foi para...

(*) O texto escrito antes da cerimônia, 
que ocorreu no último domingo (dia 25)

 Este ano, por conta da 
pandemia, assistimos alguns dos 

filmes em casa. Ir ao cinema parece 
coisa de outra vida... 

‘Them’ trata de racismo
sem arrodeios

Seriado utiliza gênero horror para abordar discriminação racial em seus momentos mais brutais

Foto: Divulgação



Cultura

Meu filho!... Tem compaixão! 
Respeita a imagem das árvores 
Porque elas têm coração. 
(Catulo da Paixão Cearense. O Lenhador.)

As professoras e pesquisadoras Eliane Debus, Ma-
ria Laura Spengler e Rosilene Koscianski publicaram no 
final de 2020 o livro Poemas para todos os anos: os livros 
premiados pela FNLIJ (1992-2019), uma edição da editora 
Copiart. Para a realização deste trabalho, as professo-
ras/pesquisadoras contaram com a participação do gru-
po Literalise – Grupo de Estudos em Literatura Infantil 
e Práticas de Mediação Literária, vinculado à Universi-
dade Federal de Santa Catarina. É um livro escrito com 
a participação de várias mãos e está dividido em quatro 
partes que se entrelaçam.

A primeira parte apresenta a trajetória da FNLIJ 
e as categorias de premiação ao longo dos anos, com 
ênfase para a categoria poesia. A segunda está cen-
trada no grupo Literalise com o resultado de algumas 
pesquisas. A terceira é uma reflexão sobre o poema 
enquanto gênero e a sua importância na formação do 
leitor. A última traz resenhas dos livros de poesia pre-
miados no decorrer de 27 anos. 

Muitos dos livros apresentados já foram resenhados 
e analisados em textos que publiquei no jornal O Norte 
(2007-2009); Contraponto (2009-2019) e A União (2019-). 
Como gosto muito de poesia, esses livros me chamaram a 
atenção pela excelência literária e beleza das ilustrações. 
Alguns mereceram reedições recentes.

Na apresentação da obra, as autoras ressaltam os 
elementos norteadores para a escolha dos livros: as pala-
vras (linguagem verbal), as imagens (linguagem visual) 
e o projeto gráfico. Essas características conferem o sta-
tus de objeto literário/artístico.

No livro de literatura infantil, a ilustração é tão im-
portante quanto o texto verbal, ela amplia a compreen-
são do leitor. “A ilustração tanto pode convergir com o 
texto verbal, como pode contradizer ou desviar”. O proje-
to gráfico é outro fator relevante. Os livros de Roger Mel-
lo, Ricardo Azevedo, André Neves, Ângela Lago, Família 
Dumont, para citar só alguns que se preocupam com o 
projeto gráfico, são inovadores e atraentes.

Dos 28 livros elencados, selecionei Poesia fora da 
estante e Declaração de amor. Poesia fora da estante ga-
nhou o Prêmio de Melhor Livro de Poesia para criança 
em 1996. É uma antologia poética organizada pelo Cen-
tro de Pesquisas Literárias da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), coordenado por 
Vera Teixeira de Aguiar, Simone Assumpção e Sissa Jaco-
by. As ilustrações em nanquim e aquarela são de Laura 
Gomes de Castilhos, uma publicação da editora Projeto. 
A capa chama a atenção do leitor, apresenta uma estante 
cheia de livros, abertos, fechados, empilhados. Não só de 
livros vive a estante – aparecem objetos variados: es-
culturas, chaves, baús, globo terrestre, bola, trenzinho, 
quadro, pássaro, tudo isso para mostrar que a poesia 
pode conviver com esses diferentes elementos.

Quanto à seleção dos poemas, são 76 poemas de 
30 poetas. Os textos brincam com as palavras, com os 
sons, com os sentimentos, com a imaginação e a tra-
dição. As organizadoras afirmam que a ideia do livro 
surgiu da certeza de que a poesia não tem idade, assim 
são encontrados poemas de Mário de Andrade, Tatia-
na Belinky, Elsa Beatriz, Ferreira Gullar, Elias José. É a 
poesia para adultos convivendo harmonicamente com 
a poesia destinada à criança.

Declaração de amor, de Carlos Drummond de An-
drade (Record, 2005) foi organizado pelos netos do au-
tor – Pedro Augusto Graña Drummond e Luís Maurício 
Graña Drummond. É um minilivro, capa amarela. Na 
ilustração da capa, observa-se um casal de namorados 
sentados na lua, trabalho artístico de Mariana Massa-
rani.  A apresentação é dos organizadores que explicam 
que oferecem ao leitor um “breve panorama do amor na 
poesia de Drummond.” O livro recebeu o Prêmio FNLIJ 
2006 como o Melhor Livro de Poesia.

A encadernação em capa dura, no formato 12 cm 
x 13,5 cm, reconhecida como livro de bolso, contém 84 
paginas. O subtítulo – Canção dos namorados – ressalta 
a intencionalidade da concepção da obra e a abordagem 
da temática escolhida. Para selecionar os textos, os or-
ganizadores recolheram poemas em 12 livros de Drum-
mond “que falam de amor em estado ativo, em plena 
ebulição passional, e revelam traços da própria vivência 
amorosa do poeta.”

Só para atiçar o desejo da leitura seguem versos pin-
çados da antologia poética drummondiana: Depressa, 
que o amor / não pode esperar!”. “Dai-me, Senhor, assis-
tência técnica para falar aos namorados do Brasil (...)”.

O livro Poemas para todos os anos: os livros premiados 
pela FNLIJ (1992-2019) contém resenhas de bons livros de 
poesia e cito Caderno Veloz (de Ricardo Azevedo), O me-
nino poeta (Henriqueta Lisboa), Exercícios de ser criança 
(Manoel de Barros), Um dia, um rio (Leo Cunha), O Lenha-
dor (Catulo da Paixão Cearense). Há muitos outros livros 
à espera do leitor.

Livros de
Poesia

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
realiza, nesta terça-feira, a 
partir das 19h, mais uma edi-
ção do ‘Painel Funesc’, com 
o tema “Dança e contempo-
raneidade: O contemporâ-
neo da dança é atual? Ideias 
contemporâneas em danças 
não atuais” O debate terá 
como convidado o bailarino 
e professor Arthur Marques. 
A conversa será com o jorna-
lista Jãmarrí Nogueira, com 
transmissão ao vivo e gratui-
ta via canal no YouTube da 
instituição (/funescpbgov). 

Este painel faz parte da 
programação alusiva ao Dia 
Internacional da Dança, que 
será comemorado na pró-
xima quinta-feira (dia 29), 
data instituída desde 1982 
pelo Comitê Internacional da 
Dança da Unesco (CID), em 
homenagem ao nascimen-
to de Jean-Georges Noverre 
(1727-1810), dançarino, co-
reógrafo e professor francês, 
que se destacou na história 
da dança com a publicação 
de um conjunto de cartas in-
tituladas Letters sur la Danse, 
obra teórica e revolucionária 

‘Painel Funesc’ fala hoje sobre 
dança e contemporaneidade

Debate virtual terá como convidado o bailarino e professor Arthur Marques

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Foi um ano como nenhum outro e a 
cerimônia da 93ª edição do Oscar, reali-
zada em Los Angeles, na noite do último 
domingo, 25, refletiu tal ineditismo: além 
de evitar discursos de agradecimento 
por Zoom, apostando na vitalidade hu-
mana de um evento presencial, a festa 
tornou-se histórica ainda por celebrar a 
cineasta chinesa Chloé Zhao, a primeira 
mulher a receber quatro indicações em 
um mesmo ano e a vencer como diretora 
e, principalmente, o prêmio de Melhor 
Filme, por Nomadland.

Em seu discurso, Chloé Zhao agra-
deceu a todos da equipe pela aventu-
ra e lembrou que, quando era criança, 
costumava fazer um jogo de memorizar 
poemas chineses. Um deles falava que 
as pessoas ao nascer são boas. “Às vezes, 
pode parecer que não é verdade, mas eu 
sempre encontrei bondade nas pessoas. 
Dedico o prêmio para todos que têm a fé 
e a coragem de se manterem bons e en-
xergar a bondade nos outros.”

Também foi marcante a vitória, nas 
categorias de atuação, de artistas expe-
rientes como Frances McDormand (No-
madland) e Anthony Hopkins (Meu Pai) 
– não tão favoritos – e de Daniel Kaluuya 
(melhor ator coadjuvante por Judas e o 
Messias Negro), além da veterana corea-
na Yuh-Jung Youn, de 73 anos, que ficou 
com o Oscar de Atriz Coadjuvante, por 
Minari, repetindo seu bom humor no 
discurso de agradecimento: “Como eu 
posso ter vencido Glenn Close?”, ques-
tionou-se ela, arrancando gargalhadas 
da plateia que, distribuída em mesas, 
fez lembrar a forma de premiação do 
Globo de Ouro.

Os organizadores, aliás, se esfor-
çaram para fazer desta a mais inclusiva 
das edições do Oscar, como a presença 
da atriz Marlee Matlin para anunciar o 
vencedor de curta-metragem – ela, que 
ganhou o Oscar de Melhor Atriz por Fi-
lhos do Silêncio (1986), tem deficiência 
auditiva e há muito estava distante da 
grande festa do cinema.

Não foi mais curta como se espe-
rava, mas a cerimônia começou como 
prometido por um dos organizadores, o 
cineasta Steven Soderbergh: enquanto 
a diretora Regina King caminhava pelos 
longos corredores da Union Station (o 
principal local da festa), letreiros sur-

Histórico, Oscar premia 
a chinesa Chloé Zhao
Ubiratan Brasil
Estadão Conteúdo

Acesse o QR Code acima e 
confira a lista com os vencedores 

da 93ª edição do Oscar

giam na tela, com nomes dos astros que 
participariam da entrega. “Nossa pre-
tensão era de que o espectador acompa-
nhasse a cerimônia como se assistisse a 
um filme”, disse ele.

Para isso, ele contava ainda com o 
histórico dos indicados e sua relação 
com o cinema – assim, de cada um era 
revelada a lembrança de seus primeiros 
filmes e como se desenvolveu a paixão 
pela sétima arte.

E o fato de a Academia manter uma 
base em Londres e outra em Paris, onde 
se reuniram principalmente os concor-
rentes europeus, em pouco tempo se 
revelou acertada – logo no anúncio do 
segundo Oscar da noite, de Roteiro Adap-
tado, o ganhador foi o francês Florian 
Zeller (ao lado do britânico Christopher 
Hampton), por Meu Pai. Ele recebeu o 
troféu e agradeceu direto da capital fran-
cesa. Já Sacha Baron Cohen acompanhou 
desde a Austrália o Oscar de Ator Coadju-
vante ser anunciado para Daniel Kaluu-
ya, por Judas e o Messias Negro.

A ausência da orquestra na Union 
Station, no entanto, permitiu que alguns 
discursos se alongassem, como o do di-
namarquês Thomas Vinterberg, vence-
dor por Druk, eleito o Melhor Filme In-
ternacional. O que justificou foi a emoção 
de suas palavras ao se lembrar da filha 
adolescente, que morreu poucos dias an-
tes do início da filmagem.

Emocionante ainda foi o discurso 
de Jon Batiste, um dos vencedores de 
Melhor Trilha Sonora (ao lado de Trent 
Reznor e Atticus Ross), por Soul, a obra

-prima da Pixar. “Este momento é o 
ponto de culminante de uma série de 
milagres”, disse, agradecido. “Deus nos 
deu apenas 12 notas. Com elas, Duke 
Ellington, Bach, Nina Simone criaram 
obras diversas, maravilhosas. Cada 
contribuição sempre é especial.”

O clima mais intimista permitiu 
que a cerimônia fosse relaxada, com 
os artistas verdadeiramente se diver-
tindo. Como a revelação de Harrison 
Ford sobre as pesadas críticas prévias 
(“Não fará sucesso”) recebidas por 
Blade Runner. E Frances McDormand 
uivando como loba (pelo Oscar de fil-
me) ou ainda Glenn Close arrancando 
gargalhadas ao dançar e rebolar sob o 
som do funk ‘Da Butt’, que Spike Lee 
usou em Revolução Estudantil (1988). 
Definitivamente, o 93º Oscar entrou 
para a história.

do balé da sua época, impor-
tante referência para a dança 
pós-moderna.

A conversa desta terça 
tem como propósito trazer 
argumentos para a pergunta 
“o contemporâneo da dança 
é o atual?”, já que esta é moti-
vada por uma noção repetida 
na mídia de que “dança con-
temporânea” é aquela que se 

faz no presente. Como conse-
quência, a expressão parece 
abarcar todas as danças que 
se fazem na atualidade.  

O convidado Arthur 
Marques é professor adjun-
to do Departamento de Ar-
tes Cênicas da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
vice-coordenador do Progra-
ma de Mestrado Profissional 

em Artes em Rede Nacio-
nal (Prof-Artes) da UFPB. 
É doutor pelo Programa de 
Pós-Graduação em Comu-
nicação e Semiótica da PU-
C-SP, mestre e especialista 
em Dança pelo PPG Dança - 
UFBA. Ainda é licenciado em 
Dança pela Faculdade Angel 
Vianna, do Rio de Janeiro, 
atuando como bailarino no 
eixo Rio-SP, em companhias 
de dança, televisão, cinema 
e teatro musical.  Escreveu 
ainda o livro Dança Contem-
porânea: Comunicação sem 
Objeto, lançado pela Editora 
Gramma (RJ), em 2018. 

Diretora de ‘Nomadland’, Zhao foi a primeira mulher a receber quatro indicações em um mesmo ano

Foto: Oscars.org



Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Agora, quando já articulam-se as 
eleições presidenciais e esta-
duais de 2022, o sentimento 

de posse espalha-se por várias partes, 
cidades, famílias. O eu, ou o limitado nós 
de uma descendência comum, faz com 
que, mais que a reforma política, torne-se 
urgente a reforma existencial.

Será que veremos ainda durante 
décadas as pessoas guardando coisas com 
ciúmes, no áspero mantra do que é-meu-é-
meu-e-fim-de-papo?

Durante quanto tempo permaneceremos 
vendo tudo como a oposição à figura de Fran-
cisco no filme Irmão Sol, Irmã Lua?...

Uma aurora e um pôr do sol podem ser 
curtidos com exata intensidade quando a gen-
te não desliza pela “sombra negra do ciúme”.

E entrar no mar sem ciúme? Quando 
é assim, a água salgada, o movimento das 
ondas, os reflexos lunares e solares, o sentir 
de peixes próximos e distantes, sejam botos 
ou tubarões, parecem ser partes integrantes 
dos nossos membros. São horas em que os 
corpos pensam e falam.

Domingo à noite, depois de muito 
tempo, voltei a escutar Caetano Veloso com 
“a sombra negra do ciúme”. O ciúme – que 
também é nome de um arbusto de flores 
violáceas – tem sido ponto e contraponto, 

verso-reverso-anverso, dó maior e lá menor 
de antologia da música popular brasileira, 
de Lupicínio Rodrigues a Djavan, do samba-
canção ao rock que continua bem vivo.

Se o homem corresse do ciúme, não 
correria da paz. Se a mulher não fugisse do 
ciúme, não fugiria do amor.

nnnnnnnnnn

O que é o ciúme, senão o ponto culmi-
nante de um renitente sentimento de posse? 
Ciúme dos filhos, das mulheres, dos homens, 
namorados, ciúme dos livros, brinquedos, 
flores, dos discos. O próprio som da palavra 
ciúme dá a impressão do sentido possessiva-
mente seco da palavra, plural ou singular.

É fácil 
sempre enun-
ciar o ciúme 
quando a 
temática é pas-
sional, seja na 
Scarlett O’Hara  
(foto) de ...E 
o vento levou 
ou até nas 
perplexidades 
existenciais da 
fantástica at-

mosfera de Blade Runner. Quantos ciúmes fi-
zeram tantos filmes, livros, poemas, canções 
e até discursos políticos? Saindo da esfera de 
mulheres e homens apaixonados, chega-se 
ao ciúme dos objetos e concepções.

A pessoa esquece que no caixão com o 
qual se enterra o cadáver, na urna em que 
se guardam cinzas e nos mares onde são 
espalhadas, não há tempo e espaço para 
possessões.

Nada mais move-se acima da morte, 
a não ser a outra vida, onde também não 
cabem aqueles objetos e concepções.

Com a ausência do ciúme, a pessoa 
pode ter a sensação de atravessar uma ár-
vore e compartilhar dos átomos da Torre Ei-
ffel, do Cristo Redentor, dos trilhos e postes 

que dão voltas 
ao mundo.

Para isso 
não é preciso 
“pegar fumo”, 
cheirar pó, tomar 
birita ou recitar 
orações católicas, 
protestantes, 
kardecistas ou 
umbandistas.

Basta a au-
sência de ciúme.

Ciúmes fizeram filmes, livros, canções
nnn Lembro 
uma reflexão de 
Bob Dylan numa 
de suas músicas: 
“Se pensais que 
vale a pena salvar 
a vossa geração, 
melhor é que 
comeceis a nadar, 
porque os tempos 
estão a mudar”. 
nnn Depois 
que a pandemia 
acabar, começará 
a ser construído 
no Baixo Centro 
Histórico um 
equipamento 
de espetáculos 
com um espaço 
para cerca de 
300 lugares.
nnn No revolu-
cionário maio de 1968, 
um pôster fez furor em  
Paris. Nele, o cão Snoopy 
dava saltos. A legenda 
era: “Da reflexão nasce a 
ação”. Com o passar dos 
anos, Snoopy, Char-
lie Brown e os outros 
personagens criados 
por Charles Schulz 
(foto) converteram-se, 
no mundo inteiro, em 

verdadeiros ícones para 
os que não pediram 
que esquecessem o que 
tinham lido ou escrito.  
Schulz sempre refletiu 
a nós – ordinary people, 
“gente comum” – em 
seus personagens.
nnn Não fui embora. 
Preferi ficar exilado 
na cidade onde nasci, 
fazendo essas coisas 
consideradas normais. 
Algumas nem tanto.

Geleia geral

Foto: Divulgação

Cultura

Com seis faixas, ‘Sinal’ conta com a participação de artistas do Estado como Elon, Gatunas e Turmalina Parahyba 

Misturando diversos rit-
mos como forró, blues, man-
guebeat e cumbia, o cantor 
e compositor Nicácio está 
lançando nas plataformas de 
streaming o seu segundo EP 
da carreira solo, Sinal. Com 
seis faixas compostas duran-
te a pandemia, o novo álbum 
revela as influências ecléticas 
do paraibano e sua predile-
ção por canções de amor.

“Desde que comecei esse 
projeto, eu pensei no sentido 
de não me limitar. Eu come-
cei no rock’n’roll, passei pelo 
reggae, já tive banda de bre-
ga e trio pé de serra, porque 
tudo isso me agrada”, confes-
sa o artista. “Mas o que eu 
vejo é que essas músicas do 
EP têm uma cara minha, têm 
uma forma minha de com-
por, de escrever as letras, de 
construir a melodia que faz 
com que tudo isso tenha uma 
unidade”, ressalta Nicácio.

Para produzir o EP que 
busca refletir várias dessas 
referências musicais de sua 
trajetória, Nicácio convidou 
artistas como Elon, Gatunas 
e Turmalina Parahyba. 

Conciliando a música 
com a sala de aula, o pro-
fessor de Geografia Nicácio 
aproveita também para re-
velar a cantora e ex-aluna no 
Ensino Médio Carol Carva-
lho. “Resolvi fazer um proje-
to meu, com minhas canções 
autorais e fui produzir sozi-
nho. Só depois disso, com o 
material pronto, foi quando 
eu fui atrás de amigos, mos-
trei o trabalho para eles, que 
se agradaram e abraçaram 
o projeto comigo. Nesse ca-
minho, as canções vão ga-
nhando uma cara diferente 
do que no início pensava, 
mas elas permanecem com a 
mesma essência”, explica.

Abrindo Sinal, a faixa 
‘Dracena’ tem por inspira-
ção a planta que se adapta 
às mais diversas condições 
de tratamento. Essa obser-
vação levou o artista a criar 
uma metáfora com os rela-

cionamentos amorosos de 
um casal. “Essa canção é uma 
love song, como quase todas 
no EP são. Uma vez conver-
sando com uma florista, eu 
perguntei se a planta vive-
ria sob o sol ou sob a som-
bra. Ela me respondeu que 
se eu a deixasse no sol, ela 
ficaria vermelha e se deixas-
se na sombra, ficaria verde. 
Foi a partir dessa ideia de a 
planta se adaptar à condição 

que é colocada e conseguir 
se moldar a isso, foi que eu 
fiz a música, pensando na 
situação amorosa na qual a 
gente quer se envolver, mas 
precisa se adaptar ao outro”, 
revela Nicácio.

A canção é seguida por 
‘Límpida’, que conta com a 
participação de Elon nos vo-
cais e que é a música mais 
otimista do EP. “Em um con-
texto de tanta negatividade 

que a gente está vivendo, eu 
queria fazer uma coisa mais 
pra cima”, conta.

Já ‘Alto do Cruzeiro’ teve 
por inspiração uma passa-
gem de Nicácio pelo municí-
pio de Arcoverde (PE) duran-
te o São João de 2019. Dessa 
experiência, ele compôs em 
ritmo de cumbia a canção 
que contou com a execução 
e colaboração no arranjo do 
grupo Gatunas.

Em ‘Abacaxi e hortelã’, 
Nicácio aproveita o dueto 
com Carol Carvalho para 
apadrinhar sua ex-aluna, 
exaltando sua capacidade 
como cantora. “Ela tem uma 
voz linda, é muito inteligen-
te e tem tudo para se tornar 
uma artista de qualidade”.

A penúltima faixa é 
‘Baê’, uma homenagem à ci-
dade de Bayeux. Trabalhan-
do numa escola particular 
localizada na Região Metro-
politana de João Pessoa, o 
compositor desenvolveu a 
letra enquanto dirigia pelas 
ruas da cidade. “Como é uma 
canção que fala de mangue, 
eu convidei a banda Turma-
lina Parahyba, que também 
possui integrantes que fo-
ram alunos meus e que es-
tão nessa guerrilha da músi-
ca independente”.

Fechando o disco, ‘Sinal’ 
é a música que dá nome ao 
EP, que teve sua composição 
motivada a partir da relação 
de Nicácio com sua namora-
da e os por suas incertezas se 
as demonstrações de desejo 
eram recíprocas.  “Na época, 
a gente estava ainda nesse 
processo de nos conhecer-
mos, e ela tem um pequeno 

sinal na boca. Daí que fiz 
essa referência, contrastan-
do esse sinal (que eu achava 
charmoso, bonito) com esses 
sinais que eu não conseguia 
interpretar, se eram de in-
teresse ou não”, relaciona o 
cantor e compositor.

O paraibano segue uma 
longa linhagem de músicos 
em sua família, da qual foi 
formado inclusive um coral. 
O bisavô de Nicácio foi um 
dos fundadores da banda da 
Polícia Militar, e a avó de 85 
anos ainda mantém a força 
na voz para interpretar can-
ções junto ao seu neto. Além 
deles, a tia-avó já foi maestri-
na e a mãe dele já chegou a 
lançar um CD para registro 
pessoal. O tio, Lula Nicácio, 
possui passagem pela banda 
Capim Cubano e participa do 
EP tocando bateria, e a prima 
Denise Amorim toca violino 
na faixa ‘Dracena’.

Nicácio iniciou na car-
reira solo em 2019, quando 
lançou o primeiro EP chama-
do O Barco, mas começou to-
cando baixo por volta dos 12 
anos e só assumiu o micro-
fone aos 18, quando se tor-
nou vocalista de uma banda 
reggae, a qual manteve por 
sete anos enquanto a cena 
local para esse tipo de ritmo 
era muito forte em João Pes-
soa. Depois, teve passagens 
pela banda brega Nos Trin-
ques, além de um trio pé de 
serra Forró Poético.

Para o futuro, Nicácio 
pretende realizar um projeto 
de produção audiovisual para 
divulgar Sinal, lançando um 
videoclipe ou um making-of 
da produção do EP.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Canções românticas viram mote 
do 2º EP do paraibano Nicácio
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube de Nicácio

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação

Novo disco busca refletir diversas 
referências na trajetória do músico, 
que já passou por várias vertentes 
sonoras como o rock’n’roll, reggae, 
brega e o forró pé de serra

Foto: Divulgação
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Suspensão do Censo
Deputados paraibanos e a Famup contestaram ontem o corte de recursos e suspensão 
do Censo por parte do governo federal. Lideranças políticas cobram do Congresso 
Nacional para que pressione o Planalto para reverter a situação. Página 14
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Encontro com Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, visa obras complementares da transposição na Paraíba

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) irá receber 
o ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Marinho, 
nesta quinta-feira (29). Duran-
te o programa ‘Conversa com o 
Governador’, veiculado ontem 
pela Rádio Tabajara, João Aze-
vêdo comentou que o encontro 
será para assinar o pré-acordo 
das obras complementares da 
transposição da bacia do Rio São 
Francisco.

Além disso, devem partici-
par da reunião, através de vi-
deoconferência, os governadores 
dos estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Ceará, estados 
que também são beneficiados 
com a transposição.

João Azevêdo ressaltou 
ainda que deve apresentar ao 
ministro o pleito das obras que 
estão sendo realizadas no esta-
do, considerando que algumas 
podem sofrer algum tipo de pa-
ralisação devido aos cortes que 
foram feitos pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro (sem 
partido), no Orçamento Geral da 
União (OGU).

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com Política em Movimento

Pelas Prefeituras

Ação Parlamentar

Vereador renuncia
O vereador José Manoel de Sousa (PSDB), 
conhecido por Zezinho de Nezinho, renun-
ciou ao cargo no sábado (24), comunicando 
sua decisão oficialmente por meio de ofício 
à presidência da Câmara Municipal de Mati-
nhas. Ele disse que sua renúncia aconteceu 
por motivos pessoais, sendo o principal deles 
sua necessidade de se dedicar totalmente à 
produção de hortifrutigranjeiros, atividade 
na qual “tem vasta experiência”. O suplente, 
Edijano Primo de Medeiros (PSDB), foi con-
vocado para a posse.

Desfiliação do Pros
O vice-prefeito de Cuité, Renan Furtado, 
anunciou a sua desfiliação do Partido Re-
publicano da Ordem Social (Pros), após o 
presidente estadual da sigla, Michel Hen-
rique, ter sido destituído do cargo. Renan 
teria afirmado que Michel foi destituído 
de “forma antidemocrática, sem nenhuma 
comunicação às lideranças do partido na 
Paraíba”. “Fomos surpreendidos com a notí-
cia e evidentemente que não aceitamos esse 
tipo de atitude”.

Mudança de nome
Tentando atrair o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) para a legenda, o Partido da 
Mulher Brasileira (PMB) alterou seu nome 
para Brasil 35. A mudança foi feita durante 
convenção nacional do partido, no Rio de 
Janeiro, no sábado (24). A logomarca do 
partido, antes de cores azul e branca, passou 
por uma atualização. A marca ganhou as 
cores verde e amarelo, bastante usadas por 
Bolsonaro, e o slogan ‘Coragem para fazer’. O 
estatuto do PMB também foi alterado.

‘Adote uma Árvore’
Sustentabilidade e responsabilidade com o 
meio ambiente. Esses são os princípios da 
campanha ‘Adote uma Árvore’ lançada no 
sábado (24) pela Prefeitura de Sapé. Com a 
iniciativa,foram distribuídas 600 mudas para 
a população, na Avenida Rio Branco, em fren-
te à Feira Central. A ação foi coordenada pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e 
teve como objetivo aumentar a arborização 
na cidade.

‘Feira Solidária’
A tradicional Feira da Agricultura Familiar, 
que acontece às quintas-feiras e sábados, na 
Central de Comercialização da Agricultura 
Familiar (Cecaf), em João Pessoa, reúne 100 
agricultores de 28 municípios paraibanos. A 
Cecaf se prepara agora para a realização da 
‘Feira Solidária’, que vai arrecadar doações 
para pessoas em situação de vulnerabilidade, 
hospitais e ongs, que precisam de suporte 
durante a pandemia. O evento acontecerá 
entre os dias 5 e 8 de maio.

Sem salários
A prefeita de Belém, no Brejo paraibano, 
Dona Aline (PDT), não recebe salário para 
desempenhar a sua função de gestora. Em-
presária, ela abriu mão do recurso e repas-
sa o valor mensal de R$ 14 mil para que o 
município invista em ações voltadas para a 
população que vive em situação de vulne-
rabilidade social. O montante beneficia 35 
famílias mensalmente, pagando cursos de 
níveis superior e técnico para jovens e au-
xiliando em demandas emergenciais, como 
alimentos e medicação.

‘Linguagem Ilustrada’
O vereador Rubens Nascimento (Democra-
tas) apresentou na Câmara Municipal de 
Campina Grande o Projeto de Lei 277/2021 
que institui o programa ‘Linguagem Ilus-
trada na Saúde’, com a proposta de huma-
nização e incentivo à maior autonomia e ao 
protagonismo dos pacientes. O programa 
busca promover facilidade para o paciente 
que tem limitações no manejo de medi-
camentos ou na leitura e interpretação de 
receitas médicas.

Ainda durante a participação 
do governador no programa, João 
Azevêdo tratou de assuntos como 
a chegada de 75 mil vacinas ao es-
tado, no último fim de semana. Ele 
comemorou que recebeu a segun-
da dose do imunizante no último 
domingo (25) e fez um apelo para 
que a população se vacine.

O ‘Conversa com o Governa-

dor’ recebeu ainda o presidente 
da Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), Marcus Vi-
nícius Fernandes, que comentou 
sobre o convênio com o Hospital 
da Fundação Assistencial da Pa-
raíba (FAP), em Campina Grande, 
que irá possibilitar a arrecadação 
de doações, por meio da conta de 
água, para a unidade de saúde. 

Além das obras em andamento 
para garantir a segurança hídrica 
da Paraíba.

O secretário de Estado da Fa-
zenda, Marialvo Laureano, tam-
bém participou do programa. Ele 
tratou das ações do governo para 
dar celeridade e desburocratizar 
o Certificado de Regularidade Fis-
cal (Cref).

Foto: Fotos Públicas

Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
estará na Paraíba nesta
quinta-feira e será recebido 
pelo governador João Azevêdo

Projetos que abrem créditos e remanejam 
recursos para a saúde serão votados hoje

MPPB recomenda exoneração de secretário 
condenado por improbidade administrativa

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) deve votar 
na sessão plenária de hoje três 
projetos de lei de autoria do 
Poder Executivo que pedem a 
abertura de crédito e relocação 
de recursos do Orçamento para 
a área da saúde do município. 
Com um deles sem especificar 
valores, ontem os três projetos 
já receberam pareceres favorá-
veis da Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Adminis-
tração Pública da Casa.

Pelo primeiro projeto, o 
143/2021, ficará autorizada no 
Orçamento atual, a relocação de 
ações de governo através dos 
instrumentos da transposição 
e do remanejamento para a Se-
cretaria Municipal da Saúde 

(SMS) e Fundo Municipal de 
Saúde (FMS). O documento ex-
plicita as classificações insti-
tucionais e funcionais, dessas 
dotações orçamentárias a se-
rem transpostos e remaneja-
dos, destinados à SMS e à FMS, 
mas não especifica valores des-
tinados.

O  segundo projeto ,  o 
251/2021, autoriza abertura 
de crédito especial na Câmara 
Municipal de João Pessoa no 
valor de R$ 500 mil. De acordo 
com o documento, fica o Exe-
cutivo municipal autorizado 
a abrir crédito especial para 
a inclusão de nova natureza 
de despesa já existente na es-
trutura orçamentária da CMJP. 
Ainda segundo o projeto, os 
valores que seriam destina-
dos a equipamentos e material 
permanente vão para serviços 

de tecnologia da informação e 
comunicação – pessoa jurídica.

O terceiro e último projeto 
com parecer da Comissão de 
Finanças também autoriza a 
abertura de crédito especial, 
mas para a Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura 
(Sedec). O valor desse é de R$ 
6.612.788,71.

O projeto especifica que 
a abertura de crédito especial 
vai ocorrer com a  anulação de 
dotações orçamentárias e do 
superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial da Pre-
feitura de João Pessoa, que será 
destinado para indenizações e 
restituições.

“Esses três projetos de ini-
ciativa do Poder Executivo são 
de suma importância para a 
cidade de João Pessoa”, comen-
tou o presidente da comissão e 

líder da bancada de situação, 
vereador Bruno Farias (Cidada-
nia). Ele ressaltou que uma das 
matérias trata da realocação de 
ações de governo, já existentes 
em outros órgãos e secretarias, 
para a Secretaria Municipal da 
Saúde e o Fundo Municipal de 
Saúde. “É uma providência im-
portante neste momento em 
que há um esforço concentrado, 
do ponto de vista administrati-
vo, no combate à pandemia do 
novo coronavírus”, justificou.

“As outras duas matérias 
são abertura de crédito espe-
cial, um na Câmara Municipal e 
outro na Secretaria de Educa-
ção e Cultura do nosso muni-
cípio, para fazer frente a ações 
administrativas, tanto do Poder 
Legislativo, quanto da própria 
Secretaria da Educação”, fina-
lizou.

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) recomendou ao 
prefeito de Sapé, Major Sidnei 
(Podemos), que exonere o se-
cretário municipal das Finanças, 
Normando Paulo de Souza Filho, 
que foi condenado por ato de 
improbidade administrativa e 
impedido de exercer cargo pú-
blico por cinco anos.

A recomendação ministe-
rial foi expedida na última sex-
ta-feira (24) pela promotora de 
Justiça Paula da Silva Camillo 
Amorim. A representante do 
MPPB concedeu o prazo de dez 
dias para que o prefeito cum-
pra a medida, sob pena de ser 
processado por improbidade 
administrativa, pela promoto-

ria, e de responder a processo 
investigatório criminal, pela 
Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ) do MPPB.

Conforme Paula Amorim, 
foi instaurada uma notícia de 
fato na promotoria, na qual 
consta que o secretário Nor-
mando Paulo de Souza Filho está 
incluído no cadastro de pessoas 
inidôneas por condenação por 
ato de improbidade, bem como 
teve contas rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), quando gestor da Câmara 
de Vereadores de Sobrado, no 
exercício financeiro de 2011 
e 2012, o que o tornou impe-
dido de exercer cargo público 
comissionado. Mesmo assim, 

foi admitido como secretário 
das Finanças, segundo consta 
no sistema Sagres do TCE, pelo 
atual prefeito da cidade.

Enriquecimento
O MPPB considerou a exis-

tência de acórdãos do TCE apon-
tando que Normando Paulo de 
Souza Filho teve suas contas 
consideradas irregulares, “por 
ato doloso de improbidade 
administrativa, que causaram 
enriquecimento e prejuízo ao 
erário, e que não houve, à época, 
interposição de recurso contra 
as decisões do TCE”. De acordo 
com as decisões, um dos prazos 
de impedimento se estende até 
o dia 5 de junho e o outro em 18 

de dezembro deste ano.
A ação civil pública por ato 

de improbidade contra o secre-
tário das Finanças foi protoco-
lada e tramitou na 1ª Vara da 
Comarca de Sapé. O processo 
impôs a Normando Paulo de 
Souza Filho “a suspensão dos 
direitos políticos pelo prazo de 
cinco anos, ressarcimento inte-
gral do dano e proibição de con-
tratar com o poder ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indi-
retamente, ainda que seja por 
intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, 
pelo período de cinco anos, com 
trânsito em julgado em 18 de 
outubro de 2019”.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Governador e ministro assinam 
pré-acordo na próxima 5ª feira
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Lideranças políticas cobram do Congresso Nacional para que pressione o Governo Federal para reverter a situação

O corte de recursos do orça-
mento que inviabilizou o Censo 
2021 tem repercutido negati-
vamente junto a parlamentares 
e à classe política de um modo 
geral. Ontem, deputados esta-
duais paraibanos protestaram 
e alertaram sobre a necessidade 
do Congresso Nacional reagir 
no sentido de reverter essa si-
tuação.

O Censo será prejudicado 
porque o Orçamento sancionado 
e publicado no Diário Oficial da 
União (DOU) da última sexta-fei-
ra trouxe um veto do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
reduzindo os recursos para o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para apenas 
R$ 53 milhões, o que inviabiliza 
até mesmo os preparativos para 
o instituto ir a campo no ano de 
2022.

“O Congresso Nacional pre-
cisa se impor e não aceitar esse 
corte financeiro”, afirmou a de-
putada estadual  Pollyanna Du-
tra (PSB), para quem a decisão 
do governo Bolsonaro foi péssi-
ma para o país. “Justamente num 
momento de pandemia, não faz 
sentido os órgãos ficarem sem 
dados para referenciar a política 
pública”, disse.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputados e Famup contestam 
cortes e a suspensão do Censo
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Política na História

33 a.C. — Lúcio Márcio Filipo, meio-
irmão do futuro imperador Augusto, 
comemora um triunfo por suas vitórias 
no período em que serviu como 
governante em uma das províncias da 
Hispânia.

395 — Imperador Arcádio casa com Élia 
Eudóxia, filha do general franco Bautão. 
Ela se torna uma das mais poderosas 
imperatrizes romanas da Antiguidade 
tardia.

629 — Sarbaro é coroado rei do Império 
Sassânida.

711 — Conquista islâmica da Hispânia: 
soldados mouros, comandados por 
Tárique, desembarcam em Gibraltar para 
dar início à invasão da Península Ibérica 
(Al-Andalus).

1296 — Primeira Guerra de 
Independência da Escócia: o exército 
escocês de João Balliol é derrotado por 
um exército inglês na Batalha de Dunbar.

1509 — Papa Júlio II coloca o estado 
italiano de Veneza sob interdito.

1522 — Forças conjuntas da Espanha 
e dos Estados Papais derrotam um 
exército francês e veneziano na Batalha 
de Bicocca.

1570 — Papa Pio V declara Isabel I de 
Inglaterra uma herege.

1805 — Guerra de Trípoli: o Corpo de 
Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e 
os berberes atacam Derna.

1906 — A Duma Estatal do Império 
Russo se reúne pela primeira vez.

1941 — Segunda Guerra Mundial: as 
tropas alemãs entram em Atenas.

1945 — Segunda Guerra Mundial: Benito 
Mussolini é capturado pela resistência 
italiana em Dongo, quando tentava fugir 
disfarçado de soldado alemão.

1953 — Operação Moolah oferece 
US$ 50 mil para qualquer piloto que 
desertasse para a Coreia do Sul com 
um Mikoyan-Gurevich MiG-15 em boas 
condições. O primeiro piloto receberia 
US$ 100 mil.

1960 — Togo ganha a independência da 
administração francesa do Protetorado 
das Nações Unidas.

1961 — Serra Leoa se torna 
independente do Reino Unido, com 
a nomeação de Milton Margai como 
primeiro-ministro.

1978 — Início da Revolução de Saur 
no Afeganistão, terminando na manhã 
seguinte com o assassinato do presidente 
afegão Mohammed Daoud Khan e a 
criação da República Democrática do 
Afeganistão.

1992—Proclamada a República 
Federativa da Iugoslávia, 
compreendendo a Sérvia e Montenegro; 
e a Federação Russa e 12 outras 
ex-repúblicas soviéticas tornam-
se membros do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

1996 — Término da Operação Vinhas da 
Ira (Israel contra o Líbano).

2014 — Ficou conhecido como o ‘Dia 
dos Quatro Papas’. Os papas João XXIII 
e João Paulo II foram canonizados 
pelo papa Francisco, que contou com a 
concelebração do papa emérito Bento XVI.

2018 — Após conferência intercoreana 
na Casa da Paz em Panmunjom, líderes 
das Coreias do Norte e do Sul concordam 
em encerrar formalmente a Guerra da 
Coreia no final deste ano.

Ela disse que o SUS ficará 
pressionado e com dificulda-
des para verificar aumento das 
desigualdades sociais e que vai 
ser muito difícil, na retomada 
pós covid-19, as autoridades e 
a sociedade ficarem em condi-
ções de fazer bases estatísticas 
do país.

A parlamentar também é de 
opinião de que, considerando 
a importância do Censo para o 
próprio futuro do país, a reper-
cussão da decisão do Governo 
Federal não tem se dado da for-
ma esperada e que os deputados 
federais e senadores, principal-

mente, precisam adotar alguma 
medida capaz de reverter essa 
situação.

O deputado Chió (Rede), 
que é da Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa, disse 
que recebeu a notícia com muita 
tristeza, mas que de certa forma 
já era esperada em se tratando 
do governo do presidente Jair 
Bolsonaro. “Um censo é muito 
importante para um país”, afir-
mou ele, ao lembrar que, além de 
importante, trata-se também de 
uma coisa muito antiga.

“Sabe-se que foi possível ter 
conhecimento de que Jesus Cris-

to nasceu em Belém por causa de 
um censo que já existiu”, frisou 
Chió, ao salientar que realmente 
há muitas despesas para se dar 
conta, sobretudo num momento 
como este de pandemia, mas não 
faz sentido um governo suspen-
der justamente o Censo.

O presidente da Federação 
das Associações dos Municí-
pios da Paraíba (Famup), Geor-
ge Coelho, também lamentou a 
decisão do governo que consi-
derou “muito ruim e de total ir-
responsabilidade”. Ele também 
é de opinião de que o Congresso 
Nacional deveria reagir.

Para Pollyanna Dutra, decisão de Bolsonaro é “péssima para o país”; e George Coelho destaca: “É de total irresponsabilidade”

Foto: Agência ALPB Foto: Divulgação

“Irresponsabilidade do governo” diz parlamentar
O deputado federal Frei 

Anastácio (PT) disse que cor-
tar recursos inviabilizando o 
Censo 2021 é apenas mais uma 
“irresponsabilidade” cometi-
da pelo governo do presidente 
Jair Bolsonaro. “Não faz senti-
do, justamente num momento 
como esse de pandemia, o país 
fique sem poder conhecer sua 
realidade”, disse.

Para o parlamentar, “o 
Censo não se constitui apenas 
numa contagem da população. 
Trata-se de um trabalho que 
serve de base para todos os ou-
tros segmentos, especialmente 
no que se refere às áreas de 
mais importância social, como 
são as da saúde e da educação”.

Frei Anastácio fez ques-
tão de ampliar sua avaliação 
e comentou que, ao cortar re-
cursos de áreas fundamentais 

Assembleia Legislativa agenda duas sessões 
ordinárias para evitar acúmulo de matérias

Com um grande número de 
matérias apreciadas nas últi-
mas semanas pelas comissões 
permanentes, a Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) está 
agendando para esta semana 
duas sessões ordinárias de ple-
nário. A primeira está marcada 
para hoje, às 9h, e a segunda para 
amanhã, no mesmo horário.

Além da sessão plenária, a 
Comissão de Direitos da Mulher 
também faz reunião ordinária às 
14h30 de hoje, e, para as 16h de 
amanhã, a atividade agendada 
no Legislativo estadual é uma 
sessão especial solicitada pelo 
deputado Buba Germano (PSB) 
para comemorar o ‘Dia Nacional 
da Caatinga’.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Na quinta-feira (29), a partir 
das 10h, a Comissão de Direitos 
da Mulher volta a se reunir, des-

ta feita em audiência pública 
para debater o fortalecimento 
das polícias públicas em defe-

O corte no orçamento para o Ibama foi de R$ 198 
milhões. Desse valor, R$ 142 milhões foram retirados da 
fiscalização. Bolsonaro quer desmontar toda e qualquer 

ação de fiscalização. Ele vai deixar madeireiros, 
garimpeiros e grileiros ilegais  livres para continuar 

devastando o meio ambiente 

sa e promoção dos direitos das 
mulheres, frente ao alarmante 
cenário de violência no país e 
no estado.

Também na quinta-feira, a 
partir das 15h, a vez será da Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) do Feminicídio, que 
realizará sessão pública para 
discutir a situação de violência 
doméstica e do feminicídio no 
município de Bayeux, bem como 
a estruturação da rede de prote-
ção local.

As atividades desta semana 
na Assembleia terminam na sex-
ta-feira (30), com uma reunião 
ordinária da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Desportos. A re-
união começa às 9h e, na pauta, 
deliberações sobre os pareceres 
emitidos às matérias que cons-
tam na pauta da Ordem do Dia.

do Orçamento, o presidente 
Jair Bolsonaro, mais uma vez, 
envergonhou o Brasil perante 
o mundo. “Este é mesmo um 
governo ‘fake news’ e que só 
traz vergonha e desgraça para 
o país”, disse o deputado.

O deputado também desta-
cou o corte no orçamento para 
o meio ambiente que, segun-
do ele, foi no valor de R$ 240 
milhões, medida anunciada 
justamente um dia depois da 

reunião dos 40 países que fa-
zem parte da cúpula do clima. 
“Desde que assumiu o governo, 
Bolsonaro vem promovendo 
ataques constantes ao meio 
ambiente, através do ministro 
‘mamulengo’, Ricardo Salles”, 
atacou.

O parlamentar frisou que o 
mais atingido por esses cortes 
foi o Ibama. “O corte no orça-
mento para o Ibama foi de R$ 
198 milhões. Desse valor, R$ 

142 milhões foram retirados 
da fiscalização. Bolsonaro quer 
desmontar toda e qualquer 
ação de fiscalização. Ele vai dei-
xar madeireiros, garimpeiros 
e grileiros ilegais  livres para 
continuar devastando o meio 
ambiente”, afirmou.

O congressista lembrou 
ainda que, além desses cortes 
de recursos, Bolsonaro já reti-
rou toda a autonomia da fisca-
lização, ao determinar que toda 
multa aplicada terá que passar 
pela aprovação de um superior 
no Ibama. “Esse presidente é 
tão ‘cara-de-pau’, que faz tudo 
isso e ainda acha que o povo 
e o mundo não estão vendo. 
Ele sempre diz o que não faz, 
na prática, e empurra o Brasil 
cada vez mais para o abismo 
econômico, ambiental e sani-
tário”, disse.

Primeira sessão ordinária da semana ocorre hoje, às 9h, e a outra amanhã, no mesmo horário

Foto: Agência-ALPB
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Perspectiva da equipe de pesquisadores da universidade é que o estudo sobre o imunizante seja concluído até 2022

UFPR anuncia pesquisa sobre 
vacina contra o coronavírus
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A Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) 
anunciou ontem que uma 
equipe de pesquisadores 
da instituição avançou no 
desenvolvimento de uma 
vacina contra a covid-19. A 
perspectiva é que o estudo 
possa ser finalizado até o 
ano que vem.

Em entrevista coletiva 
virtual, os pesquisadores 
responsáveis explicaram 
que a tecnologia utiliza 
parte de material do pró-
prio vírus. Um gene é esco-
lhido e é recombinado com 
partículas e sintetizado em 
um biopolímero, então é 
injetado no paciente para 
estimular a produção de 
anticorpos.

“Uma vez preparada 
a proteína e a partícula, 
nós reunimos os dois in 
vitro e a automontagem 
da partícula resulta em um 
polímero, uma partícula 
que mimetiza a partícula 
viral. Ele tem propriedade 
de estimular o nosso siste-
ma imune contra o SARS-
Cov2”, explicou o professor 
Emanuel Maltempi, um dos 
responsáveis pelo projeto.

De acordo com os pes-
quisadores, dados prelimina-
res indicaram que a vacina 
pode ter uma eficácia maior 
do que a Oxford/AstraZeneca. 
Pelos cálculos dos responsá-
veis, o imunizante poderia ter 
baixo custo, de entre R$ 5 e R$ 
10 cada dose.

Fase de testes
A taxa de eficácia só 

será confirmada após o fim 
dos estudos, especialmen-

te aqueles em humanos na 
fase clínica. Atualmente, o 
projeto está na fase de tes-
tes de eficácia em animais 
e de análises como testes 
toxicológicos.

Os representantes da 
UFPR afirmaram que o 
imunizante poderá chegar 
à fase dos ensaios clínicos 
em humanos em até seis 
meses. Esse cronograma 
depende da capacidade de 
dar andamento aos demais 
ensaios que precisam ser 
feitos.

O reitor da UFPR, Ri-
cardo Fonseca, destacou 
que mesmo com o crono-
grama previsto para o ano 
que vem a inovação é im-
portante, já que ainda há 
riscos concretos dos imu-
nizantes contra a covid-19 
terem que ser aplicadas 
mais do que uma vez nos 
cidadãos.

“É plausível que espe-
remos que a vacina contra 
a covid-19 tenha que ser 
reaplicada permanente-
mente. Ademais, temos 
questões das variantes e 
precisamos dentro deste 
cenário de incerteza fazer 
apostas para o futuro. Ela 
vai ser estratégica e neces-
sária em 2022, em 2023 e 
quem sabe até depois”, dis-
se o reitor.

Fonseca acrescentou 
que o projeto é importan-
te também por sinalizar 
um avanço na autonomia 
tecnológica do país ao ca-
minhar com a produção 
de um imunizante 100% 
nacional, que não dependa 
nem de tecnologia nem de 
ingredientes farmacêuti-
cos ativos (IFAs) fabrica-
dos em outros países.

Em audiência pública 
na Comissão Temporária 
da Covid-19 no Senado, o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse ontem que 
o ministério fez uma série 
de ações para conseguir 
um aporte maior de kits de 
intubação para pacientes 
internados com covid-19.

“Nós tivemos também 
o apoio da iniciativa priva-
da: a Vale e outras indús-
trias fizeram uma doação 
muito expressiva desses 
materiais. Um primeiro 
lote já chegou e nos aten-
deu e ajudou muito os es-
tados e municípios; e um 
segundo está chegando. Já 
saiu ontem (domingo) de 
Portugal uma doação da 
Espanha”, informou.

O ministro acrescentou 
que a pasta abriu um pre-
gão nacional e internacional, 
sem fixação de preço, para 
adquirir a medicação usada 
no procedimento de intubar 
pacientes. Ele disse ainda que 
o Brasil também está nego-
ciando com a Opas. A expec-
tativa é de que em um curto 
prazo seja anunciada uma 
remessa desses insumos vin-
dos dos Estados Unidos.

Oxigênio
Sobre a situação do 

oxigênio, Queiroga avaliou 
que o abastecimento “está 
relativamente sob controle”. 
O ministro lembrou o aci-
dente em uma das plantas 
da White Martins, no Cea-
rá, no último sábado (24), 
e anunciou que 18 cami-
nhões para transporte do 
insumo já estão no país.

Espanha doa kits de
intubação ao Brasil

Cortes de recursos
A 1ª fase da pesquisa foi apoiada com 

recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI). A 2ª fase, de novos testes 
em animais, terá recursos de programas de 
fomento à pesquisa do Governo do Estado 
do Paraná.

O reitor da UFPR observou que os custos 
devem crescer fortemente com o avanço do 
projeto, especialmente na fase clínica e com 
uma eventual montagem de uma planta para 
a fabricação do imunizante.  

“Segundo alguns reitores, este custo 
pode chegar a R$ 50 milhões na fase clíni-
ca. Nenhuma universidade teria condições 
de fazer isso sozinha. Aí será uma parce-
ria que teremos que celebrar”, comentou 
Fonseca.

O superintendente geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do governo do 
Paraná, Aldo Bona, informou que a admi-
nistração estadual pretende levar à frente 
a instalação de uma planta de produção de 
imunizantes no Instituto de Tecnologia do 
Paraná (TecPar).  

Vacinas brasileiras
Até o momento foram anunciados dois 

desenvolvimentos de vacinas brasileiras, 
ainda que com parcerias com instituições de 
pesquisa de fora. Uma delas é a ButanVac, 
elaborada pelo Instituto Butantan, do gover-
no de São Paulo.

Outra está sendo produzida por pesquisa-
dores da Universidade de São Paulo, campus 
de Ribeirão Preto, com apoio de recursos fe-
derais. Ambas já entraram com pedido para 
a realização de estudos clínicos na Anvisa.

Audiência no Senado

Queiroga diz que inclusão de novos 
grupos na vacinação atrapalha o PNI

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, dis-
se ontem que a inclusão 
de determinados grupos 
por decisão de estados e 
municípios no programa 
de vacinação contra a co-
vid-19 tem atrapalhado 
o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), do 
Ministério da Saúde. “Se 
nós respeitássemos o Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações conforme pactua-
do na reunião tripartite 
(União, estados e muni-
cípios), ele seria melhor”.

“É até um apelo que eu 
faço. Nós sabemos que, no 

afã de contribuir com a vaci-
nação, às vezes, se pressiona 
para botar um grupo prioritá-
rio ou outro. Todos têm razão 
em querer ter a vacinação o 
mais rápido possível, mas, às 
vezes, isso atrapalha o nosso 
PNI. Então, fazer com que o 
PNI tenha as decisões pactua-
das na tripartite mantidas e 
com que, nos municípios, nos 
mais de cinco mil municípios 
do Brasil, ele seja cumprido é 
um desafio para todos nós”, 
afirmou, durante audiência 
pública da Comissão Tempo-
rária da Covid-19 no Senado.

Doses
Queiroga criticou a 

polêmica entre doses dis-
tribuídas e as efetivamente 

aplicadas no país. Segundo 
o ministro, o vacinômetro do 
Ministério da Saúde aponta 
mais de 57 milhões de doses 
distribuídas e cerca de 37 
milhões de doses aplicadas. 
Sobre a diferença de 20 mi-
lhões de doses, o ministro 
explicou que algumas são re-
servadas para segunda dose 
e estão guardadas.

“O fato é que essa dis-
paridade entre doses dis-
tribuídas e doses aplicadas 
tem gerado muita polêmica, 
muita polêmica em rede so-
cial, e tudo o que nós não 
precisamos neste momento 
é polêmica. Nós precisamos 
passar uma mensagem har-
mônica para a nossa socie-
dade”, ressaltou.

Óbitos
Sobre o Brasil já ter 

atingido este ano mais regis-
tro de óbitos pela covid-19 
na comparação com todo o 
ano de 2020, o ministro da 
Saúde atribuiu ao fato da va-
riante P1 do vírus, a de Ma-
naus, ser mais contagiosa e 
também estar associada a 
uma maior letalidade. E de-
fendeu a vacinação, aliada a 
outras medidas que consi-
dera fundamentais. “É claro 
que não é só a vacinação. 
Tenho, desde o primeiro 
dia em que assumi o cargo, 
reiterado a importância das 
chamadas medidas não far-
macológicas, como o uso de 
máscaras e o distanciamen-
to social”, disse.

Dados preliminares indicam que a vacina pode ter uma eficácia maior do que a da Oxford/AstraZeneca, de acordo com os pesquisadores da UFPR

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), afirmou 
ontem que, apesar de o recru-
descimento da covid-19 no 
País ter causado um “pequeno 
atraso” no andamento da refor-
ma tributária na Casa, espera 
até a próxima segunda-feira 
(3), fazer a leitura ou publicizar 
o relatório da proposta. Em 
entrevista à Rádio Jovem Pan, 
Lira afirmou que para esta se-
mana estão prevista “algumas 
reuniões” com o objetivo de 
traçar “encaminhamentos para 
começarmos tratativas da re-
forma tributária”.

“Nós temos que ter um 
sistema tributário mais justo, 
onde quem ganha menos pa-
gue menos, quem ganhe mais 
pague mais e quem produz e 
gera emprego seja estimulado”, 
defendeu.

No último sábado, 24, Lira 

já tinha informado, em publi-
cação no Twitter, que a ver-
são inicial do texto da reforma 
tributária seria divulgada no 
dia 3 de maio. “O Congresso 
não pode ficar prisioneiro da 
paralisia política das guerras 
legislativas. Mais do que nunca, 
temos de cumprir nosso dever 
com a sociedade. Como sinali-
zação de que a política do cabo 
de guerra não vai alterar nossa 
missão, estaremos tornando 
pública na segunda-feira, dia 3 
de maio, a versão inicial do tex-
to da reforma tributária”, disse.

Para Lira, a CPI da Pande-
mia, pode atrapalhar o anda-
mento da proposta tributária. 
“A CPI vai funcionar com 10% 
ou 15% dos senadores, mas 
vai fazer grande ocupação de 
espaço na mídia. Ocupando 
os órgãos do Governo Federal 
com informações, ocupando o 
Senado Federal com estrutu-
ras. Vai ocupar os governos de 
estados e prefeituras”.

Câmara vai agilizar
a reforma tributária

Jonas Valente
Agência Brasil

Jonas Valente
Agência Brasil

Karine Melo
Agência Brasil

Pedro Caramuru
Agência Estado
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Segundo país mais populoso do mundo ultrapassou, ontem, 17 milhões de casos e 195 mil mortes em meio a forte onda da doença 

Covid: países oferecem ajuda 
à Índia para aliviar crise
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Vários países, incluindo os 
Estados Unidos (EUA) e inte-
grantes da União Europeia (UE), 
ofereceram à Índia material mé-
dico para ajudar a aliviar a crise 
de recursos do país, que enfrenta 
um violento surto de covid-19.

A Índia ultrapassou on-
tem os 17 milhões de casos de 
covid-19 e 195 mil mortes, em 
meio a forte onda da doença que, 
segundo o governo indiano, está 
“a sacudir o país”.

A ajuda internacional é en-
viada como “resposta urgente” 
às necessidades do segundo país 
mais populoso do mundo, que 
viu o número de infeções e de 
mortes multiplicarem-se drama-
ticamente em apenas algumas 
semanas, causando o colapso 
do seu sistema de saúde.

Apesar da grande capacida-
de de produção do país, conheci-
da como “a farmácia do mundo”, 
o setor de saúde começou, na 
semana passada, a indicar que 
tinha um mínimo do material, 
devido ao grande número de 
doentes que chegam todos os 
dias aos hospitais.

O Reino Unido disse ontem  
que fará “todo o possível para 
aliviar o sofrimento” da Índia 
e, face à gravidade da situação, 
enviará ventiladores para evitar 
a repetição de dezenas de casos 
de mortes por falta de oxigênio 
nos hospitais.

A União Europeia também 
anunciou uma resposta coor-
denada dos Estados-membros 
para enviar recursos por meio 
do Mecanismo Europeu de Pro-
teção Civil.

Além disso, a França e a 

Alemanha informaram que vão 
oferecer material para ajudar no 
combate à crise, independen-
temente da resposta do bloco 
europeu.

No último domingo (25), 
os Estados Unidos anunciaram 
o embarque “imediato” de re-
cursos médicos e material para 
a fabricação de vacinas que per-
mitam enfrentar “com urgência” 
a grave crise.

O embarque de compo-
nentes químicos e princípios 
ativos para a fabricação de 
medicamentos é fundamen-
tal para a Índia, que abriga o 
maior produtor mundial de 
vacinas - o Serum Institute 
of India (SII) -, produtor da 
fórmula anticovid-19 do la-
boratório sueco-britânico As-
traZeneca.

Na semana passada, o fa-
bricante indiano pediu publi-
camente aos Estados Unidos 
que suspendessem as res-
trições à importação de ma-
térias-primas para permitir 
aumentar a produção de vaci-
nas, já que o Serum é produtor 
global e principal fornecedor 
da Índia.

O braço de investimentos 
do Governo de Singapura, o 
Temasek, também coordenou, 
no fim de semana, o envio para 
a Índia de equipamentos mé-
dicos de emergência, incluin-
do aparelhos de respiração 
assistida. A Força Aérea India-
na informou no último sába-
do (24), que iria enviar navios 
cargueiros para Singapura, a 
fim de ajudar a transportar 
novos contêineres que permi-
tam aumentar a capacidade de 
armazenamento do país.

Em meio a tensões entre Moscou e o Ocidente

Putin e Biden podem se reunir em 
junho, diz assessor do Kremlin
Vladimir Soldatkin 
Agência Brasil

O presidente russo Vla-
dimir Putin e seu homólogo 
americano Joe Biden podem 
se reunir em junho, informou 
a agência de notícias RIA no 
último domingo, citando um 
assessor do Kremlin, em meio 
a tensões latentes entre Mos-
cou e o Ocidente.

O assessor de política ex-
terna, Yuri Ushakov, disse que 
ainda não foi tomada uma deci-
são definitiva sobre a reunião.

“Tomaremos uma decisão 
dependendo de muitos fato-
res”, disse Ushakov, que foi o 
embaixador russo nos Estados 
Unidos de 1998 a 2008.

Separadamente, o minis-
tro das Relações Exteriores da 
Rússia, Sergei Lavrov, citado 
pela RIA, disse no domingo 
que a proposta de Biden para 
o encontro foi recebida “posi-
tivamente” e agora está sendo 
considerada.

O jornal russo Kom-
mersant, citando fontes não 
identificadas, disse que Biden 
ofereceu a Putin um encontro 
entre 15 e 16 de junho em um 
país europeu.

O Kremlin não respon-
deu imediatamente a um pedi-
do de comentários da Reuters.

Sofia Aguiar
Agência Estado

Os Estados Unidos anuncia-
ram que vão doar todo o seu es-
toque de vacinas da AstraZeneca 
assim que o imunizante for apro-
vado nas análises de segurança 
federais, afirmou a Casa Branca. 
Segundo o governo, são estima-
das 60 milhões de doses para ex-
portação nos próximos meses. A 
medida supera a ação do governo 
Joe Biden no mês passado para 
compartilhar cerca de quatro 
milhões de doses da vacina com 
o México e o Canadá. A vacina As-
traZeneca é amplamente utilizada 
em todo o mundo, mas ainda não 
foi autorizada pela agência regu-
ladora norte-americana (FDA, na 
sigla em inglês).

“Dado o forte portfólio de 
vacinas que os Estados Unidos 
já possuem e que foram auto-
rizadas pelo FDA, e dado que 
a vacina AstraZeneca não está 
autorizada para uso nos Estados 
Unidos, não precisamos usar a 
vacina AstraZeneca aqui durante 
os próximos meses”, disse o coor-
denador da covid da Casa Branca, 
Jeff Zients “Portanto, os Estados 
Unidos estão procurando opções 
para compartilhar as doses do 
AstraZeneca com outros países 
à medida que forem disponibi-
lizadas”, declarou Zients.

Índia
Na Índia, o governo orde-

nou que Twitter, Facebook e 
Instagram bloqueiem cerca de 

100 postagens que criticam sua 
forma de lidar com a explosão da 
covid-19 no país. 

Itália
As autoridades do norte 

da Itália anunciaram que iden-
tificaram dois casos da variante 
indiana do coronavírus em um pai 
e uma filha que voltaram recen-
temente do país. A notícia segue 
relatos de outro caso na região 
central da Toscana no mês passa-
do. No domingo, 25, o ministro da 
Saúde italiano, Roberto Speranza, 
anunciou uma nova proibição de 
entrada na Itália para as pessoas 
que tenham estado na Índia nos 
últimos 14 dias.

Portugal
Nessa segunda-feira, Portu-

gal não reportou nenhuma morte 
por covid-19 nas últimas 24 ho-
ras, sendo a primeira vez desde 
3 de agosto de 2020. Segundo a 
autoridade de saúde portuguesa, o 
país registrou 16.965 óbitos desde 
o início da pandemia e 834.638 
casos de infecção. A autoridade 
sanitária destacou que cerca de 
20% de seus 10 milhões de ha-
bitantes já foram vacinados com 
uma dose da vacina da covid-19 
e 7% com duas doses.

Filipinas
Ontem, as Filipinas anun-

ciaram que o número total de 
casos de coronavírus registrados 
ultrapassou 1 milhão, com novas 
infecções na região da capital, o 
epicentro de seu último surto.

EUA doarão 60 milhões 
de doses de vacinas

Justiça da Rússia suspende atividades 
das organizações de Alexei Navalni
Agência Estado

A Justiça da Rússia ordenou 
ontem, a suspensão das ativida-
des das organizações vinculadas 
ao opositor Alexei Navalni, que 
podem ser declaradas “extre-
mistas” e proibidas de maneira 
definitiva. A decisão foi anun-
ciada depois que Navalni, mili-
tante anticorrupção de 44 anos 
e grande inimigo do Kremlin, 
encerrou na última sexta-feira 
uma greve de fome de 24 dias 
no complexo penitenciário de 
Pokrov, após o agravamento de 
seu estado de saúde.

A medida judicial está 
vinculada a um processo por 
“extremismo” contra as orga-
nizações do opositor. A primeira 
audiência preliminar aconteceu 
ontem a portas fechadas. A pró-

xima audiência está prevista 
para quinta-feira, informou o 
tribunal de Moscou responsável 
pelo caso.

“As atividades dos escritó-
rios de Navalni e do Fundo de 
Luta contra a Corrupção (FBK) 
foram suspensas de maneira 
imediata”, escreveu no Twitter 
Ivan Zhdanov, diretor do FBK. 
Zhdanov incluiu em sua men-
sagem fotografias da decisão, 
adotada enquanto os colabo-
radores de Navalni aguardam 
o julgamento que pode proibir 
de maneira definitiva as ativi-
dades do grupo.

O escritório de Navalni 
em Moscou afirmou em uma 
mensagem no Telegram que 
não pode mais “trabalhar sob 
o antigo formato”, com base na 
decisão judicial. “Seria muito 

perigoso para nossos funcio-
nários e para nossos seguido-
res”, afirmou, antes de prome-
ter que todos “continuarão, a 
título pessoal, lutando contra a 
corrupção, contra o partido no 
poder Rússia Unida e contra o 
presidente Vladimir Putin. “Não 
será fácil lutar, mas venceremos 
de maneira absoluta, porque 
somos muitos e somos fortes”, 
destacou o escritório moscovita 
do opositor.

Na primeira reação do 
Ocidente sobre a decisão ju-
dicial contra Navalni, o gover-
no alemão criticou a medida. 
“A utilização de instrumentos 
previstos para lutar contra o 
terrorismo para opiniões po-
líticas indesejáveis é incom-
patível com os princípios do 
estado de direito”, afirmou o 

porta-voz do governo de An-
gela Merkel, Steffen Seibert.

Ameaça de prisão
O Ministério Público rus-

so pediu que as organizações 
vinculadas a Alexei Navalni 
sejam classificadas como “ex-
tremistas”, o que provocaria sua 
proibição no país e significaria 
duras penas de prisão para os 
colaboradores e seguidores do 
opositor. O termo “extremismo” 
tem uma definição muito ampla 
na lei russa, o que permite às 
autoridades lutar contra orga-
nizações da oposição, grupos 
racistas ou terroristas, assim 
como contra movimentos re-
ligiosos como as Testemunhas 
de Jeová. A oposição denunciou 
uma perseguição judicial para 
calar os críticos do governo.

Agência Brasil

O ministro da Defesa 
Walter Braga Netto divul-
gou no fim da tarde do úl-
timo domingo (25), nota 
de pesar pelo naufrágio de 
submarino da Indonésia.

“Como ministro da De-

fesa do Brasil, manifesto o 
meu profundo sentimento 
às Forças Armadas da In-
donésia, pelo naufrágio do 
Submarino “KRI Nangga-
la-402” e pela inestimável 
perda dos militares que se 
encontravam a bordo, no 
cumprimento de seu dever, 

em exercícios militares ao 
norte da Ilha de Bali.”

O submarino indoné-
sio, desaparecido desde a 
última quarta-feira (21), 
foi encontrado naufragado 
e dividido em pelo menos 
três partes no fundo do mar 
de Bali. Havia 53 tripulantes 

na embarcação. O presiden-
te Joko Widodo enviou às 
famílias das vítimas suas 
condolências. “Todos nós, 
indonésios, expressamos 
nossa profunda tristeza por 
essa tragédia, especialmen-
te às famílias da tripulação 
do submarino.” 

Indonésia: Braga Netto manifesta 
pesar por naufrágio de submarino

Putin e o então presiden-
te dos EUA, Donald Trump, 
realizaram um encontro em 
Helsinque em julho de 2018. 

No início deste mês, Bi-
den pediu a Putin que redu-

zisse as tensões provocadas 
por um aumento militar russo 
na fronteira com a Ucrânia e 
propôs uma cúpula para lidar 
com uma série de disputas. O 
Kremlin disse na época que 

uma cúpula dependeria do 
comportamento dos EUA, 
supostamente dizendo a 
Washington para descartar 
um plano para impor novas 
sanções à Rússia.

Encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin (foto) pode ser realizado entre 15 e 16 de junho em um país europeu

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
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Somente na Grande João Pessoa, cerca de 800 funcionários irão suspender as atividades durante “estado de greve” 

Acompanhando a mobi-
lização nacional, os bancários 
da Caixa Econômica Federal 
na Paraíba param as ativida-
des hoje em protesto às medi-
das adotadas pela direção da 
instituição, como a abertura 
de capital da Caixa Segurida-
de. Somente na Grande João 
Pessoa e região, cerca de 800 
bancários vão estar de braços 
cruzados durante o ato de-
nominado “estado de greve”. 
Apenas os terminais de au-
toatendimento da Caixa irão 
funcionar nesta terça-feira.

As informações são do 
presidente do Sindicato dos 
Bancários da Paraíba, Lindon-
jhonson Almeida. “Estamos 
lutando contra a privatização 
da Caixa, contra a postura 
desse governo, que quer pri-
vatizar as lotéricas e a Caixa 
Seguridade. Essa paralisação 
foi aprovada em assembleia 
por mais de 80% da catego-
ria”, afirmou o presidente do 
sindicato, acrescentando que 
a greve não está descartada.

Segundo ele, além de não 
aceitar o processo de “priva-
tização” da Caixa, que pode-
rá resultar na perda de em-
pregos dos funcionários, os 
bancários ainda reivindicam 
melhores condições de traba-
lho, sobretudo no contexto de 
pandemia.

Lindonjhonson Almei-
da destacou que a categoria 
não aceita as grandes filas 
de clientes que vão ao ban-

co para serem atendidos em 
um momento em que as au-
toridades sanitárias pedem o 
distanciamento social e mais 
segurança nos ambientes de 
trabalho. “Estamos com o 
quadro reduzido e pedimos 
a contratação dos aprovados 
no último concurso”, frisou.

Profissionais doentes
O presidente do Sindica-

to destacou ainda que pelo 
menos 230 bancários foram 
contaminados no estado pela 
covid-19 desde o início da 
pandemia. Desses, cerca de 
70 trabalhadores adoeceram 
este ano. “Sabemos que hou-
ve a morte de dois bancários 
que estão na ativa”, disse Lin-
donjhonson Almeida.

Durante a paralisação, os 
bancários vão se posicionar 
com carro de som em frente a 
algumas unidades da Caixa da 
capital, como da agência Cabo 
Branco, Trincheiras e Epitá-
cio Pessoa.

Por meio de nota, a Cai-
xa informou que “participa 
de mesa permanente de ne-
gociação com as representa-
ções sindicais”. “A Caixa está 
realizando a maior operação 
de pagamento de benefícios 
sociais da história, com libe-
ração do Auxílio Emergencial 
e Bolsa Família, além da pres-
tação de diversos serviços 
essenciais. Cabe destacar que 
milhões de brasileiros em 
situação de vulnerabilidade 
serão atendidos na rede de 
varejo da Caixa ao longo desta 
semana”, salienta o texto.

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Bancários da Caixa aderem a 
protesto nacional hoje na PB
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Quem nunca pensou que se o tempo pudesse voltar, 
teria tomado um caminho diferente e escolhas distintas 
do que fez quando teve a oportunidade de decidir.

Daí pode bater aquele arrependimento refletindo de 
que a vida deveria ser bastante contrária do que a atual 
e alguns dos possíveis perrengues que já passou não 
ocorreria.

E muito disso tem relação com as decisões, 
indecisões ou omissões de que poderia ter gerido seu 
dinheiro de forma diferente. 

E se levarmos em consideração o resultado de uma 
pesquisa efetuada em 2020 pela Confederação dos 
Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 
na qual mostrou que seis em cada dez brasileiros 
admitiram que nunca, ou apenas às vezes, dedicam 
tempo às atividades de controle da vida financeira, 
vamos definir de que muito maior que a decisão, foi a 
omissão de não resolver no momento certo a questão 
financeira pessoal e familiar. 

Quem decide pode errar, quem não decide ou se 
omite, já errou!

Porque quem está usando o limite do cheque 
especial ou do cartão de crédito como complemento do 
seu salário está criando uma bola de neve que algum dia 
vai estourar. 

Quem está pegando crédito consignado um atrás do 
outro ou sempre renovando quando aparece margem 
consignável para quitar dívidas ou consumir por 
consumir, também vai estourar.    

De casais que não falam sobre dinheiro em hipótese 
alguma nem entre eles, tampouco com os filhos e que 
vão levando a vida como aquela música diz: “Deixa a 
vida me levar...”.

São comportamentos típicos que refletem sobretudo, 
o resultado da pesquisa, de pessoas que não dedicam ou 
separam algum tempo para saber de verdade mesmo, 
como anda a situação financeira pessoal e familiar. 

Pois é, caro leitor, não temos o poder de fazer ou de 

pedir a alguém que volte o tempo que desta vez tudo vai 
ser diferente e que serão novas e melhores escolhas. 

O que temos é a oportunidade do momento de 
organizar a vida financeira e posso te afirmar que não é e 
nunca foi esse bicho papão para se consertar. 

O primeiro passo, talvez seja o mais difícil, que 
é decidir de uma vez por todas de que é necessário 
assumir uma vida com educação financeira para que 
você e sua família tenham uma qualidade de vida que 
tanto almejam e merecem. 

As atitudes e caminhos virão depois e serão tomadas 
de forma segura se o primeiro passo for escolhido de forma 
convicta e conjunta com o envolvimento de toda a família.

Ainda estamos no final de abril, 2021 tem muito 
chão pela frente, decida e vá em frente e daqui a algum 
tempo comemore o novo estilo de vida alcançado. E 
para finalizar, não esqueça mais uma vez, que o dinheiro 
não é o fim, mas o meio para que seus sonhos, metas e 
objetivos sejam alcançados!

Se pudesse voltar no tempo

Ibovespa 
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n O Sindicato dos Bancários de Campina Grande 
informou que decidiu, em assembleia, não aderir 
ao movimento. Portanto, as sete agências da Caixa 
pertencentes à base de atuação do sindicato irão 
funcionar normalmente. São elas : cinco em Campi-
na Grande, uma em Areia e uma em Esperança. O 
presidente do sindicato, Esdras Luciano Campelo, en-
focou que a “imensa maioria dos trabalhadores está 
insatisfeitas com a política privatista e de corte de di-
reitos da empresa, mas preferiram não se pronunciar 
em relação às formas de luta mais contundentes que 
foram propostas por suas entidades representativas”.

Vagas disponíveis

Oferta de empregos volta a registrar 
crescimento esta semana no estado

Apesar da pandemia 
do novo coronavírus, que 
já dura mais de 13 meses, o 
Sistema Nacional de Empre-
go da Paraíba (Sine-PB) co-
meça a retomar os serviços 
de ofertas de emprego com 
maior quantidade de vagas 
e ofertas em diversas cida-
des do estado. Esta semana 
estão sendo ofertadas 298 
oportunidades para João 
Pessoa, Campina Grande e 
Pombal, esta última no Ser-
tão paraibano.

Segundo a diretora do 
Sine-PB, Rita Rocha, houve 
uma queda nas ofertas de 
vagas nos seis meses iniciais 
da pandemia, no ano pas-
sado, porém em abril desse 
ano as oportunidades come-
çaram a aparecer. “Em mar-
ço deu uma parada e agora 
em abril está começando 
a aumentar a demanda de 
trabalho”. Ela destaca ainda 
que a maioria das vagas é 
para os setores de serviços, 
comércio e construção civil.

Rita explica que esse 
aumento das vagas desta 
semana está relacionado 
com a abertura de um novo 
supermercado na capital. 
“Houve um aumento nos úl-
timos 15 dias, pois só esse 
novo empreendimento que 
está para abrir nos procu-
rou para uma demanda bem 
maior. Isso nos traz boas ex-
pectativas para esse primei-
ro semestre de 2021”, cele-
bra a diretora do Sine-PB.

Retorno presencial
O gerente executivo do 

Sine-PB, Flávio Costa, res-
salta que aos poucos os pos-

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Acesse o QR Code para conferir 
as ofertas de empregos do Sine

tos de atendimento estão 
retornando o atendimento 
presencial. “Antes da pan-
demia, o Sine-PB fazia um 
trabalho de visita domiciliar, 
mas com a covid-19, não 
estamos fazendo o porta a 
porta. Nosso contato com 
as pessoas está sendo por 
telefone, e-mail e através do 
nosso perfil no Instagram 
(@sinepboficial). Aqui em 
João Pessoa, já estamos com 
atendimento presencial nos 
postos dos shoppings Ma-
naíra, Tambiá e Mangabeira. 
Na próxima semana, vamos 
reabrir o posto de Bayeux”.

O atendimento da sede 
do Sine-PB, na Rua Duque 
de Caxias, Centro de João 
Pessoa, está ocorrendo de 
segunda a quarta-feira, das 
8h30 às 13h por ordem de 
chegada. Além das inscri-
ções para concorrer às va-
gas, também são realizados 
os serviços para solicitação 
do seguro desemprego.  “Os 
interessados devem pro-
curar o Sine trazendo seus 

documentos pessoais, cur-
rículo e carteira de trabalho. 
Quem já tem cadastro é de 
grande importância atua-
lizar, porque muita gente 
muda de número de telefo-
ne e isso dificulta muito a 
convocação. Seguimos todas 
as normas de segurança, 
com aferição de temperatu-
ra e álcool a 70%”, pontua o 
gerente do Sine-PB.

Atualmente apenas dos 
postos do Sine-PB das cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande, Conde, Itaporanga, 
Cabedelo, Pombal, Montei-
ro e Cajazeiras então em 
funcionamento. O gerente 
explica que a medida que as 
Casas da Cidadania forem 
abrindo os Sines estarão 
voltando as ofertas de vagas 
gradativamente no interior 
da Paraíba.

Seu Severino Caetano, 
de 52 anos, está desempre-
gado há quase três anos e 
começou a semana em bus-
ca de uma oportunidade 
como auxiliar de serviços 

gerais ou auxiliar de lavan-
deria. “Vim aqui para tentar 
buscar algo que possa me 
sustentar, ainda não perdi a 
esperança de conseguir um 
trabalho”, relata.

Além das vagas do Si-
ne-PB, as pessoas que estão 
desempregadas em João 
Pessoa podem se inscrever 
no Sine-JP, na Avenida Car-
doso Vieira, no Varadouro, 
que está ofertando esta se-
mana 97  vagas. O atendi-
mento é feito pelo telefone 
(83) 3214-1010 ou presen-
cial de segunda a sexta, das 
0h às 14h.

Foto: Evandro Pereira

Atendimento presencial no Sine-PB ocorre de segunda a quarta-feira, das 8h30 às 13h, por ordem de chegada
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Estimativa da Empaer é que a safra do grão chegue a 96 mil toneladas, 19 mil a mais do que a registrada em 2020

As chuvas chegaram com 
força no interior do estado 
nas últimas semanas, o que,  
naturalmente, é sinal de boa 
colheita para os agricultores. 
Nessa leva de bonança, a Em-
presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer) esti-
ma que a safra do milho deve 
crescer quase 25% no perío-
do de 2020/2021 em relação 
a 2019/2020. Isso represen-
ta um aumento de 19 mil to-
neladas do grão, passando de 
77 mil toneladas para 96 mil 
toneladas.

O presidente da Empaer, 
Nivaldo Magalhães, acrescen-
ta que além das chuvas dentro 
do esperado pelos agricul-
tores, a baixa incidência de 
pragas também deve garantir 
uma mesa farta de milho para 
os paraibanos. “Acreditamos 
num incremento da produ-
ção porque houve também a 
distribuição de sementes pelo 
governo. Devido à normali-
dade do período chuvoso no 
Cariri, Agreste e Curimataú, é 
previsto um aumento da safra 
do milho”, comentou.

O período de colheita na 
região Nordeste, geralmente, 
se dá entre os meses de mar-
ço e abril. A safra de 2020, 
contabilizada em 77 mil to-
neladas, já foi considerada 
uma das maiores dos últimos 

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Produção de milho no estado 
deve aumentar 25% este ano
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anos, representando um cres-
cimento aproximado de 20% 
em relação a 2019.

Em junho do ano passa-
do, mês em que se intensifica 
a procura pelo milho para co-
midas típicas das festas juni-
nas, a mão de milho, referente 
a 52 espigas, apresentava uma 
variação de preço de 62%, 
sendo vendida entre R$ 25 

e R$ 40 nos mercados públi-
cos de João Pessoa, conforme 
pesquisa feita pelo Procon da 
capital. Ainda não foram feitas 
pesquisas do preço da mão de 
milho neste ano.

Produto típico
Mesmo com o preço 

ainda indefinido, uma coisa 
é certa. Se tem festa junina, 

tem abundância e variedade 
de comidas de milho. Milho 
cozido, milho assado, canjica, 
pamonha, mungunzá doce e 
salgado e até a pipoca são ga-
rantidos na mesa dos paraiba-
nos nesse período do ano.

A nutricionista Camila 
Neves explica que o milho, por 
mais que seja rico em carboi-
dratos, um dos três macronu-

trientes dos alimentos junto 
com a proteína e a gordura, 
não pode ser considerado 
um alimento que é vilão das 
dietas. Ela explica que outras 
propriedades do milho são 
valiosas na alimentação.

“Ele pode ser encaixado 
em qualquer dieta tranquila-
mente. É rico em fibras, que 
ajuda tanto na saciedade, 

quanto no funcionamento in-
testinal. Isso é muito impor-
tante para a qualidade de vida 
das pessoas, porque é deter-
minante em muitos casos. A 
melhor maneira de consumir 
o milho é in natura, seja cozi-
do ou assado. A pipoca tam-
bém é uma das formas que 
consumimos o milho, porque 
é uma das que apresenta mais 
fibras. Aliando com um queijo 
mais leve, como o coalho, ra-
lado na pipoca, é uma ótima 
composição”, explicou.

Outro alimento de milho, 
que está sempre presente na 
vida dos paraibanos, indepen-
dente da época, é o cuscuz. A 
nutricionista explica que é um 
alimento de baixo custo e que 
permite um acompanhamen-
to de proteína. Mas os queri-
dinhos dos festejos de junho 
realmente são a pamonha e 
a canjica. Camila Neves refor-
ça que, desde que consumido 
com cautela, os dois são im-
portantes por outros aspectos.

“Existe a importância 
cultural de comer a pamonha 
e a canjica, além da questão 
afetiva, da alimentação afeti-
va, de como esses alimentos 
despertam boas recordações 
nas pessoas. Isso também é 
importante para nossa mente. 
Não tem que ser proibido, mas 
temos que comer com mode-
ração, principalmente porque 
as duas receitas levam uma 
quantidade considerável de 
açúcar”, acrescentou.

Foto: Evandro Pereira

Período de colheita, geralmente, ocorre entre os meses de março e abril, mas espigas de milho podem ser encontradas nos mercados e feiras livres das cidades

Pronto para ser san-
cionado ou vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
o projeto de lei para punir 
discriminação salarial con-
tra trabalhadoras mulheres 
vai dar um passo para trás 
e deve voltar ao Congresso. 
Um questionamento regi-
mental sobre mudanças 
feitas no texto pelo Senado, 
sem o aval da Câmara, deve 
levar a matéria ser analisada 
novamente no parlamento.

O projeto determina 
que a empresa pague à em-
pregada prejudicada uma 
multa de até cinco vezes o 
valor da diferença salarial 
em relação ao homem que 
ocupa a mesma função. “Pe-
dimos de volta. Houve mu-
dança de mérito no Senado 
e deverá ter nova apreciação 
pela Câmara”, afirmou o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL). A deputada 
Dorinha Seabra (DEM-TO), 
da bancada feminina, disse 
que, ao perceber que o pro-
jeto poderia ser vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
houve uma construção entre 
as deputadas para “preser-
var o projeto” e trazer o tex-
to de volta à Casa.

O projeto é de 2009 e foi 
aprovado pela Câmara em 
2011. Depois de quase dez 
anos, os senadores o apro-
varam no fim de março, após 
a bancada feminina na Casa 
ter articulado a votação em 
defesa da igualdade salarial. 

Trata-se de uma mudança 
em relação à regra atual, vi-
gente desde 1999, que con-
dena explicitamente a dis-
criminação por gênero, raça, 
idade ou situação familiar 
nas contratações e políticas 
de remuneração, formação 
e oportunidades de ascen-
são profissional, mas prevê 
punições brandas, entre R$ 
547,45 e R$ 805,07. Além 
disso, o pagamento é devido 
ao governo, não à trabalha-
dora lesada pela prática.

A possibilidade de re-
trocesso do projeto foi mal 
recebida pelas senadoras, 
que veem uma articulação 
do governo nos bastidores. 
“Nós vamos ter uma reunião 
da bancada, vamos conver-
sar, nós vamos nos posicio-
nar sim. A forma como foi 
feito, foi no mínimo uma 
artimanha, da forma como 
foi utilizada. Foi uma bola 
nas costas das senadoras 
que se empenharam”, disse 
a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), líder da bancada 
feminina do Senado. “Vamos 
mostrar que não se admite 
mais tratamento desigual”, 
afirmou a senadora Rose de 
Freitas (MDB-ES).

Lei do salário igual 
volta ao Congresso

O presidente da Mesa 
do Congresso Nacional, 
senador Rodrigo Pache-
co, prorrogou por 60 dias 
a Medida Provisória (MP) 
1.034/2021, que entre ou-
tros pontos, aumenta em 
2021 a Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) de instituições fi-
nanceiras para compensar 
redução tributária sobre o 
diesel e o gás de cozinha. O 
ato foi publicado no Diário 
Oficial da União de ontem.

Por meio de decre-
to publicado em 1º de mar-
ço, o presidente Jair Bolso-
naro zerou as alíquotas de 
contribuição do PIS/Cofins 
que incidem na comerciali-
zação e importação de óleo 
diesel e gás de cozinha. Em 
relação ao diesel, a isenção 
é prevista para os meses 
de março e abril. Já no que 
tange ao gás de cozinha, 
será permanente.

A MP aumenta de 
15% para 25% a incidência 
da CSLL sobre os bancos, 
entre julho e dezembro de 
2021. A partir de 2022, a 
MP prevê que esta taxação 
cairá para 20%. A medi-
da ainda aumenta de 15% 
para 20% a incidência da 
CSLL sobre as cooperativas 
de crédito, entre julho e de-
zembro deste ano. A partir 
de 2022, a taxação retorna-
rá para 15%.

O texto também ma-

MP de taxação dos 
bancos é prorrogada 

Geração própria

Empresas reduzem 
custos com energia 

Com atuação em di-
ferentes cidades da Paraí-
ba, uma faculdade, uma 
oficina mecânica e uma 
distribuidora de bebidas 
têm em comum a opção 
pela linha de financiamen-
to FNE Sol, do Banco do 
Nordeste. A linha serve 
para a aquisição e instala-
ção dos equipamentos de 
microgeração de energia. 
As empresas pagam o in-
vestimento em parcelas 
que não excedem antigas 
contas de energia. Empre-
sários que implantaram 
sistemas de minigeração 
solar ressaltam a redução 
de custos em seus estabe-
lecimentos.

Em Sumé, a Faculda-
de do Cariri (Facir) passou 
a realizar aulas remotas 
em virtude da pandemia 
de covid-19. O sistema de 
80 placas solares atende 
à demanda do consumo 
de energia. “Instalamos 
um sistema de grande 
porte para atender o nos-
so projeto de expansão e 
estamos satisfeitos com a 
redução de R$ 2,5 mil na 
conta de energia”, destaca 
o proprietário, Paulo An-
tônio Lucena.

Na cidade de Pombal, 
no Sertão, a JR Distribui-
dora produz gelo e polpa 
de frutas para atender a 
clientela. O empresário 
José Ricardo Nogueira, 

decidiu pela implantação 
de 50 placas fotovoltaicas 
para instalar um sistema 
de minigeração de ener-
gia. O resultado foi a redu-
ção de mais de 50% com 
custos de eletricidade. 
“Foi um investimento que 
valeu a pena, pois a gente 
paga a taxa de energia e 
as prestações do financia-
mento, que são menores 
que a conta de eletricida-
de”, explica José Ricardo.

Na capital João Pes-
soa, a oficina mecânica 
Queiroz Car atua com ser-
viços automobilísticos e 
decidiu por investir na ge-
ração própria de energia. 
As 37 placas implantadas 
dão suporte aos atendi-
mentos das demandas. 
“Chegamos a uma redução 
de custo entre 50% a 70% 
com eletricidade”, explica 
o proprietário Queiroz, 
que aderiu ao financia-
mento há 5 anos.

Energia limpa
O gerente de negó-

cios da Paraíba, Idevânio 
Rodrigues, destaca a vida 
útil das placas de até 21 
anos, além das vantagens 
do investimento. “O FNE 
Sol proporciona retorno 
socioambiental e finan-
ceiro. O sistema gera uma 
energia limpa e renovável, 
preservando o meio am-
biente”, ressalta.

Agência Senado
Camila Turtelli
Agência Estado

Possibilidade de 
retrocesso do projeto 
foi mal recebida pela 
bancada feminina no 

Senado Federal

Medida limita ao 
valor de R$ 70 mil 

a isenção do IPI entre 
março e dezembro 

de 2021 

jora de 15% para 20% a 
CSLL sobre outros setores 
do sistema financeiro, en-
tre julho e dezembro deste 
ano: pessoas jurídicas de 
seguros privados e de capi-
talização; distribuidoras de 
valores mobiliários; corre-
toras de câmbio e de valo-
res mobiliários; sociedades 
de crédito, financiamento e 
investimentos; sociedades 
de crédito imobiliário; ad-
ministradoras de cartões 
de crédito; sociedades de 
arrendamento mercantil; e 
associações de poupança e 
empréstimo. Esses setores 
voltarão a ser taxados em 
15% a partir de 2022.

A medida limita ao va-
lor de R$ 70 mil a isenção 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), 
entre março e dezembro 
de 2021, quando da com-
pra de veículos novos 
por pessoas com deficiên-
cia física, visual, mental 
severa ou profunda, ou 
autistas. A partir de 2022, 
o texto prevê que voltará a 
isenção total do IPI no caso 
da compra de veículos por 
essas pessoas.
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Renovação semestral e a transferência de curso ou de instituição de ensino podem ser solicitadas até o dia 30 de junho

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) prorrogou até o 
próximo 30 de junho o prazo 
para renovação semestral 
dos contratos assinados com 
o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

A prorrogação do pra-
zo de aditamento consta da 
Portaria nº 191, publicada 
ontem (26) no Diário Oficial 
da União. A medida vale para 
contratos simplificados e 
não simplificados.

Assinada por Marcelo 
Lopes da Ponte, presiden-
te da autarquia responsável 
pela execução de políticas 
educacionais do Ministério 
da Educação (MEC), a por-
taria também estabelece a 
prorrogação, para 30 de ju-
nho, do prazo para os estu-
dantes interessados pedirem 
transferência de curso ou de 
instituição de ensino, com 
dilatação do período de utili-
zação do financiamento estu-

dantil referente ao primeiro 
semestre do ano.

Enade
Já o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
anunciou a intenção de apli-
car o Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes 
(Enade) para alunos dos 30 
cursos que compõem o cha-
mado Ano II do Ciclo Avalia-
tivo em novembro deste ano.

A prova deveria ter sido 
aplicada no dia 22 de novem-
bro de 2020, mas foi adiada 
com o aval da Comissão Na-
cional de Avaliação da Educa-
ção Superior (Conaes) devido 
às restrições impostas pela 
pandemia da covid-19 e os 
consequentes impactos da cri-
se sanitária no cronograma de 
aulas das instituições de ensi-
no superior de todo o país.

De acordo com o presi-
dente da Conaes, o professor 
da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc), 
Mário César Barreto Moraes, 
a proposta de aplicar a prova 

para cerca de 470 mil estu-
dantes de cursos do chama-
do Ciclo II foi aprovada na 
última reunião da comissão, 
na quinta-feira (22) passada.

“Isso foi aprovado na re-
união da Conaes, junto com 
a presidência do Inep”, disse 
Moraes à Agência Brasil, ex-
plicando que a ata da reunião 
ainda precisa ser aprovada, 
o que, segundo ele, é mera 
questão de formalidade.

Consultado pela Agên-
cia Brasil, o Inep confirmou 
o cronograma por meio de 
sua assessoria. Contudo, a 
autarquia vinculada ao Mi-
nistério da Educação fez uma 
ressalva: a data pode voltar 
a ser alterada em função da 
evolução da crise sanitária 
decorrente da pandemia da 
covid-19. O edital deve ser 
publicado em junho.

Aplicado desde 2004, o 
Enade avalia o rendimento 
dos concluintes dos cursos 
de bacharelado e superiores 
de tecnologia em relação às 
diretrizes curriculares, bem 
como o desenvolvimento de 

Alex Rodrigues 
Agência Brasil

FNDE prorroga o prazo para 
renovação de contratos do Fies
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competências e habilidades 
necessárias à formação ge-
ral e profissional e o nível 
de atualização dos estudan-
tes em relação à realidade 
brasileira e mundial. No ano 

passado, cerca de 470 mil es-
tudantes de cursos vincula-
dos a 30 diferentes áreas que 
compõem o chamado Ano II 
do Ciclo Avaliativo do exame 
deveriam ter participado das 

provas. Dezessete cursos de 
licenciatura, dez de bacha-
relado e três de tecnologia 
devem ser avaliados na apli-
cação do Enade ao Ano II do 
Ciclo Avaliativo.

O prazo para renovação semestral dos contratos assinados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vai até 30 de junho

Foto: Agência Brasil

Paraíba na mídia nacional

Atenção à saúde mental dos policiais é destaque
O trabalho de assistên-

cia à saúde mental dos po-
liciais militares da Paraíba, 
que é promovido pelo Go-
verno do Estado, por meio 
do Espaço Viver Bem, foi 
destaque no último domin-
go (25), no programa Fan-
tástico, da Rede Globo. Na 
reportagem, que teve como 
base uma pesquisa que 
aponta caminhos para pro-
mover uma polícia mais es-
tratégica e menos violenta, 
a PM paraibana foi mostra-
da como bom exemplo por 
ter um projeto que oferece 
ajuda terapêutica aos inte-

grantes da corporação.
É o projeto Espaço Vi-

ver Bem, que o governador 
João Azevêdo ampliou este 
ano para oferecer cobertu-
ra em todo o estado, tendo 
atualmente unidades locali-
zadas em João Pessoa, Cam-
pina Grande e Patos, onde o 
policial militar é atendido 
gratuitamente e de forma 
acolhedora por uma equipe 
multidisciplinar, que ofere-
ce serviços nas áreas de as-
sistência social, psicologia, 
psiquiatria, psicopedago-
gia, nutrição, fonoaudiolo-
gia, entre outros.

“Além de cuidar da po-
pulação, nós também cui-
damos dos servidores, dis-
ponibilizando atendimento 
nas áreas de psicologia e 
assistência social e vamos 
ampliar também para as 
áreas de nutrição e psiquia-
tria. Nós também queremos 
estender esses serviços para 
outras regiões do estado e já 
me reuni com a Secretaria 
da Segurança e da Defesa 
Social para que esse atendi-
mento também chegue aos 
policiais civis, penais e bom-
beiros para que a gente pos-
sa atender a todas as forças 

de segurança. Esse reconhe-
cimento é fruto de um traba-
lho do comando da Polícia 
Militar e está dando resulta-
do que se reflete na presta-
ção de um serviço de melhor 
qualidade ao cidadão, como 
também representa o cui-
dado com o nosso servidor 
que vamos continuar man-
tendo”, frisou o governador 
João Azevêdo.

A vice-diretora do Es-
paço Viver Bem, capitã Ti-
ciana Soares, explica que a 
rede de assistência que foi 
montada pelo Governo do 
Estado, através do comando 

geral da corporação, ajuda 
a aliviar a carga de estres-
se que a profissão costuma 
ter. “É muito difícil para um 
policial militar admitir que 
está passando por um mo-
mento vulnerável, a exem-
plo de ansiedade, estresse 
ou mesmo depressão. Vale 
lembrar que eles são pro-
fissionais que lidam no dia 
a dia com os gatilhos desses 
problemas. Ter um espaço 
de acolhimento e assistên-
cia como esse estimula o 
policial a admitir que preci-
sa de uma ajuda, um apoio 
psicológico, o que antes era 

mais difícil por ele ter essa 
imagem de ser a fortaleza 
para a sociedade”, disse. 

Encaminhamento
O encaminhamento ao 

local é feito de três formas: 
Pelos comandantes dos po-
liciais, sempre que detec-
tam algum comportamento 
diferente, ou quando o PM 
se envolve em ocorrências 
complexas; pela Justiça; ou 
por iniciativa própria dos 
policiais. O serviço não é ofe-
recido apenas aos policiais 
militares, mas também aos 
filhos desses profissionais.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), confirmou que 
ontem (26) foi realizado o 
pagamento da segunda par-
cela referente ao Programa 
Bolsa-Esporte 2020-2021. A 
confirmação foi feita pelo go-
vernador João Azevêdo du-
rante o programa Conversa 
com o Governador. Ao todo, 
288 pessoas, entre atletas, 
técnicos e paratletas recebe-
ram, neste mês, o montante 
que totaliza R$ 224 mil, o que 
vai gerar um investimento 
anual de R$ 2,7 milhões. 

O secretário executi-
vo de Esporte e Lazer, José 
Marco, destacou o compro-
misso do Governo do Estado 
em honrar os compromis-
sos que beneficia a área es-
portiva. “Pelo segundo mês 
consecutivo, o Governo do 
Estado fez o pagamento da 

parcela do Bolsa-Esporte, 
que está contribuindo com 
os nossos desportistas que 
tanto se esforçam para trei-
nar e representar bem a Pa-
raíba em outros recantos do 
Brasil e do mundo, conquis-
tando lugares nos pódios, 
medalhas e troféus”, disse.

“O Bolsa-Esporte foi 
lançado, uma comissão tra-
balhou arduamente para a 
viabilização das inscrições e 
ainda para a análise dos pro-
cessos, e agora, já está sendo 
pago mais uma vez, o que 
mostra que a gestão estadual 
honra os compromissos. In-
vestir no esporte é contribuir 
para que os jovens procurem 
o caminho do bem e longe 
das drogas, que é um grande 
mal que assola o país”, refor-
çou José Marco.

O programa é dividido 
em cinco modalidades e os 
valores para cada contempla-

do variam entre R$ 500 e R$ 
4 mil: Bolsa Institucional, que 
é destinado para técnicos de 
qualquer idade e atletas in-
dicados por cada federação 
esportiva; Bolsa Estudantil, 
para aqueles que tenham ob-
tido resultados importantes 
nos Jogos Escolares da Juven-
tude e Paralimpíadas Escola-
res Brasileiras, organizados 
pelo Comitê Olímpico do 
Brasil e Comitê Paralímpico 
Brasileiro;  Bolsa Nacional é 
pago para aqueles que têm 
participação em eventos na-
cionais e legitimados pelas 
respectivas confederações; 
e a Bolsa Internacional aos 
que disputam competições 
em outros países. Ainda 
existe a Bolsa Representati-
vidade, que é específica aos 
nomes que conseguiram 
grandes conquistas no passa-
do e que não possuem mais 
índices de competição.

Governo do Estado realiza 
pagamento do Bolsa-Esporte

Dois filhotes gêmeos de anta 
são descobertos pela 1a vez

Dois filhotes gêmeos 
de anta (Tapirus terrestris) 
foram registrados pela pri-
meira vez na história em seu 
habitat. A descoberta da es-
pécie, ameaçada de extinção, 
aconteceu na Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Trápaga, em São Mi-
guel Arcanjo (SP).

Inicialmente, os ani-
mais foram vistos por um 
grupo de cinco pesquisado-
res do Programa Grandes 
Mamíferos da Serra do Mar, 
em dezembro do ano pas-
sado, por meio de um vídeo 
que registrou as antas gê-
meas por um equipamento 
fotográfico instalado na re-
serva. A confirmação só foi 
possível em janeiro deste 
ano, depois de outros regis-
tros em imagem e observa-
ção direta, ou seja, vendo os 
animais presencialmente.

“[A confirmação dos 
animais gêmeos foi possível] 
primeiro pela idade: os três 
indivíduos são nitidamen-
te uma fêmea adulta e dois 
jovens. Ao longo do monito-
ramento, pudemos observar 
que os jovens passavam boa 
parte do tempo com a fêmea 
adulta. Segundo: pelo tem-
po de gestação da anta (13 
meses) e tamanho igual dos 
dois jovens, é impossível que 
sejam filhos de gerações dife-
rentes”, explicou a coordena-
dora executiva do Programa 
Grandes Mamíferos da Serra 
do Mar, Mariana Landis.

A pesquisadora explicou 
ainda que, quando nascem, 
os filhotes dependem da 
mãe por um longo período 
até começarem a se distan-
ciar dela, o que ocorre a par-
tir dos 15 meses de idade. 
Esses animais ainda perma-
necem nas imediações até 
começarem a explorar locais 
mais distantes e estabelece-

rem seu próprio território.
“Nós identificamos essa 

unidade familiar nesse perío-
do em que eles ainda estavam 
muito próximos da mãe, sain-
do algumas vezes para explo-
rar o território. Esse tipo de 
diagnóstico é possível com 
base no amplo conhecimento 
que as pesquisas ecológicas 
e comportamentais trazem”, 
acrescentou Mariana.

Para assegurar que se 
tratava de animais gêmeos, 
os pesquisadores utilizaram 
marcas naturais para identi-
ficar cada indivíduo. Um dos 
filhotes, por exemplo, tem 
um pequeno corte na orelha, 
o outro tem uma protuberân-
cia no nariz. Outras caracte-
rísticas ajudam nessa iden-
tificação: formato e tamanho 
de cauda, cor do pelo, forma-
to corporal, tamanho e for-
mato da genitália, tamanho 
de cabeça, presença de pintas 
brancas nas pernas e barriga, 
cicatrizes.

Heloísa Cristaldo
Agência Brasil
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Agricultores encontram nos sistemas de energia fotovoltaica a solução para aumentar a competitividade no mercado
Márcia Dementshuk 
Especial para A União

Energia solar impulsiona 
cooperativas no Semiárido

Cooperativas que con-
gregam agricultores fami-
liares, criadores de animais 
ou artesãos, produzindo 
onde a chuva é mais escas-
sa no Semiárido paraibano, 
encontram na geração de 
energia solar uma solução 
para aumentar a competi-
tividade no mercado. Siste-
mas de energia fotovoltaica 
foram instalados em seis 
cooperativas na Paraíba por 
meio do Projeto de Desen-
volvimento Sustentável do 
Cariri, Seridó e Curimataú 
(Procase), com financia-
mento fruto de parceria en-
tre o Governo do Estado da 
Paraíba e o Fundo Interna-
cional de Desenvolvimento 
Agrícola (Fida). O valor to-
tal investido foi de R$ 1,9 
milhão. Em menos de dois 
anos, houve o retorno médio 
de 44% desse investimento 
em economia de energia em 
três das cooperativas. Os 
empreendimentos ganha-
ram fôlego financeiro para 
investir e crescer.

Durante o lançamento 
da plataforma digital “Re-
nova Semiárido”, que reúne 
projetos de energias reno-
váveis na região, o diretor 
para o Brasil do Fundo In-
ternacional para o Desen-
volvimento, Fida, e chefe 
do Centro de Conhecimen-
tos e Cooperação do Sul-Sul 

Triangular, Claus Reiner, 
afirmou que “energia é o 
motor do desenvolvimen-
to”. Essa colocação leva a 
desdobramentos diferen-
ciados, se contextualizada 
no âmbito do Semiárido 
brasileiro: a possibilidade 
de geração própria de ener-
gia resulta na transforma-
ção das condições de sub-
sistência de uma população 
que convive com a escassez 
hídrica.

Em Monteiro, no Cariri 
Ocidental paraibano, está 
a base da Cooperativa dos 
Produtores Rurais de Mon-
teiro, conhecida pela marca 
Capribom. Pelo menos 700 
cooperados vendem a pro-
dução de leite de cabra e 
de vaca ou trabalham na in-
dústria de beneficiamento 
de laticínios. São criadores 
e agricultores de diversos 
municípios em torno de 
Monteiro. Essas pessoas, 
a maioria de seus animais 
e suas lavouras resistiram 
ao estresse hídrico de uma 
das secas mais áridas e pro-
longadas da história (entre 
2012-2019) contando com 
diversas políticas públicas 
implementadas ao longo 
desses anos, não só pelos 
governos, mas também em 
parcerias com organiza-
ções da sociedade civil. 

O Procase, com diver-
sas ações visando a con-
vivência com o Semiárido, 
como implantação de des-

salinizadores, construção 
de barragens subterrâneas 
e poços, sistemas de irriga-
ção que empregam energias 
renováveis, entre outros, e 
ONGs, como o Patac, com 
a construção de cisternas, 
além de outras ações, estão 
entre as instituições que 
atuaram de forma a ame-

nizar a estiagem no mais 
recente período de seca. 
Entre 2012 até 2019, a mé-
dia de chuvas na Paraíba 
foi de 513,7 milímetros; no 
Cariri e Curimataú foi me-
nor, com 323,4 milímetros. 
Mas se as políticas alcan-
çavam os produtores fami-
liares, a indústria passava 

por dificuldades: “Por volta 
de 2018 nossa cooperativa 
não apresentava viabilidade 
econômica porque pagáva-
mos entre R$ 13 mil e R$ 14 
mil reais de energia por mês. 
Tentávamos economizar, tí-
nhamos um gerador a die-
sel, tentamos soluções como 
comprar a demanda de ener-

gia, através de contratos com 
a empresa de energia, para 
termos horários com valores 
menores, mas a conta altís-
sima sempre comprometia 
a receita no final do mês”, 
contou Francisco Rubens 
Remígio, o Rubinho, técnico 
responsável e gerente de ne-
gócios da Capribom.

Em menos de dois anos, houve o retorno médio de 44% do investimento em economia de energia em três cooperativas na região do Semiárido

A possibilidade de geração própria de energia resulta na transformação das condições de subsistência de uma população que convive com escassez hídrica

Fotos: Procase/divulgação

Beneficiadora de laticínios é caso de sucesso no setor primário

Economia com energia renovável é investida para aumentar produção

Beneficiadora de lati-
cínios de cabra e de vaca, 
a Capribom é um caso de 
sucesso no setor primário na 
região do Cariri paraibano, 
estudado por economistas, 
pesquisadores da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa-PB), da 
Empresa de Pesquisa, Exten-
são Rural e Regularização 
Fundiária (Empaer-PB). Em 
estudos com relação aos 
custos de produção, o gar-
galo era um só: a energia 
elétrica. Estava inviável ar-
car com os custos do “motor 
do desenvolvimento”.

“Recebemos uma visita 

do Procase e eu tomei co-
nhecimento pela Internet 
que o Procase tinha projetos 
produtivos também, não só 
projetos de infraestrutura”, 
conta o Sr. Rubinho. Por 
outro lado, o coordenador 
do Procase, Aristeu Cha-
ves, narra que os trabalhos 
desenvolvidos junto aos 
agricultores levaram ao co-
nhecimento de que a Capri-
bom era peça importante na 
engrenagem do desenvolvi-
mento econômico do Cariri. 
“Es távamos com planos 
para implementar projetos 
do sistema fotovoltaico em 
agroindústria e nos encami-

nhamos para a Capribom”, 
disse Aristeu Chaves.

“Fomos um dos primei-
ros projetos implantados na 
Paraíba, no início de 2019”, 
segue o Sr. Rubinho. “O que 
geramos de energia é lança-
do na rede elétrica. Nossa 
conta caiu para R$ 1 mil. 
Decidimos empregar essa 
economia em coisas que 
dariam rentabilidade para 
cooperativa: compramos 
um caminhão refrigerado. 
Demos uma entrada e fi-
nanciamos o restante. Foi 
o sol que deu pra gente; o 
Procase, o FIDA”.

Claus Reiner aval ia: 

“Nosso foco (do Fida) são os 
pequenos produtores, famí-
lias em situação de pobreza. 
E também tem a ver com a 
inclusão dessas famílias na 
economia moderna, pro-
duzir produtos que podem 
ser comercializados. E para 
isso precisa-se do elemento 
energia, para esfriar o leite, 
ou processar produtos. E as 
associações e cooperativas 
que fazem atividades de 
beneficiamento não têm 
uso fácil da energia elétrica, 
ou do biogás; o custo para 
eles dessa energia é muito 
alto. É importante encontrar 
soluções sustentáveis para 

que eles possam usar as tec-
nologias de transformação 
e, dessa maneira, realizar a 
inserção na economia”.

De acordo com Tiago 
Silva, consultor ambiental 
do Procase, os estudos fei-
tos apontam que em até 
quatro anos o investimento 
em energia fotovoltaica na 
Capribom estará integral-
mente coberto. O sistema 
fotovoltaico tem 20 anos de 
garantia. Até o momento, 
o equipamento instalado 
na Capribom há 28 meses 
nunca quebrou, nunca en-
guiçou. A única manutenção 
é lavar para tirar o pó.

Na Arteza, Cooperativa dos 
Curtidores e Artesãos em Couro 
de Ribeira de Cabaceiras, no 
Cariri paraibano, Ângelo Márcio 
Meira, presidente, contou que 
com a economia em energia 
elétrica depois da instalação do 
sistema fotovoltaico por meio do 
Procase, irá investir em novas 
máquinas. Já está restaurando 
outras que estavam sem manu-
tenção por falta de condições 
financeiras. A Arteza fabrica 
roupas, calçados e acessórios 
em couro.

“Energia solar ainda é um 
investimento alto para o peque-
no produtor. Tem que contar 
com financiamentos”, explica 
Márcio Meira. A Arteza, com 
75 associados, entrou com uma 
contrapartida para instalar o sis-
tema fotovoltaico. Os convênios 

com as associações efetivados 
pelo Procase prevêem essa 
contrapartida, segundo escla-
rece Aristeu Chaves: “Seja com 
mão de obra, financeira… Mas 
quase a totalidade reverte para 
o agricultor ou para a coopera-
tiva; distribuição de raquetes de 
palmas para alimentar o gado, 
de mudas de plantas nativas, 
ou ativos que ficam como uso 
da cooperativa”.

No caso do convênio com 
a Cooperativa Agroindustrial do 
Seridó e Curimataú Paraibano, 
agroindústria de polpa de frutas 
Picuí Polpas (31 cooperados), a 
cooperativa deu uma uma con-
trapartida de 15% do valor do 
projeto, mas não foi financeira. 
“Negociamos nossa contra-
partida com a compra de um 
terreno ao lado para instalar 

as 116 placas fotovoltaicas e 
a contrapartida reverteu para 
cooperativa”, fala Júlio Pereira 
da Costa, presidente.

O sistema foi instalado em 
agosto de 2019. No ano se-
guinte, a pandemia foi a razão 
da dificuldade com as vendas. 
A produção era comprada por 
programas de alimentação do 
governo (PNAE, PAA), mas as 
compras foram suspensas tem-
porariamente e a produção teve 
que ser estocada.

“Tivemos que parar de fazer 
entregas, as vendas reduziram 
92%; estávamos com estoque 
muito alto e o processamento 
continuou. Ficamos com três 
câmaras frias ligadas. Se não 
fosse a energia produzida por 
nós, teríamos que nos desfazer 
do produto, vender sem lucro. 

A energia solar proporcionou 
essa segurança. Com a pande-
mia nós vimos que era preciso 
abrir mercado. Conseguimos 
competitividade oferecendo um 
produto mais barato. Já começa-
mos a entregar em restaurantes, 
fábricas e iniciamos um sistema 
porta-a-porta aqui em Picuí e 
em Natal (RN)”. A expansão do 
mercado também foi possível 
pela compra de um caminhão 
refrigerado, pago com a econo-
mia feita com a energia.

A Capribom passou pelo 
mesmo contratempo, pois a 
maior parte das vendas era ins-
titucional. O Sr. Rubinho comen-
tou que agora se concentra em 
abrir mercado. Hoje vende em 
mais de 100 supermercados de 
Campina Grande ao Cariri. Em 
João Pessoa começou a fornecer 

para uma loja com iguarias do 
Sertão. “Essa experiência me 
leva a sugerir que o Procase pos-
sa desenvolver uma mecânica 
para que a produção de conve-
niados possa ser comprada em 
programas institucionais. Assim, 
a cadeia produtiva é fechada”, 
recomenda o Sr. Rubinho.

Márcio Meira, da Arteza, 
pretende entrar no mercado 
de exportação e colocar os 
produtos em couro artesanal 
em outros países. Ele efetivou 
algumas experiências por meio 
de empresas parceiras, via 
online, mas quer dominar o 
comércio exterior. As outras três 
cooperativas beneficiadas pelo 
Procase foram a Coopeaves, a 
Ascomcab e a Cooapecal.

Continua na edição de amanhã



Ceará e Bahia decidem a Copa do NE

500 enfermeiros nos Jogos Olímpicos

Nacional desliga
seis jogadores

Aglomeração para ver o jogo Atlético x São Paulo em Cajazeiras

Ceará e Bahia vão decidir a Copa 
do Nordeste de 2021 nos dias 1 e 
8 de maio, com o primeiro jogo sen-
do disputado na Arena Fonte Nova 
e o segundo na Arena Castelão. Os 
finalistas foram conhecidos no úl-
timo sábado em rodada dupla no 
Castelão, em Fortaleza. No início da 
tarde, o Ceará se impôs diante do 
Vitória e ganhou de 2 a 0, gols de 
Vina e Messias. Neste jogo o árbitro 

assistente paraibano Oberto Santos 
estava escalado como auxiliar de 
árbitro de vídeo, mas por conta de 
testar positivo para covid-19, no dia 
anterior, acabou sendo substituído. 
No outro jogo do dia, o Bahia levou 
a melhor sobre o Fortaleza, mas nas 
cobranças de penalidades porque no 
tempo normal a partida terminou 
empatada sem gols. O time baiano 
venceu por 4 a 2.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio confirmaram, ontem, que so-
licitaram os serviços de 500 enfermeiros 
japoneses para o evento, concordando 
que devem ser "flexíveis" para evitar 
agravar ainda mais um sistema de saú-
de duramente afetado pela pandemia. 
O diretor-geral do Comitê Organizador, 
Toshiro Muto, confirmou em coletiva de 
imprensa as informações da mídia local 
de que a organização já teria feito uma 

solicitação neste sentido à Associação 
de Enfermeiros do Japão. A notícia 
gerou polêmica nas redes sociais, onde 
os usuários acusaram os organizadores 
de acumular recursos médicos funda-
mentais enquanto o Japão enfrenta 
uma nova onda de casos de covid-19. 
O Japão tem cerca de 10 mil mortes re-
gistradas oficialmente desde janeiro de 
2020, e vive atualmente um aumento 
dos casos em vários departamentos. 

Em nota nas redes sociais do Na-
cional de Patos, o clube  anunciou 
as dispensas dos meis Enercino, Eri-
velton, Sérgio Villareal, Luís Eduardo 
e dos volantes Érick e Marquinhos. 
A decisão foi tomada após os tro-
peços nas rodadas do Campeonato 
Paraibano quando o time empatou 
em casa em 1 a 1 com a Perilima 
e perdeu, no último domingo, para 
o Campinense por 1 a 0, no Ami-
gão. Os dirigentes agradecem aos 
jogadores pelo empenho durante a 
pré-temporada e nos jogos amisto-
sos e desejam boa sorte na carreira. 
A busca por reforços segue para re-
posição, mas o clube encontra difi-
culdades dante do cenário financeiro 
de muita dificuldade. Com apenas 
um ponto na competição, o Nacio-
nal segue flertando o rebaixamento.  
Na próxima partida, em casa, o time 
receberá o Atlético, em jogo chave 
na parte de baixo da tabela.

O torcedor faz de tudo para ver a sua equipe, mesmo em tempo de pandemia. Burlando os protocolos sanitários que não 
permitem aglomerações, ele usa de todos os meios para conseguir ver de perto o seu time em ação, e, sem ser incomodado 
pelas autoridades que, se viram, ignoraram a proibição. Foi o que aconteceu no último sábado, fora do estádio Perpetão, em 
Cajazeiras, quando um grupo de torcedores, em cima de um caminhão tanque, se espremeu, para ver a partida Atlético x São 
Paulo Crystal pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. Alem de torcer pelo “Trovão Azul”, os torcedores foram também 
presenciar uma mulher, Ruthianna Camila, apitar pela primeira vez um jogo de futebol da primeira divisão. 

Curtas
Foto: Reprodução/WhatsApp

Dos oitos clubes participantes, apenas um será rebaixado, e a briga promete ser boa na 
parte inferior da tabela, diante do baixo nível técnico das equipes após duas rodadas

Após duas rodadas do 
Campeonato Paraibano, a 
grande surpresa vem sendo o 
São Paulo Crystal, que ocupa 
no momento a segunda colo-
cação na competição, com 4 
pontos ganhos, frutos de uma 
vitória sobre o Campinense 
por 2 a 1 e um empate em 1 
a 1 contra o Atlético. Nesta 
quarta-feira, o time de Cruz 
do Espírito Santo vai encarar 
o Treze, terceiro colocado, 
com 3 pontos, no Estádio Car-
neirão, apesar da tentativa 
do Galo de levar o jogo para 
o Almeidão, em João Pessoa, 
alegando que o Carneirão não 
oferecia condições para a prá-
tica de futebol profissional.

Após os resultados até o 
momento, a grande disputa 
do campeonato vem sendo 
mesmo para fugir do rebai-
xamento. Como já era de se 
esperar, Botafogo e Treze 
continuam sendo os favoritos 
para conseguir as duas vagas 
diretas às semifinais. Ambos 
estão em um nível bem supe-
rior aos outros adversários.

Nesta disputa contra o 
rebaixamento, nem mesmo 
o São Paulo Crystal, que ar-
rancou na frente, está livre. O 
Atlético, que está na lanterna 
com apenas 1 ponto e vai 
jogar a próxima rodada, fora 
de casa, contra o Nacional, 
vem sendo o grande favorito 
para voltar à segunda divisão, 
mas pelos jogos da terceira 
rodada, é muito provável que 
o quadro atual mude entre 
aqueles que correm para fu-
gir da degola. 

O São Paulo Crystal vai 
encarar o favorito Treze. Mes-
mo em seu campo, não é nada 
fácil conseguir pontuar con-
tra o Galo. A mesma coisa em 
relação ao Campinense, que 
apesar da vitória sobre o Na-
cional, não convenceu muito 
o seu torcedor, e vai agora 
enfrentar o Sousa, que vem 
de uma vitória fora de casa 
contra a Perilima, pelo placar 
de 2 a 0, dentro do Marizão, 
onde dificilmente perde. O 
Dinossauro parece estar fora 
desse grupo e vai brigar por 
uma vaga nas semifinais.

O Nacional terá a opor-
tunidade de se recuperar da 
derrota para a Raposa enfren-
tando o Atlético em Patos. O 
Canário do Sertão já provou 
que tem mais time este ano 
do que o rival de Cajazeiras e 
jogando em casa é o favorito. 
Mas, o jogo tem uma cara 
de decisão, porque o Trovão 

Azul é um concorrente di-
reto para não cair e precisa 
desesperadamente de somar 
pontos nesta partida, ou fica-
rá numa posição muito difícil 
para se recuperar. 

A Perilima, que tem tam-
bém apenas 1 ponto, assim 
como Nacional e Atlético, terá 
pela frente o adversário mais 
forte de todos, o Botafogo, que 
vem embalado na liderança, 
com 6 pontos, e cem por cento 
de aproveitamento. O Belo 
vem de uma vitória tranquila 
diante do Treze por 2 a 0 e não 

dá para negar que é o maior 
favorito para ser campeão. A 
Águia conseguiu um empate 
importante em Patos contra 
o Nacional, mas na última ro-
dada foi derrotada, por 2 a 0, 
para o Sousa, mesmo jogando 
em Campina Grande.

Com apenas cinco jogos 
pela frente, qualquer pon-
to perdido agora pode fazer 
falta no final e estas equipes 
tentam de todas as formas 
continuar na elite do futebol 
paraibano. Apenas uma delas 
será rebaixada, mas com um 

número pequeno de clubes 
na primeira divisão, a disputa 
na divisão de acesso tende 
a ser cada vez mais difícil e 
quem descer, terá muita difi-
culdade para retornar à elite.

De acordo com o regu-
lamento deste ano, apenas 
os dois primeiros colocados 
desta fase de classificação vão 
direto para as semifinais. As 
outras duas vagas sairão dos 
confrontos entre o terceiro 
colocado e o sexto e o quarto 
colocado contra o quinto. O 
sétimo colocado garante a 

presença na primeira divisão 
do próximo ano, mas encerra 
a sua participação na fase 
de classificação. Já o oitavo 
colocado é rebaixado para a 
segunda divisão. 

Esta primeira etapa do 
Campeonato Paraibano tem 
apenas sete jogos, dos quais, 
dois já foram disputados. As 
semifinais serão em jogos úni-
cos, contra o primeiro e se-
gundo colocados, que terão o 
direito de decidir a vaga para 
as finais, dentro de casa. Já as 
finais serão disputadas em 

duas partidas, sendo a última 
na casa do time que conseguiu 
o maior número de pontos.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Disputa para não cair 
está bem acirraDa
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copa Libertadores
Cinco clubes brasileiros entram em campo hoje 
pela Copa Libertadores. Destaque para Palmeiras e 
Flamengo, que lideram os seus grupos. Página 23
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Foto: Daniel Lins/Campinense

Paraibano 2021

Atlético, Nacional e 
Perilima marcaram 

apenas um ponto em 
dois jogos e estão ainda 
mais pressionados no 

campeonato

Com um gol de pênalti, marcado por Allefe, o Campinense, mesmo mostrando um futebol  abaixo de sua tradição, conseguiu vencer o Nacional, mas segue embolado na parte de baixo da tabela



Belo segue na liderança do Estadual após duas vitórias e o grande objetivo é manter 100% de aproveitamento

Após a grande vitória no 
clássico contra o Treze, o Bo-
tafogo iniciou nessa segunda-
feira os treinos para enfrentar 
a Desportiva Perilima, nesta 
quinta-feira, às 16h, em Cam-
pina Grande, pela terceira ro-
dada da fase de classificação 
do Campeonato Paraibano de 
2021. O principal objetivo da 
equipe é manter os 100 por 
cento de aproveitamento na 
competição, mas todos sabem 
no clube que pela situação que 
atravessa o adversário no cam-
peonato, o jogo no Amigão não 
será nada fácil.

“Nós estudamos a Perili-
ma, que tem um time jovem, 
mas muito entrosado e muito 
veloz e vai fazer de tudo para 
nos surpreender e conseguir 
a primeira vitória na com-
petição, porém, nós estamos 
preparados e vamos em busca 
da vitória, com todo respeito 
ao adversário”, disse o técnico 
Gerson Gusmão.

Dentro da programação 
distribuída pela assessoria de 
imprensa do clube, ontem o 
time fez os testes para detec-
tar covid e um treinamento na 
parte da tarde na Maravilha do 
Contorno. Para hoje, está pre-
visto apenas um treino na par-
te da tarde. Amanhã, o trabalho 
será pela manhã, a partir das 
8h30. Após o almoço, o time 
viaja para Campina Grande.

Treze
Depois da derrota para o 

Botafogo por 2 a 0, que custou 
a liderança do Campeonato Pa-
raibano, o técnico Marcelinho 
Paraíba chegou à conclusão 
que o time precisa melhorar e 
muito para manter a hegemo-
nia no Estadual e vem acele-
rando os treinamentos táticos 
e técnicos em busca de recu-
perar a liderança. Amanhã, a 
equipe volta a atuar pelo Esta-
dual, quando vai até a cidade de 
Cruz do Espírito Santo enfren-
tar o invicto São Paulo Crystal 
que ganhou do Campinense e 
empatou com o Atlético.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo intensifica treinos
para jogo contra a Perilima
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Edição: Geraldo Varela              Editoração: Luciano Honorato22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 27 de abril de 2021

Uma luz no fim do túnel
Um projeto de lei está caminhando no 

Senado Federal e deverá ser aprovado em breve 
sobre a transformação dos clubes de futebol do 
país em empresas. O texto é de autoria do pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pacheco - DEM-MG 
e tem como relator o senador Carlos Potinho, 
do PL-RJ. Caso aprovado, os clubes se tornarão 
uma SAF - Sociedade Anônima do Futebol, com 
capital aberto ou fechado e com uma tributação 
pequena, apenas de 5 por cento. Hoje, os clubes 
são associacões sem fins lucrativos.  

Se não é ainda uma coisa semelhante ao 
que tem hoje a Europa, pelo menos trata-se 
de um avanço considerável e capaz de evitar a 
falência de grandes clubes do futebol brasileiro. 
A dívida dos clubes das Séries A e B do Brasil 
já soma mais de 8 bilhões de reais e clubes de 
massa como Cruzeiro, Botafogo e Vasco etc 
estão mendigando. Com a lei, estes clubes terão 
incentivos fiscais e poderão criar formas de 
captação de recursos no mercado financeiro.

Alguns dos grandes clubes do futebol mun-
dial já são empresas S/A com movimentação 
até nas bolsas de valores e são administrados 
por bilionários grupos econômicos, que fazem 
gestões altamente lucrativas e formam elencos 
recheados de craques de todo o planeta. Não 
é à toa que quando querem, compram nossos 

futuros craques com facilidade, alguns desses 
garotos não chegam nem a fazer sucesso no 
profissional e já vão embora, nos privando de 
vê-los em ação nos clubes que os revelaram.

Com esta lei, o futebol brasileiro poderá 
mudar da água para o vinho e até passar a ser 
páreo para os clubes europeus, como foi no 
passado, mesmo o Brasil não sendo tão rico 
quanto os países europeus.Teríamos condições 
de segurar mais os nossos craques, ou vendê-los 
por muito mais dinheiro. Poderíamos também 
investir mais na formação de craques, na base 
do futebol. 

A forma amadora que os clubes brasilei-
ros são administrados por cartola, e que tanto 
prejuízo trouxe aos clubes de massa do país, se 
tornaria coisa do passado. A lei nem está em 
vigor ainda e já começamos a ter exemplos de 
clubes brasileiros que saíram do anonimato 
para hoje integrarem a nata do futebol nacio-
nal, graças ao investimento de grupos econô-
micos. Vou citar apenas 2 aqui, para o torcedor 
comprovar o que estou dizendo. O Red Bull 
Bragantino, que desde que foi comprado pela 
indústria de energético, que também já possui 
um clube na Alemanha e outro na Áustria, 
passou a ser outro. O Bragantino de Bragança 
Paulista, interior de São Paulo, era apenas um 

clube modesto e em apenas 2 anos passou a 
ser da elite do futebol nacional. Fez uma exce-
lente campanha na Série A do ano passado, e 
vem bem no paulista, com condições de dispu-
tar título com os chamados grandes do futebol 
do Estado, como Palmeiras, Corinthians, São 
Paulo e Santos. Outro exemplo é o Cuiabá, que 
saiu da Série D e chegou à Série A deste ano.

Se essa lei não for aprovada logo, em 
pouco tempo podemos dizer que estes clubes 
empresas vão disputar títulos nacionais, contra 
os grandes clubes de massa do país, detentores 
de milhões de torcedores. Tomara que essa lei 
passe logo e quem sabe poderemos sonhar em 
ver um Treze, um Botafogo ou um Campinense, 
times de massa da Paraíba, transformados em 
clubes empresas, se tornando uma verdadeira 
fábrica de grandes jogadores e com uma receita 
suficiente para contratar jogadores de alto nível.

Campeonato Paraibano
Como a gente já esperava, a briga pelo 

título do Campeonato Paraibano deverá ser 
mesmo entre Botafogo e Treze. A luta maior 
está sendo para fugir do rebaixamento. Pelo 
que vimos após a segunda rodada, das 7 
previstas para a fase de classificação, Atlé-
tico, Perilima, Nacional, São Paulo Crystal e 

até mesmo o Campinense, vão travar uma 
disputa, ponto a ponto, para não descer para 
a segunda divisão. Há mais ou menos uma 
igualdade técnica entre eles, que me desculpe 
a grande torcida que tem o Campinense, um 
dos grandes do nosso futebol, mas a diferença 
entre estes times vai ser aqueles que conse-
guirem melhores resultados jogando em casa.

Nunca é demais lembrar que o Campeo-
nato Paraibano deste ano só tem 8 equipes. 
Na primeira fase, que é a responsável pela 
classificação dos clubes, só tem 7 rodadas e 
já se passaram 2. Um deverá descer para a 
segunda divisão e apenas 1 deverá subir da 
segunda divisão. Se for mantido essa fórmu-
la, quem cair para a segundona, terá muita 
dificuldade de retornar à Série A.

Esta terceira rodada, que começa nesta 
quarta-feira, será muito importante para sa-
ber se o Campinense, depois da vitória sobre 
o Nacional, vai vencer também o Sousa, em 
Sousa, e provar que está fora dessa briga. Se 
o São Paulo, melhor colocado deste grupo 
citado, arranca pontos do Treze. Como ficará 
o confronto direto entre Nacional x Atlético?  
E a Perilima terá condições de somar pontos 
diante do favorito Botafogo? Vamos esperar 
para ver. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Instagram/Botafogopb

O Basquete Unifacisa 
entrou em quadra pela últi-
ma vez na décima terceira 
temporada do Novo Bas-
quete Brasil. O time parai-
bano enfrentou o Mogi pela 
terceira vez na tarde deste 
domingo, 25, no Rio de Ja-
neiro. A equipe disputou 
bravamente, mas não alcan-
çou a vitória, perdendo pelo 
placar de 94 a 85, fechando 
a série em 2 a 1. Com o resul-
tado a Unifacisa se despede 
desta temporada atípica  do 
NBB 2020/2021 que devido 
a pandemia de covid-19, não 
pôde realizar nenhum jogo 

na sua Arena.
Após uma campanha de 

33 jogos, a Unifacisa deixa a 
temporada 13 do NBB com 
um retrospecto de 15 vitó-
rias e 82 pontos de média ao 
longo da temporada, o que 
coloca o time como um dos 
melhores ataques da tempo-
rada. 

Os destaques da parti-
da ficaram por conta de Be-
tinho, cestinha da Unifacisa 
com 21 pontos, 2 rebotes e 6 
assistências. Vinicius Pastor 
com 15 pontos e 7 rebotes. 
Felipe Vezaro marcando 14 
pontos e 9 rebotes. E Nehe-

mias Morillo com 12 pontos, 
4 rebotes e 2 assistências. 

“Nós tínhamos a cons-
ciência de que seria uma sé-
rie muito disputada e difícil, 
o Mogi é um grande time e 
realmente se provou dessa 
forma, foi uma série de jogos 
muito acirrados e decidida 
nos minutos finais. Nós sa-
bíamos que precisávamos 
manter o foco durante os 3 
jogos inteiros, demos nosso 
melhor até o último momen-
to, mas infelizmente não foi 
o suficiente para que saísse-
mos com o resultado positi-
vo hoje”, pontuou o pivô da Unifacisa, Vinicius Pastor.

Unifacisa se despede da temporada 20/21

No terceiro jogo decisivo, a Unifacisa perdeu de 94 a 85 para o Mogi

Foto: Mariana Sá/LNB

Jogadores do Botafogo em 
atividade na Maravilha do Contorno, 
se preparando para mais um 
compromisso pelo Paraibano 2021



Esportes

Sete clubes brasileiros entram 
em campo nesta terça-feira pela 
Copa Libertadores e Copa Sul-A-
mericana. A noite de futebol pelas 
competições da Conmebol começa 
a partir das 19h15 com Flamengo 
x Unión La Calera (Chile), no Ma-
racanã; Atlético Mineiro x América 
de Cali (Colômbia), no Mineirão; e 
ainda Bahia x Guabirá (Bolívia), na 
Fonte Nova.

Mais tarde, já às 21h30, entra 
em campo  o Palmeiras, que recebe 
o Independiente del Valle (Equa-
dor), no Alianzz  Parque; o Interna-
cional, jogando no Beira Rio contra 
o Deportivo Tachira (Venezuela); 
e o Santos que joga no Estádio de 
La Bombonera, diante do Boca Ju-
niors (Argentina). O Ceará, finalis-
ta da Copa do Nordeste, joga contra 
o Arsenal de Sarandi, no Estádio 
Julio Grondona. na Argentina.

Líderes em campo
Flamengo e Palmeiras vão de-

fender a liderança de seus grupos 
pela Libertadores. Bem no Cam-
peonato Carioca - conquistou a 
Taça Guanabara no último sábado 
- o Flamengo estreou vencendo 
fora de casa o Vélez Sarsfield, da 
Argentina, por 3 a 2. O adversário 
é um time chileno que empatou na 
estreia contra a LDU, mas a maior 
preocupação do técnico Rogério 
Ceni não é com o adversário e sim 
com o sistema defensivo que segue 
sendo vazado a cada partida e tem 
uma média de mais de um gol nos 
jogos da temporada de 2021.

Apesar do favoritismo, o Fla-
mengo deve encontrar dificulda-
des na armação das jogadas diante 
do fraco futebol exibido por Ever-
ton Ribeiro, ainda mantido titular 
apesar da má fase. Depois de en-

frentar o time chileno, o rubro-ne-
gro vai encarar novamente o Volta 
Redonda pelas semifinais do Cam-
peonato Carioca com a vantagem 
do empate, jogo previsto para este 
final de semana.

O outro time brasileiro lí-
der de grupo, o Palmeiras, vem se 
complicando no Campeonato Pau-
lista e está ameaçado de não par-
ticipar da segunda fase diante de 
tantos resultados negativos. Está 
em terceiro lugar no grupo C, atrás 
do Novorizontino com 12 pontos 
contra 17 do adversário. Na Liber-
tadores estreou bem fora de casa 
ao vencer com dificuldades o Uni-
versitário, do Peru, por 3 a 2. Hoje 
joga em seus domínios e vai encon-
trar um adversário complicado. O 
time equatoriano do del Valle foi 
quem eliminou o Grêmio na fase 
preliminar.

Técnico demitido
Os outros três times brasileiros 

na Libertadores buscam a reabilita-
ção após derrotas na estreia, casos de 
Internacional e Santos. Já o Atlético 
Mineiro vem de um empate. A para-
da mais dura será do Santos diante 
do Boca Juniors, na Argentina. Vencer 
na Bombonera é um grande desaafio 
para o time paulista que perdeu o téc-
nico Ariel Holan. Ele pediu demissão 
após a derrota para o Corinthians. O 
alvinegro também vai mal no Paulis-
ta e já tem quatro derrotas em nove 
jogos com apenas duas vitórias e três 
empates, um aproveitamento de ape-
nas 33,3%, um dos motivos da de-
missão do técnico que vinha bastante 
pressionado. Curiosamente, o traba-
lho do treinador começou e chegou 
ao fim com derrotas em clássicos. A 
estreia, no início de março, foi com a 
goleada sofrida diante do São Paulo 

Cinco clubes 
brasileiros em
ação hoje pela 
Libertadores
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Flamengo, Palmeiras, Internacional e Atlético jogam em 
seus domínios, enquanto o Santos atua na Bombonera

Jogos dE hoJE

n Libertadores
19h15
Flamengo x Unión La Calera
Atlético-MG x América de Cali
21h30
Palmeiras x Ind. del Valle
Internacional x Dep. Táchira
Boca Juniors x Santos

n sul-Americana
19h15
Bahia x Guabirá
21h30
Arsenal de Sarandí x Ceará

por 4 a 0, no Morumbi. Na noite de 
domingo, o revés para o Corinthians 
aconteceu na Vila Belmiro, pelo pla-
car de 2 a 0.
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Confinados em hotel

Árbitros do Paulistão estão vivendo numa bolha

Confinados em um hotel, sem 
poder ver parentes e submetidos 
com frequência aos testes contra 
a covid-19, os árbitros do Cam-
peonato Paulista estão com uma 
rotina idêntica à dos jogadores. O 
isolamento social virou lei. Quem 
trabalha nas partidas das duas 
primeiras divisões do Estadual 
tem sido obrigado a permanecer 
em uma bolha e a criar novos há-
bitos para amenizar a distância 
da família e desempenhar ativida-
des profissionais.

Para conseguir a autorização 
das autoridades para a retomada do 
torneio, há cerca de duas semanas, a 
Federação Paulista de Futebol (FPF) 

criou no protocolo o esquema de 
bolhas de segurança. Tanto jogado-
res como árbitros devem permane-
cer isolados em hotéis ou centros de 
treinamentos e só saírem de lá para 
participar das partidas. Os cuidados 
estão mantidos enquanto não hou-
ver uma flexibilização nas regras es-
taduais de combate à pandemia.

Embora não sejam as estrelas 
dos jogos, os árbitros estão sob as 
mesmas regras aplicadas para os 
atletas. Todos cumprem a mesma 
cartilha de cuidados. São testes PCR 
a cada três dias e mais o exame an-
tígeno realizado horas antes do jogo 
para garantir que não houve contá-
gio. Para aplicar o isolamento social, 
a FPF reservou um hotel na zona 
oeste de São Paulo para abrigar cerca 
de 70 membros dos quadros de arbi-

tragem e mais alguns funcionários. 
Os cuidados para a bolha dos árbi-
tros foram preparados pelo diretor 
médico da FPF, Moisés Cohen. "Cada 
árbitro está isolado em um quarto. 
Eles almoçam e jantam em grupos 
de seis pessoas e com revezamento 
de turmas no refeitório, para que 
não tenha aglomeração. Todos os 
funcionários do hotel estão orienta-
dos para evitar o contato", explicou 
ao Estadão. As despesas de hospe-
dagem são bancadas pela FPF.

O esquema de cuidados faz com 
que os árbitros só tenham contatos 
mais frequentes com os respectivos 
assistentes do próprio trio fixo de 
trabalho. Em alguns horários, há no 
máximo a proximidade com mais 
um outro trio durante as refeições.

Além do quarto e do restau-

Ciro Campos
Agência Estado

rante do hotel, os árbitros passam 
diariamente pela academia. Os 
equipamentos de musculação e a 
esteira são compromissos diários 
para manter o preparo físico em 
dia. Para frequentar o espaço, há 
uma norma rígida de revezamento. 
A determinação é que no máximo 
dois trios de arbitragem compar-
tilhem o mesmo horário na acade-
mia. Ainda assim, sempre com a 
utilização de máscara e higieniza-
ção das superfícies com álcool.

A FPF apenas detectou casos 
de contaminação por covid-19 em 
dois árbitros nos testes prévios ao 
início da bolha. Desde então, a ro-
tina controlada e a obediência de 
quem precisa impor a disciplina 
dentro de campo têm sido funda-
mentais para evitar problemas.

Apesar do estilo sisudo dentro 
de campo, os árbitros têm relato a 
dificuldade de se afastar da família. 
A bolha de segurança teve início 
no dia 9. Caso não exista uma fle-
xibilização das regras de combate 
à pandemia, a moradia no hotel só 
vai terminar em 23 de maio, data 
da final do Paulistão.

"A distância da família tem 
sido a parte mais difícil para todos 
Eu tenho um filho que vai comple-
tar agora dois anos. É difícil lidar 
com isso. A família é apoio que a 
gente tem no dia a dia", disse o ár-
bitro Flávio Rodrigues de Souza, 
membro do quadro da Fifa e um 
dos principais nomes da FPF.

Quando não estão nos jogos, 
nos treinos ou na academia, os 
árbitros contam que passam as 
horas livres dentro dos quartos e 
entretidos em alguma tela. Alguns 
acompanham futebol pela televi-
são, estudam pelo laptop para se 
preparar para a próxima partida 
ou usam o celular para conversar 
com familiares. "A tecnologia nos 
beneficia para diminuir um pouco 

dessa saudade. Faço muita cha-
mada de vídeo com o meu filho e 
minha esposa. Temos tentado mi-
nimizar essa ausência, até passar o 
momento em que vou poder voltar 
para casa", explicou Flávio.

Para ajudar a passar o tempo, 
alguns até passam horas conversan-
do com colegas que estão no mesmo 
hotel, mas que não podem encon-
trar presencialmente por causa das 
regras de distanciamento. Há tam-
bém uma rotina de palestras e ativi-
dades para ajudar os 70 hóspedes a 
continuarem entretidos.

"Alguns árbitros estão apro-
veitando o tempo para trabalha-
rem do hotel, como se fosse um 
esquema home office. Vários deles 
têm empreendimentos próprios 
e continuam se dedicando a isso. 
Eu vejo que há muita dedicação 
deles para manter a realização do 
torneio", disse o diretor médico da 
FPF, Moisés Cohen.

Contágio
Apesar de não serem prota-

gonistas do espetáculo, os árbitros 
têm apresentado uma taxa de con-
tágio por covid-19 superior à dos 
jogadores no âmbito nacional. Se-
gundo dados de um levantamento 
feito pela Associação Nacional de 
Árbitros de Futebol (Anaf), entre 
agosto de 2020 e fevereiro de 2021, 
as competições nacionais organiza-
das pela CBF registraram testes po-
sitivos para covid-19 em 35% dos 
árbitros. Nesse mesmo período, a 
taxa entre os atletas foi de 2%.

A Anaf não apresentou causas 
para o número de testes positivos. 
Uma das possíveis justificativas é 
que a contaminação tenha ocorrido 
fora do ambiente do futebol, duran-
te as respectivas atividades profis-
sionais. A entidade realizou o levan-
tamento ao aplicar questionários 
para os mais de 700 filiados.Tanto jogadores, como árbitros, devem permanecer isolados em hotéis ou centros de treinamentos e só saírem de lá para participar das partidas 
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Amanhã será lembrado em todo o país o ‘Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho’

Especialista explica sobre lesões 
e mortes causadas no trabalho

Amanhã, 28 de abril, é lembrado 
no país o ‘Dia Nacional em Memória 
das Vítimas de Acidente de Trabalho’. 
O acidente de trabalho acontece quan-
do um funcionário sofre alguma lesão 
permanente, temporária ou vai a óbito 
no exercício do seu ofício. E segundo o 
advogado trabalhista Felipe Mendon-
ça, neste período de pandemia a mor-
te por covid-19 também é considera-
da um acidente de trabalho, porque 
essa é uma doença ocupacional que 
tem o mesmo efeito de um acidente. 
“Até o trabalhador saindo de casa para 
o trabalho ou voltando, se ele se en-
volver num acidente de trânsito e for a 
óbito, esse acidente será considerado 
acidente de trabalho”, destacou.

Ele explicou que o acidente de 
trabalho tem relação com a atividade 
laboral exercida na empresa. Para o 
contágio por covid-19 ser caracte-
rizado como doença do trabalho, o 
empregado deve comprovar que a 
doença resultou da exposição no local 
de trabalho ou no contato direto pela 
própria natureza da atividade.

Ao comprovar o acidente de tra-
balho, o colaborador tem direito a 15 
dias de afastamento pagos pela em-
presa e a auxílio pelo INSS a partir do 
16º dia. Após o período que ficou fora 
de serviço, o funcionário tem 12 me-
ses de estabilidade no emprego e não 
pode ser dispensado sem justa causa.

No caso do novo coronavírus, por 
isso é tão importante que as empresas 
forneçam os equipamentos de prote-
ção individual, como máscaras, luvas e 
álcool em gel para seus colaboradores. 
A falta de distribuição desses equipa-
mentos pode mostrar a vulnerabilida-
de do trabalhador e ser comprovado 
como irresponsabilidade da empresa.

A Justiça de Minas Gerais reco-
nheceu recentemente como acidente 
de trabalho a morte por covid-19 de 
um motorista de caminhão. A família 
da vítima terá direito a indenização 
por dano moral no valor de R$ 200 
mil, além de pagamento de pensão à 
filha até que ela complete 24 anos. Na 
decisão, o juiz entendeu que o caso é 
enquadrado como acidente de traba-
lho, porque a morte ocorreu após o 
profissional se contaminar durante as 
atividades da profissão. Segundo os 
fatos descritos na ação, o trabalhador 
teve a confirmação da contaminação 
por covid-19 no dia 15 de maio de 
2020, enquanto estava em viagem a 
trabalho por ordem da empresa.

No período de março de 2020 a 
março de 2021, o Ministério Público 
do Trabalho recebeu mais de 41 mil 
denúncias de irregularidades traba-
lhistas relacionadas à covid-19 no 
país. Cerca de 1,3 mil ocorreram na 
Paraíba. Dados levantados pelo MPT, 
no Brasil é registrado um acidente de 
trabalho a cada 49 segundos.

Na Paraíba, uma média de dez 
trabalhadores são afastados a cada 
dia das suas atividades em virtude de 
acidentes de trabalho. “Os índices são 
preocupantes e os prejuízos imensu-
ráveis”, afirmou o procurador do Tra-
balho Carlos Eduardo Lima.

Este mês, o MPT-PB realizou de 
forma online pelo canal da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba (ALPB) no 
YouTube, a abertura do movimento 
‘Abril Verde’ na Paraíba. O ‘Abril Verde’ 
é uma campanha que busca conscien-
tizar a população acerca da segurança 
no trabalho e da prevenção de aciden-
tes e doenças relacionadas ao traba-
lho. Criado na Paraíba, o movimento 
hoje é realizado nacionalmente e é 
reconhecido por diversas entidades.

No Brasil, os setores que mais 
emitiram CATs (Comunicação de 
Acidente de Trabalho) em 2020 e 
que mais deixaram os trabalhadores 
vulneráveis em face da pandemia o 
atendimento hospitalar e em seguida 
aparece o comércio varejista de mer-
cadorias em geral (supermercados).

Aforismo
“Feliz serás e sábio terás sido 
se a morte, quando vier, não 
te puder tirar senão a vida.”

(Francisco de Quevedo)

1272 — Zita de Lucca, santa italiana
1521 — Fernão de Magalhães, 
navegador português
1605 — Papa Leão XI
1937 — Antonio Gramsci, 
pensador marxista italiano
1959 — Manuel Veloso Borges, 
médico e político (PB)
1995 — Raphael Rabello, 
violinista e compositor brasileiro
1999 — Machado Bittencourt 
(Juremi Machado Bittencourt Pereira),
cineasta, fotógrafo, escritor, historiador, 
memorialista, jornalista e professor de 
cinema (PB)
2011 — Neusinha Brizola, 
cantora e compositora brasileira
2019 — Henrique Jorge, radialista (PB)

Mortes na História

Obituário
Francisco das Chagas 
Santana Medeiros 
(Nêgo da Rio Vale) 
24/4/2021 – Aos 57 
anos, em João Pessoa 
(PB), de complicações 
causadas pela covid-19. 
Empresário residente em Sousa (PB). Era 
proprietário da Concessionária de Veícu-
los Rio Vale (revendedora Chevrolet), em 
Sousa, há 26 anos. Era membro da direto-
ria da Fecomércio Paraíba e presidente do 
SindiEmpresas de Sousa. Era natural de 
Pombal (PB).

Foto: Tribuna 10

Políbio Batista 
de Araújo 
23/4/2021 – Vítima de 
covid-19. Ex-vereador de 
Guarabira (PB) e poli-
cial rodoviário federal 
aposentado. Também foi 
secretário de Meio Ambiente e Urbanismo 
de Guarabira na gestão da então prefeita 
Léa Toscano (PSDB).

Foto: Reprodução

Sílvio Bardasson Filho 
23/4/2021 – Aos 54 anos, 
em João Pessoa (PB), víti-
ma da covid-19. Delegado 
da Polícia Civil da Paraíba. 
Estava internado há quase 
dois meses em um hospi-
tal da capital paraibana. Natural do Rio de 
Janeiro (RJ), era um dos delegados titulares 
da Central de Polícia em João Pessoa.

Foto: Notícia Paraíba

Vander Luís 
25/4/2021 – Aos 58 anos, 
em Juiz de Fora (MG), de 
acidente de carro. Jogador 
de futebol, ex-meio-campo 
do Atlético Mineiro, onde 
jogou nos anos 1980, entre 
1981 e 1983 e entre 1986 e 
1988. Pelo clube, foram 125 jogos e sete gols. 
Também atuou no Fluminense (RJ), Guarani 
(SP), São José (SP), São Caetano (SP), Ipiranga 
(MG), Operário (PR) e Americano (RJ). Co-
meçou no Nacional de Muriaé, cidade que ele 
deixou após a morte do pai.

Foto: Reprodução

Silina Braga 
24/4/2021 – Aos 68 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de câncer 
na barriga. Ex-atleta, técnica e 
árbitra de saltos ornamentais. 
Foi comentarista do Grupo 
Globo nas Olimpíadas de Lon-
dres 2012 e no Rio de Janeiro 
2016, popular pela voz rouca nas transmissões. 
Ela foi atleta e técnica no Vasco da Gama.

Foto: Vasco da Gama

João Camilo Pena 
24/4/2021 – Aos 95 anos, em 
Belo Horizonte (MG). Enge-
nheiro que foi ministro da 
Indústria e Comércio, entre 
1979 e 1985, no governo 
de João Baptista de Oliveira 
Figueiredo. Foi também pre-
sidente da Cemig, de Furnas Centrais Elétricas, 
do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos e 
da Fundação Dom Cabral, além de secretário 
de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Ficou 
conhecido por liderar marcos da infraestrutura 
brasileira e arquitetar o racionamento que evi-
tou o colapso energético do país em 2001. Tam-
bém comandou a construção de hidrelétricas, 
com destaque para a de Três Marias. Nasceu em 
Corinto (MG).

Foto: Eugênio Gurgel

Mateus Macedo Ferreira 
22/4/2021 – Aos 18 
anos, em Campina Gran-
de (PB), de covid-19. 
Estudante paraibano 
estava internado há 82 
dias para o tratamen-
to da doença. Havia 
passado no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Com o resultado de 742.18 
pontos na prova, ele chegou a ser aprova-
do, no dia 16, para o Curso de Ciências da 
Computação, mas morreu antes de fazer a 
matrícula.

Foto: Gilvan Ferreira

Temistócles Domingos
da Silva (Temis) 
24/4/2021 – Aos 50 anos, em 
Araguaína (TO), de covid-19. 
Prefeito de Nova Olinda (TO) 
pelo PSD. Empresário estava 
em seu primeiro mandato 
como gestor municipal.

Foto: Divulgação

Bruno Morett (Panda) 
23/4/2021 – Em Brasília 
(DF), em decorrência de 
complicações da covid-19. Lo-
cutor da Rádio Atividade FM 
Brasília. Apresentava atual-
mente o programa ‘A Tarde é 
Nossa’. Teve passagens pelas 
Rádios Clube, JK, Ok FM (hoje Metrópoles, de 
2016 a 2017) e Supra.

Foto: Divulgação

Carlos Gonçalves da
Fonseca (Carlinhos) 
24/2/2021 – Aos 57 anos, em 
Itanhandu (MG), vítima da co-
vid-19. Prefeito de Itanhandu 
pelo Podemos. Estava interna-
do desde o dia 20 de março. 
Foi eleito no ano passado com 
60,40% dos votos. Seu vice é Paulinho (PSB), 
de 27 anos. Os dois foram eleitos pela coligação 
‘Governar Para Todos’ (Podemos, PSC e PSB).

Foto: Facebook

Paulo Ribeiro (Paulinho) 
24/4/2021 – Aos 61 anos, 
em Montes Claros (MG), de 
câncer. Ex-presidente da 
Rede Minas e ex-presidente 
da TVE/Fundação Roquette 
Pinto (atual TV Brasil), em 
1995, no governo Eduardo 
Azeredo. Sobrinho do escritor Darcy Ribeiro 
(1922/1997), com quem trabalhou, também 
presidiu a Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), 
entre 2008 e 20017. Era secretário municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável de Montes Claros, onde nasceu, na gestão 
do atual prefeito, Humberto Souto (Cidadania). 
Exerceu o mesmo cargo no período de 2005 a 
2008. Antes, assessorou o pai, Mário Ribeiro 
(morto em 1999), que foi prefeito do município 
entre 1989 e 1992.

Foto: Divulgação

Alber Elbaz 
24/4/2021 – Aos 59 anos, em 
decorrência de complicações 
da covid-19. Estilista cujas 
criações voltaram a fazer da 
famosa casa de moda france-
sa Lanvin uma referência na 
indústria antes de sua demis-
são em 2015. Nascido no Marrocos, começou 
sua carreira com o estilista norte-americano 
Geoffrey Beene em Nova Iorque, antes de ser 
contratado por Guy Laroche.

Foto: Uol

Paulo Ricardo Bruschi 
23/4/2021 – Aos 60 anos, de 
covid-19. Desembargador do 
Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC). Começou a 
carreira na magistratura cata-
rinense como juiz substituto 
lotado no Tribunal de Justiça, 
em 1993. Atuou na Comarca de Lages. Em 1995, 
foi promovido a juiz de direito com lotação na 
Comarca de Papanduva. Atuou nas Comarcas de 
Sombrio, Videira, Tubarão e em Florianópolis.

Foto: Divulgação

Levy Fidélix 
23/4/2021 – Aos 69 anos, em 
São Paulo (SP), de covid-19. 
Fundador do Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro (PRTB), 
político e empresário que se au-
todefinia como um “conserva-
dor raiz”. Ficou nacionalmen-
te conhecido por disparar falas homofóbicas em 
diversos discursos ao longo da carreira política, 
gerando indignação na comunidade LGBTQIA+. 
Em 2014, durante um debate na TV Record, ele 
disse a Luciana Genro: “Aparelho excretor não 
reproduz”. Disputou dez vezes as eleições em 22 
anos e nunca conseguiu se eleger. Sua insistên-
cia virou motivo de piada entre seus colegas.

Foto: Reprodução

Marcelo Vilar
(Maurício Oscar dos Santos) 
22/4/2021 – Em João Pessoa 
(PB), por complicações da 
covid-19. Radialista e advoga-
do paraibano. Trabalhou na 
antiga Transamérica FM, hoje 
a Mix, e na Arapuan FM. Ele também atuava 
como advogado e publicitário.

Foto: Divulgação

Yves Renier 
23/4/2021 – Aos 78 anos, em 
Neuilly-sur-Seine (França), de 
ataque cardíaco. Ator suíço, 
intérprete do inesquecível 
Commissaire Moulin há mais 
de 25 anos na TF1. Foi reali-
zador de filmes televisivos de 
sucesso inspirados em histórias reais. Nasceu a 
29 de setembro de 1942, em Berna (Suíça).

Foto: Divulgação

José Alves
zavieira2@gmail.com

Sergio Esquivel 
24/4/2021 – Aos 74 anos, 
em Yucatan (México). Músi-
co e compositor mexicano, 
uma das figuras de destaque 
da música tradicional yuca-
teca. Com mais de 50 anos 

Foto: Times News

de carreira, foi expoente na música tradicio-
nal yucateca em géneros como a balada, o 
bolero e a trova.

Leonardo Rodrigues Matos 
23/4/2021 – Aos 46 anos, em 
Itapetinga (BA), por suspeita 
de afogamento. Vereador pelo 
PSD, presidente da Câmara 
Municipal de Itapetinga. Estava 
desparecido desde o dia 23 e foi 
encontrado morto na manhã do 
domingo (25). Estava no seu primeiro mandato.

Foto: Redes Sociais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 24, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA, CNPJ nº 08.370.039/0001-02.

OBJETO: Aquisição de 4.100 (quatro mil e cem) kits de Merenda Escolar, para distribuição aos 
pais ou responsáveis dos estudantes das Escolas Municipais de Educação Básica do Município de 
Alagoa Grande, em razão do município encontrar-se em estado de calamidade pública por causa 
da pandemia da Covid-19, e os produtos a serem adquiridos destinarem-se a distribuição imediata, 
na forma do Art. 21-A da Lei nº 13.987/2020.

VALOR TOTAL: R$ 155.267,00 (Cento e cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais).
FONTE DE RECURSOS: PNAE. 

Alagoa Grande(PB), 2 de abril de 2021.   
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 011/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2021
OBJETO: Aquisição de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Secretaria 

de Educação do Município de Alagoa Grande.
HOMOLOGAÇÃO

 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 
em epígrafe a empresa MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO-ME, no valor total de R$ 92.258,11 
(Noventa e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos). 

Alagoa Grande(PB), 26 de abril de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 33/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO – ME, CNPJ nº 05.457.026/0001-87.
OBJETO: Aquisição de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Secretaria 

de Educação do Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 92.258,11 (Noventa e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e onze 

centavos).
FONTES DE RECURSOS: PDE, PDDE, BRASIL ALFABETIZADO, EJAS NOVAS TURMAS, 

EI MANUTENÇÃO, BRASIL CARINHOSO E MAIS ALFABETIZAÇÃO, QSE, FUNDEB e MDE.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 26 de abril de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 32/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 

08.370.039/0001-02.
OBJETO: Aquisição de 4.100 (quatro mil e cem) kits de Merenda Escolar, para distribuição aos 

pais ou responsáveis dos estudantes das Escolas Municipais de Educação Básica do Município de 
Alagoa Grande, em razão do município encontrar-se em estado de calamidade pública por causa 
da pandemia da Covid-19, e os produtos a serem adquiridos destinarem-se a distribuição imediata, 
na forma do Art. 21-A da Lei nº 13.987/2020.

VALOR TOTAL: R$ 155.267,00 (Cento e cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais).
VIGÊNCIA: 90 dias.

Alagoa Grande(PB), 22 de abril de 202a.
ANTONIO DA SILVA SOBRIHO

PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 3.383,20; ANDREZA ARAUJO SOUZA - R$ 240.415,80; 
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 4.104,80; MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO - R$ 28.847,90; PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 72.290,80.

Alagoa Nova - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 5.365,00; ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 1.041.424,19; DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES 
EIRELI ME - R$ 2.300,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 85.828,60; NNMED – DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 100.527,95; PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 19.353,98.

Alagoa Nova - PB, 14 de Abril de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00022/2021
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 DP00022/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, 
ESTOFAMENTO, DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E OUTROS, PARA A MANUTEN-
ÇÃO EMERGENCIAL DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANA GUIMARAES FRANCA - R$ 1.980,00; J ALDY 
K R PATRICIO - R$ 500,00; KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 - R$ 30.400,00; 
LUCIANO GREGORIO DA SILVA - R$ 5.500,00; PNEUMAX LTDA - R$ 23.000,00; RODODIESEL 
AUTOPECAS SERVICE LTDA - R$ 10.500,00.

Alagoa Nova - PB, 03 de Março de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00023/2021
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 DP00023/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTI-
VAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME 
RELATORIO EM ANEXO AO PROCESSO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - R$ 12.372,00; 
FABIANA GUIMARAES FRANCA - R$ 6.670,00; ICLEIDSON LEANDRO BEZERRA 98192957420 - 
R$ 855,00; J ALDY K R PATRICIO - R$ 13.150,00; LUCIANO GREGORIO DA SILVA - R$ 52.600,00; 
RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA - R$ 63.362,05.

Alagoa Nova - PB, 08 de Março de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00024/2021
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 DP00024/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E RECAPAGEM DE 
PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS 
LTDA - R$ 54.650,00; PNEUMAX LTDA - R$ 3.670,00; RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 13.821,48.

Alagoa Nova - PB, 16 de Março de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00057/2021 - 
23.04.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 350.204,50; CT Nº 00058/2021 - 23.04.21 
- GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME - R$ 999,80; CT Nº 00059/2021 - 23.04.21 - MAIOR CLEAN 
COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 25.130,96.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS
DISPENSA Nº DP00022/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECA-
NICOS, ESTOFAMENTO, DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E OUTROS, PARA A 
MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários / Federais. 
VIGÊNCIA: até 04/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: 
CT Nº 00027/2021 - 04.03.21 - RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA - R$ 10.500,00; CT 
Nº 00028/2021 - 04.03.21 - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - R$ 5.500,00; CT Nº 00029/2021 - 
04.03.21 - KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 - R$ 30.400,00; CT Nº 00030/2021 
- 04.03.21 - FABIANA GUIMARAES FRANCA - R$ 1.980,00; CT Nº 00031/2021 - 04.03.21 - PNEU-
MAX LTDA - R$ 23.000,00; CT Nº 10041/2021 - 04.03.21 - J ALDY K R PATRICIO - R$ 500,00.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS
DISPENSA Nº DP00023/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTI-
VAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME 
RELATORIO EM ANEXO AO PROCESSO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários / Federais. VIGÊNCIA: até 08/05/2021. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00035/2021 - 09.03.21 - J 
ALDY K R PATRICIO - R$ 13.150,00; CT Nº 00036/2021 - 09.03.21 - RODODIESEL AUTOPE-
CAS SERVICE LTDA - R$ 63.362,05; CT Nº 00037/2021 - 09.03.21 - LUCIANO GREGORIO DA 
SILVA - R$ 52.600,00; CT Nº 00038/2021 - 09.03.21 - EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS 
E ACESSORIOS LTDA - R$ 12.372,00; CT Nº 00039/2021 - 09.03.21 - ICLEIDSON LEANDRO 
BEZERRA 98192957420 - R$ 855,00; CT Nº 10040/2021 - 09.03.21 - FABIANA GUIMARAES 
FRANCA - R$ 6.670,00.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS
DISPENSA Nº DP00024/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E RECAPAGEM DE 
PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00024/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários / Federais. VIGÊN-
CIA: até 18/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 
00032/2021 - 19.03.21 - H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 54.650,00; 
CT Nº 00033/2021 - 19.03.21 - RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
13.821,48; CT Nº 00034/2021 - 19.03.21 - PNEUMAX LTDA - R$ 3.670,00.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MA-

TERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assina-
tura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Nevalto de Sousa Pereira - CNPJ 21.187.875/0001-14. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis..

Alagoa Nova - PB, 26 de Abril de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA - Presidente da Comissão

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADOS A FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE 
DESTA PREFEITRURA PARA O EEXERCÍCIO DE 2021. Abertura da sessão publica: 10:00 horas 
do dia 07 de Maio de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 07 de Maio de 2021. Refe-
rência: 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) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 26 de Abril de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES - TOMADA DE PREÇOS Nº 
0002/2021

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Araruna/PB, informa ao público 
em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: Pavimentação 
e Portal no Centro de Comercialização de Animais, que a empresaDEA CONSTRUCOES E LOCA-
COES EIRELI, apresentou recurso administrativo contra decisão desta Comissão em inabilitá-la. 
Informamos ainda, que a partir da publicação deste comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para as contrarrazões do recurso, pelas empresas interessadas, por força do § 3º do art.109, 
I, da Lei 8.666/1993. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna/PB, 26 de abril de 2021.
Marcielma Martins Cardoso

Presidente da Comissão de Licitação
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 191.796,20; 
ALLMED DISTRI E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 24.734,70; CI-
RURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 47.137,20; DROGAFONTE LTDA - R$ 128.907,20; EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 27.221,60; NATAL HOSPITALAR E MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 43.487,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - R$ 144.376,00.

Areial - PB, 26 de Abril de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE-
CESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 02090.10.301.1009.2079 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CO-
VID–19 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 
02090.10.303.1009.2024 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NATUREZA 
DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO 339032 – MATERIAL DE SISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA FONTE: 211, 213, 214, 220, 992. VIGÊNCIA: até 26/04/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00046/2021 - 26.04.21 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 191.796,20; CT Nº 00047/2021 - 26.04.21 - CI-
RURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 47.137,20; CT Nº 00048/2021 - 26.04.21 - ALLMED DISTRI E 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 24.734,70; CT Nº 00049/2021 - 26.04.21 
- DROGAFONTE LTDA - R$ 128.907,20; CT Nº 00050/2021 - 26.04.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 27.221,60; CT Nº 00051/2021 - 26.04.21 - NATAL HOSPITALAR E 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 43.487,00; CT Nº 00052/2021 - 26.04.21 - NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 144.376,00.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
O Presidente da Comissão comunica que no Aviso RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE 

PREÇOS Nº 00001/2021, publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal A União no dia 21.04.2021, 
onde se lê: “Baia da Traição - PB, 15 de Abril de 2021”; leia-se: “ Baia da Traição - PB, 20 de Abril de 
2021”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Baia da Traição - PB, 26 de Abril de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

A PREFEITURA CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 06/05/2021 ÀS 09H00min, fará realizar licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do 
telefone (83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO 
– Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 
09h00min às 12h00min e/ou https://www.gov.br/compras/pt-br. Publicado na íntegra no Diário da 
FAMUP do dia 27.04.2021.

Cabaceiras - PB, 26 de Abril de 2021.DE 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021
A Comissão Permanente de Licitação através de seu Presidente, torna público o adiamento da 

licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para recuperação e reforma do ginásio 
poliesportivo Municipal de Cabedelo/PB. Em virtude da necessidade de alterações no edital, a data 
da sessão inaugural da licitação em epígrafe que estava prevista para ocorrer no dia 28/04/2021 
as 09:00hs, fica adiada para o dia 12/05/2021 as 11:00hs.  Informações na CPL no horário das 
08:00 as 14:00 dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 26 de abril de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL
__________________________________________________________________________

___PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.047/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: Termo DE CONTRATO Nº 2.05.047/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG e SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR, 
PRATO DESCARTÁVEL E COLHER DE SOPA DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS REFEIÇÕES 
SERVIDAS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: dispensa 
de licitação Nº 2.05.040/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, Lei nº 8.666/93, alterada Lei nº 
8.666/93, alterada. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2118. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E 
EDUARDO LOUREIRO CABRAL DE MELO. VALOR GLOBAL: R$ 17.500,05 (DEZESSETE MIL E 
QUINHENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 05/04/2021.

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 
CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site https://www.
comprasnet.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para serviço de confecção de adesivo, banners, faixa, lona para estrutura metálica e fita zebrada, 
para atender as demandas da STTP. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 07 de Maio 
de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 07 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 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.
licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.comprasnet.gov.br. 

Campina Grande - PB, 26 de Abril de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Materiais Médicos Hospitalares diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Mu-
nicípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMED ALDENIO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC - R$ 170.700,50; M&R COMERCIO 
EIRELI - R$ 210.768,50.

Capim - PB, 26 de Abril de 2021
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de empresa do ramo de Materiais Elétricos diversos, destinado a esta Prefeitura; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE 
CONSTRUCOES LTDA - R$ 64.316,20; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 10.143,00.

Capim - PB, 26 de Abril de 2021
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Fica revogada a licitação supracitada, objetivando aquisição de gêneros alimentícios para 
utilização na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Conceição - PB, mo-
tivada pela oportunidade e conveniência, assim como recomendação da procuradoria do Município.

Conceição/PB, 19 de abril de 2021.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito Constitucional
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
recipientes descartáveis em isopor para refeições – marmita tipo quentinha. Abertura da sessão 
pública: 14:00 horas do dia 10 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 26 de Abril de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO 

DE VALORAO CONTRATO Nº053/202
Pregão Eletônico Nº001/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Rede Lucena 

Coremense de Combustíveis Ltda-EPP, CNPJ nº 17.220.038/0001-72.Justificativa técnica: Justi-
ficamos o pedido de acréscimo de valor nos preços por litro de combustíveis contratados através 
do contrato em tela em virtude das várias altas concedidas recentemente pelo Governo Federal no 
mês de março e abril de 2021, com isso apresento cópias das notas fiscais de compras onde vem 
comprovar tal fato, desta forma o acréscimo deverá ser concedido de nas seguintes condições. 
Vejamos a seguir:Considerando que Governo Federal através da Agencia Nacional do Petróleo 
(ANP), concedeu vários aumentos nos preços dos combustíveis, desta forma o preço contratado 
por cada litro de Gasolina comum deverá ser alterado de R$ 4,83 (Quatro reais e oitenta e três 
centavos) para o valor de R$ 5,70 (Cinco reais e setenta centavos), com isso o reajuste solicitando 
é de R$ 0,87 (Oitenta e sete centavos), contudo tomando como base os quantitativos inicialmente 
contratado o acréscimo em moeda corrente será de R$ 77.778,00 (Setenta e sete mil, setecentos e 
setenta e oito reais); Considerando que Governo Federal através da Agencia Nacional do Petróleo 
(ANP), concedeu vários aumentos nos preços dos combustíveis, desta forma o preço contratado 
por cada litro de Diesel S/10 deverá ser alterado de R$ 3,98 (Três reais e noventa e oito centavos) 
para o valor de R$ 4,65 (Quatro reais e sessenta e cinco centavos), com isso o reajuste solicitando 
é de R$ 0,67 (Sessenta e sete centavos), contudo tomando como base os quantitativos inicialmente 
contratado o acréscimo em moeda corrente será de R$ 60.099,00 (Sessenta mil, noventa e nove 
reais); Considerando que Governo Federal através da Agencia Nacional do Petróleo (ANP), concedeu 
vários aumentos nos preços dos combustíveis, desta forma o preço contratado por cada litro de 
Diesel S/500 deverá ser alterado de R$ 3,88 (Três reais e oitenta e oito centavos) para o valor de 
R$ 4,55 (Quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com isso o reajuste solicitando é de R$ 0,67 
(Sessenta e sete centavos), contudo tomando como base os quantitativos inicialmente contratado 
o acréscimo em moeda corrente será de R$ 61.305,00 (Sessenta e um mil, trezentos e cinco reais); 
Considerando os reajustes acima citados, o montante que será acrescimo ao valor total já contratado 
é de R$ 199.182,00 (Cento e noventa e nove mil, cento e oitenta e dois reais). Contudo como essa 
é a única alteração solicitado ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
solicitadas.Partes:Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Thiago Araruna Lucena (Pela contratada).

Coremas/PB,14de abrilde 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2021
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 DV00005/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E BERÇOS TEM COMO OBJETIVO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 17.180,00.

Cuité - PB, 26 de Abril de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2020
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de JOACIR DOS SANTOS SOUZA 04531954408 CNPJ 30.960.656/0001-
17 VALOR 118.250,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei.

Cuité – PB, em 26 de abril de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adju-

dicou o objeto desta licitação em favor de JOACIR DOS SANTOS SOUZA 04531954408 CNPJ 
30.960.656/0001-17 VALOR 118.250,00

Cuité – PB, em 26 de abril de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO:                   AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS AO 
ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS 
PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHES, SOPÃO, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 03/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FNAS / PNAE e FUS: 
20.200 – 04.122.1002.2005 – 21.400 – 08.241.0010.2029 – 08.244.0010.2033 – 08.244.0010.2044 
– 20.600 – 12.361.0008.2013 – 12.361.0008.2014 – 40.001 – 10.301.0004.2067 – 33.90.30.00 – MA-
TERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 50/2021 - 15.04.21 - KLEBER DEYVID 
DA SILVA - ME - R$ 123.448,00; CT Nº 51/2021 - 15.04.21 - ADDAN ALEXANDRINO - R$ 5.640,00.

Cuitegi, 15 de Abril de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº0010/2021-CPL

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO N°00102021-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratado: R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA.
Objeto: Rescindir amigavelmente o Contrato nº 0010/2021-CPL, celebrado com a empresa R 

& M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA, em virtude da  solicitação da empresa 
contratada, conforme art. 79, II da Lei nº 8.666/93.

Pregão Eletrônico 0001/2021
Data da rescisão: 26.04.2021

SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO
PREFEITA

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021 

 OBJETO: Aquisição parcelada de Combustíveis para abastecimento da Frota Veicular, durante 
o exercício de 2021. A Prefeita do Município de Damião, CONVOCA a empresa LICO PASCOAL 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, para no prazo de 02 (dois) manifestar interesse em as-
sumir os itens do certame, em virtude rescisão amigável com a empresa 1ª colocada no certame. 
Informações, na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB,  26  de Abril de 2021
SIMONE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de mão 
de obra de pessoa física ou jurídica MEI), para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, 
ampliação, demolição, reforma e construção, por administração direta, para atender as necessi-
dades desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 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. Edital: www.pmdonaines.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 23 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
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 10 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de equipamentos, materiais e suprimentos de informática. 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. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 23 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

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 09:30 horas do dia 10 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de computadores e 
impressoras para as 5 (cinco) unidades básica de saúde – UBS 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; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 Às 17:00 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, 23 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
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 10 de Maio de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de hotelaria para prestar serviços de hospedagem (com café da manhã), destinados a 
atender aos 5 (cinco) médicos. 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 alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 Às 17:00 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 GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021- SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h15min, do dia 10 de maio de 2021, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema de Registro de Preços para 
Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP, destinados a Administração Municipal para o exercício 
de 2021.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 26 de abril de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2021.
REF. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 00084/2021.
REF: CONTRATO 00034/2021
OBJETO: Substituição de veículo contratado
VEÍCULO INICIAL:Locação do automóvel SAVEIRO 1.6 SURF, de cor cinza, movido a álcool / 

gasolina, de placa MNY 9753
VEÍCULO SUBSTITUTO:veículo tipo AUTOMÓVEL AUTOMÓVELVW SAVEIRO 1.6 SURF, de 

cor cinza, movido a álcool / gasolina, de placa EQW4F73 ano 2010/2011.
RAZÃO: Manutenção do veículo substituído devidamente comprometida
DATA DO CONTRATO INICIAL: 03.02.2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: THIAGO LEOBINO LIMA
CPF: 403.277.104-97
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO: 05.04.2021. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais diversos para melhor atendimento e funciona-

mento das atividades realizadas pela Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00029/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de 
Consumo 3.3.90.32.01 – Bens, Material para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00161/2021 - 05.04.21 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 11.153,00; 
CT Nº 00162/2021 - 05.04.21 - EDSON BARBOSA GUEDES - R$ 156.751,00;CT Nº 00165/2021 - 
05.04.21 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 10.299,00; CT Nº 00166/2021 - 05.04.21 - OLIVEIRA 
& EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 66.300,00; CT Nº 00167/2021 - 05.04.21 - PAULO 
PONTES DA SILVA - R$ 52.610,00;
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021 
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 007/2021, do tipo 
“menor preço”, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS MON-
TADOS CONTENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Data de abertura para: 07/05/2021 às 09h00min 
(horário local), por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no ende-
reço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Outras informações pelo E-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com. Edital:www.gurjao.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br 

Gurjão, 26 de abril de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 018/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de Insumos Laboratoriais. 
Data de Abertura: 11/05/2021 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.
br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 26 de abril de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00012/2021, para aquisição de material hospitalar destinados a Secretaria de Saúde 
e HOMOLOGO o seu objeto as empresas: ALLFAMED  COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ n°31.187.918/0001-15, vencedora com o valor global de R$ 
328.341,50 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos), a 
empresa CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 08.674.752/0001-40, vence-
dora com o valor global de R$ 25.988,20 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte 
centavos), a empresa JOSE NERGINO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ n°63.478.895/0001-94, 
vencedora com o valor global de R$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais), e a empresa 
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 09.632.818/0001-00 vencedora com 
o valor global de R$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos), conforme 
Resultado de julgamento.  

OBS: Republicado por incorreção
Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021.

Francisco Nenivaldo de Sousa
Prefeito 

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00005/2021, para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de 
Educação e Fundo de Ação Social, Fundo de Saúde e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: MARIA 
FERREIRA DE SOUSA MERCEARIA EPP, cadastrada no CNPJ nº 03.108.142/0001-65, declarada 
vencedora em vários itens com o valor global de R$ 576.609,00 (quinhentos e setenta e seis mil, 
seiscentos e nove reais), conforme julgamento das propostas de preços.  

Ibiara - PB, 19 de Abril de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Presidente da CPL e Equipe de Apoio, vem 

por meio deste tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de 
Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 00005/2021, com o seu objeto a contratação serviços 
técnicos especializados na área de saúde e outros. A empresa FRANCISCO JOALISON JACOBINO 
DA SILVA EIRELI-ME, cadastrada no CNPJ nº 29.377.779/0001-40, considerada vencedora do item 
07 com o valor mensal de R$ 2.000 (dois mil reais) e valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 
a empresa YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES – ME, cadastrada no CNPJ nº 
29.497.979/0001-37, considerada vencedora do item 02 com o valor mensal de R$ 1.400,00 (hum 
mil e quatrocentos reais) e valor global de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), e a empresa 
CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA – ME, cadastrada no CNPJ nº 29.498.270/0001-56, 
considerada vencedora do item 08 com valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 
e valor global de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

Ibiara - PB, 19 de Abril de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00045/2020, em 19.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Cabral Construções e Locações Eireli.
OBJETO CONTRATUAL: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM 

VIAS PÚBLICAS URBANA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Presidente da CPL oficial, ADJUDICO o procedimento do 
Tomada de Preço n° 00001/2021, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de 
Saúde e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ 
Nº 11.971.243/0001-93, vencedora com o percentual de desconto 19%(dezenove por cento) e valor 
estimado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme Resultado de julgamento.  

Igaracy - PB, 26 de Abril de 2021.
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
Contratação Temporária para o serviço de Atendimento Movel de urgencia – SAMÚ 192; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TASSIO TAVARES 
TORRES BADU - R$ 416.562,08.

Igaracy - PB, 08 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
CIDADÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO MESMO, COMO TAMBÉM MANUTEN-
ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE UTILIZARAM O SISTEMA, LOCAÇÃO DO SERVIDOR PARA 
FUNCIONAMENTO EM NUVEM NAS 03 UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE IGARACY 
– PB; ADJUDICO o seu objeto a: BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 
COMUNICAO LTD - R$ 54.000,00.

Igaracy - PB, 26 de Abril de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO MESMO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS EQUI-
PAMENTOS QUE UTILIZARAM O SISTEMA, LOCAÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNCIONAMENTO 
EM NUVEM NAS 03 UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE IGARACY – PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO E COMUNICAO LTD - R$ 54.000,00.

Igaracy - PB, 26 de Abril de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, por meio do site www PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: OBJETO AQUISIÇÃO 
DE 01 VEICULO DE CAPACIDADE 5 PESSOAS, ANO/MODELO 2021, 0 KM,COMBUSTIVEL–
FLEX,4 PORTAS,01 PORTA TRASEIRA, CAMBIO MANUAL NO MININO 5 MARCHA A FRENTE, 
MOTOR 1.0 NO MINIMO 84CV ( ETANOSL) E 75 ( GASOLINA), TANQUE DE COMBUSTIVEL 
NO MINIMO 55 LITROS, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA 285 LITROS,DIREÇÃO 
HIDRAULICA OU ELETRICA, AR–CONDICIONADO,TRAVAS ALETRICAS NAS 04 PORTAS, NA 
COR BRANCO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
IGARACY PB. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2021. Início da fase 
de lances: 09:30 horas do dia 10 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 Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Federal nº 1024/20/20; 
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: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.
igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

Igaracy - PB, 26 de Abril de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: PCK3-HBOA-135U-WB46
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09004/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/013840
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 864157
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO 

COMPLEMENTAR E INSTALAÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO, EM ATENDIMENTO 
ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Substituta, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 05/04/2021, às 09h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
15/04/2021, às 09h30. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 05 de abril de 2021.

João Pessoa, 26 de março de 2021.
Laíz Mayarha S.A Menezes

Pregoeira Substituta
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº 04.051/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/2021
CHAVE CGM: JP1K-41PT-Q3ED-AJ0H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS 
HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. Eve-
raldo Francisco da Silva Junior torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame 
acima referenciado deflagrou-se FRACASSADO pelo valor, lote único. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08h às 12h e das 13h às 17h, pelo Fone: (83) 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 26 de abril de 2021. 
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 21.214/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2021
CHAVE CGM: AW7H-JBGC-4SM7-MTXJ
DATA DE ABERTURA: 13/05/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE 

RODAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 

Wellcker da Costa Teixeira Azevedo torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h 
às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 
Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS / SUS / TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 26 de abril de 2021. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O (NOVO)
PROCESSO Nº 044303/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.031/2020
DATA DE ABERTURA: 11/05/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA – PAPEL TOALHA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
869175, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos 
Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.                

João Pessoa, 26 de Abril de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira da CSL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INE-

XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2021, com base no Parecer da Comissão Permanente de 
Licitação do Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 25, 
Inciso II, combinado com o Art. 13, Inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor 
da empresa SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL – SOCIEDADE SIMPLES 
LTDA, CNPJ nº 10.571.093/0001-68.

OBJETO: Contratação de empresa para prestar Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, 
para o Setor de Contabilidade Pública da Prefeitura de Juarez Távora. 

VALOR MENSAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.

Juarez Távora(PB), 13de abril de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 27/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL – SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA, CNPJ nº 10.571.093/0001-68.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, 

para o Setor de Contabilidade Pública da Prefeitura de Juarez Távora.
VAOR MESAL: 6.000,00 (Seis mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 13/04/2021 a 13/04/2022.

Juarez Távora(PB), 13 de abril de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 15:00 horas do dia 10 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 carnes. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 26 de Abril de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 17 de Março de 2021 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. NUTRI. E CUI. MÉD. 

E HOSP. LTDA com o valor de R$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais) a empresa HEALT 
NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI – EPP com o valor de R$ 336.751,00 (Trezentos e Trinta e Seis 
Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais) a empresa JL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME 
com o valor de R$ 135.475,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais) 
a empresa MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com 
o valor de R$ 282.358,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais), 
pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 22 de Março de 2021
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

Prefeita
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quan-
do do julgamento do Pregão Presencial N.º 014/2021, Processo nº 2021.02.019, ADJUDICAMOS o 
Presente Pregão Presencial para as Empresas: COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. NUTRI. E CUI. 
MÉD. E HOSP. LTDA com o valor de R$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais) a empresa 
HEALT NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI – EPP com o valor de R$ 336.751,00 (Trezentos e Trinta 
e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais) a empresa JL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
– ME com o valor de R$ 135.475,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco 
Reais) a empresa MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 
com o valor de R$ 282.358,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais).

Mamanguape - PB, 22 de Março de 2021.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS (LEITES E SUPLEMENTOS) 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

EMPRESA:  COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. NUTRI. E CUI. MÉD. E HOSP. LTDA
CNPJ: 16.925.732/0001-22
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. NUTRI. E CUI. MÉD. E HOSP. LTDA

CNPJ: 16.925.732/0001-22

ITENS VENCIDOS
7 – 31

 TOTAL: R$ 33.600,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 22 de Março de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS (LEITES E SUPLEMENTOS) 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

EMPRESA:  HEALT NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI – EPP
CNPJ: 27.657.870/0001-94
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: HEALT NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI – EPP 
CNPJ: 27.657.870/0001-94

ITENS VENCIDOS
1 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 16 - 22 - 26 - 28 - 29 – 30

 TOTAL: R$ 336.751,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 22 de Março de 2021.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS (LEITES E SUPLEMENTOS) 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

EMPRESA:  JL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
CNPJ: 19.960.564/0001-12
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: JL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
CNPJ: 19.960.564/0001-12
ITENS VENCIDOS
2 - 10 - 11 - 14 - 15 - 23 - 24 – 25
 TOTAL: R$ 135.475,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 22 de Março de 2021.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS (LEITES E SUPLEMENTOS) 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

EMPRESA:  MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 29.329.985/0001-85
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 29.329.985/0001-85

ITENS VENCIDOS
4 - 17 - 18 - 19 - 20 – 21

 TOTAL: R$ 282.358,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 22 de Março de 2021.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 
público o resultado de julgamento de habilitação do Pregão Presencial Nº 00014/2021, cujo objeto é 
aquisição de materiais de construção. Foram declarada habilitada a empresa AGROSERV COMER-
CIO E SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA e declaradas inabilitadas as empresas FRANCISCO 
NICOLAU DA SILVA EIRELI-ME e MAURICELIO COSTA – EPP.

Pedra Branca-PB, 26 de abril de 202.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO 

Pregão Presencial Nº 00025/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca- PB, através de seu Pregoeiro, torna público aos interes-

sados o CANCELAMENTO do Pregão Presencial nº 00025/2021, o cancelamento se deu por motivo 
de mudança de modalidade. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados na 
sala de licitação, e-mail- pedrabrancacpl@gmail.com e telefone (0**83) 3456-1015.

Pedra Branca-PB, 26  de Abril  de 2021
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
2º AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DESCRI-
TO E ESPECIFICADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTI DO DIA 28/04/2021, ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 10/05/2021, ÀS 09H00MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/05/2021 
ÀS 09H01MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/05/2021 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E  HTTP://WWW.PEDRASDEFOGO.PB.GOV.BR/.  
DEMAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE (81) 3635-1081. 

PEDRAS DE FOGO/PB, 26 DE ABRIL DE 2021.
MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA

PREGOEIRO OFICIAL
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00024/2021, cujo objeto 
é a Aquisição de pneus, câmara de ar e colete, para os veículos pertencentes ao município. Tem 
como vencedora: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME – CNPJ nº03.517.351/0001-62 com o valor 
global de R$ 1.179,900 (um milhão cento e setenta e nove mil e novecentos reais)

Pedra Branca-PB, 26 de abril de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor PREÇO, no dia 06 de Maio de 2021 as 13:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS 
PROGRAMAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital 
será disponível através do link https://www.pedroregis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 22 de abril de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial
____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do pre-

goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos Benefícios 
da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 06 de Maio de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 
278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://pedroregis.pb.gov.
br/transparencia/licitacao/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no 
horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 22 de Abril de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial
____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 06 de Maio de 2021 as 11:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro 
Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/lici-
tacao/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 22 de Abril de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial
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____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

EXTRATO DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: LIGIA MARIA CARNEIRO - ME - CNPJ Nº 29.228.930/0001-89
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos destinados 

a farmácia básica e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-
-PB, durante o exercício de 2021.

Valor global:R$ 115.650,00 (cento e quinze mil e seiscentos e cinquenta reais).
Piancó-PB, 22 de marçode 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

EXTRATO DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA – CNPJ: 02.472.743/0001-90
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de reagentes laboratorial para a secretaria de 

Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global:R$7.600,00 (sete mil e seiscentosreais)

Piancó-PB, 20 de Abril de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA, CNPJ Nº 33.872.786/0001-96
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de reagentes laboratorial para a secretaria de 

Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 211.654,00 (duzentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Piancó-PB, 20 de Abril de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA – CNPJ 05.343.029/0001-90.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de reagentes laboratorial para a secretaria de 

Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Piancó-PB, 22 de Abril de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00007/2021, que objetiva: locação de veículo automotor, ano/modelo no mínimo 2020, tipo passeio, 
para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): SOLUCOES RENT A CAR LTDA, CNPJ N° 11.078.937/0001-04, Item(s): 01. Valor 
mensal: 4.799,00. Valor Global para 12 meses: R$ 57.588,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 23 de abril de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 011/2021, de 04/01/2021, e ob-
servadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 04, de 02 de Janeiro de 2006; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de Medicamentos 
que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, 
constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santa Luzia – PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: FARMACIA 
JOAO PAULO II LTDA, CNPJ Nº 03.969.925/0001-33, Itens: 01. Valor: R$ 200.000,00. FERNANDO 
MARINHO DE LIMA JUNIOR, CNPJ Nº 07.839.945/0001-40, Itens: 02,03. Valor: R$ 600.000,00. 

Santa Luzia - PB, 16 de abril de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de 
assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/
ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia - PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores: FARMACIA JOAO PAULO II LTDA, CNPJ Nº 03.969.925/0001-33, Itens: 01. Valor: R$ 
200.000,00. FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR, CNPJ Nº 07.839.945/0001-40, Itens: 02,03. 
Valor: R$ 600.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 19 de abril de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 011/2021, de 04/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Municipal nº 04, de 02 de Janeiro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada na realização de 
exames laboratoriais acompanhando a análise e a emissão de resultados dos exames solicitados, 
para complementar o Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo usuários residentes do município 
de Santa Luzia - PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - ALVARO 
JOSE DE ASSIS NETO, CNPJ Nº 34.376.445/0001-92, Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 
- 35 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 
- 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 
- 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 
103 - 104 - 105. Valor: R$ 76.591,20. - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR JOSE BENICIO 
DE MEDEIROS S. CNPJ Nº 06.980.997/0001-70, Item(s): 8 - 13 - 39 - 42 - 75. Valor: R$ 4.075,80. 

Santa Luzia - PB, 20 de abril de 2021. 
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00010/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada na realização de exames 
laboratoriais acompanhando a análise e a emissão de resultados dos exames solicitados, para com-
plementar o Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo usuários residentes do município de Santa 
Luzia - PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponentes vencedores: - ALVARO JOSE DE ASSIS NETO, CNPJ Nº 34.376.445/0001-92, 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 
- 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 
- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 
- 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 
- 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105. Valor: R$ 76.591,20. - LABORATORIO DE 
ANALISE CLINICA DR JOSE BENICIO DE MEDEIROS S. CNPJ Nº 06.980.997/0001-70, Item(s): 
8 - 13 - 39 - 42 - 75. Valor: R$ 4.075,80. Publique-se e cumpra-se. 

Santa Luzia - PB, 22 de abril de 2021. 
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de combustíveis (gasolina 
comum e óleo diesel s10), destinado ao abastecimento dos veículos do município de São Bentinho 
e do Fundo Municipal de Saúde que viajam para as cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande 
e adjacências, sejam próprios, locados ou a disposição do município de São Bentinho/PB. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 07 de Maio de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do 
dia 07 de Maio de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 83 9. 9877–9500. E-mail: saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br, 

www.tce.pb.gov.br,www.portaldecompraspublicas.com.br.  
São Bentinho - PB, 22 de Abril de 2021

MONICA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado a manutenção das diversas Secretarias do 
município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS LTDA - R$ 52.885,60; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 3.040,00; JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 589,50; S D DE A FERREIRA 
& CIA LTDA - R$ 9.700,00; WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - R$ 23.389,00.

São Bentinho - PB, 26 de Março de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado a manu-
tenção das diversas Secretarias do município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: 04.122.1003.2004–MANUT. 
DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO 12.361.1010.2021–MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO 
FUNDEB 40% 12.368.1010.2028–MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.366.1010.2027–
MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADUTOS – EJA 20.606 1003.2034–
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 15.452.1003.2038–MANUT. DA 
SEC. DE INFRAESTRUTURA 08.244.1015.2041–MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 08.244.1015.2042–MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 10.301.1014.2053–MANUT. DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – FUS Elemento de Despesa: 33.90.30.00, material de consumo Fonte: 
Recursos Próprios do Município de São Bentinho e de Repasses. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 
00041/2021 - 05.04.21 - DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 52.885,60; 
CT Nº 00042/2021 - 05.04.21 - WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - R$ 23.389,00; CT Nº 
00043/2021 - 05.04.21 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 9.700,00; CT Nº 00044/2021 - 05.04.21 
-  INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 3.040,00.

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064010–49/2019 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E L F TEIXEIRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 235.594,13.

São João do Tigre - PB, 05 de Abril de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N.º 001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
ON LINE E PRESENCIAL SIMULTÂNEO Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2021 do tipo 
maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP 
N.º 006/2009. O leilão será realizado no dia 13/04/2021 ÀS 10h30min HORAS NA SEDE DA PRE-
FEITURA. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL (83) 3352-1122, com o Leiloeiro 
Oficial (81) 99961-5822 ou no site: www.vipleiloes.com.br

São João do Tigre/PB,    26 de Abril de 2021.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito Constitucional
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO 
E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064010–49/2019 FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de São João do Tigre: DOTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA – 15 451 2038 1009 – CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO–
FIO E LINHA DÁGUA – 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 30/01/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 00101/2021 - 05.04.21 - E 
L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 235.594,13.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE LAGOA TAPADA
EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO

CONTRATO N.º 00118/2019CPL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA, 
CONTRATADO: ECOLOGICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME - Rua Princesa 

Isabel, nº82, Bancários, Sousa/PB, CNPJ nº 26, 678.180/0001-59, neste ato representado Pelo o 
senhor Ítalo Queiroga de Figueiredo, Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a Rua Princesa 
Isabel,49, estreito, Sousa-PB, portador do   RG nº 314.5818 SSP/PB, CPF sob o nº. 0360.193.004-55.

OBJETIVO: Rescindir unilateralmente o Contrato n⁰ 00118/2019CPLque teve por objeto a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de um caminhão 
compactador com capacidade mínima de 15 m³ afim de realizar a coleta e transporte de resíduos 
sólidos urbanos e domiciliar e comercial incluindo a zona rural do município de São Jose da Lagoa 
Tapada-PB, vinculado ao certame da modalidade Pregão Presencial n⁰ 019/2019 –

São Jose da Lagoa Tapada -PB, 23 de abril de 2021 
Antônio Marques de Sousa,

Prefeito constitucional do município.
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADIAMENTO ABERTURA DE PROPOSTAS 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021 (REPUBLICADO)
OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do Município de São Se-

bastião de Lagoa de Roça/PB – (Itens Remanescentes). Conforme o convenio nº0002/2014 firmado 
com a Interveniência da Secretaria da Saúde (FUNCEP)do Estado da Paraíba. A sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços que seria realizada no dia de hoje (22/04/2021) 
será realizada no dia 29/04/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 22 de Abril de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 

CONVOCAÇÃO
PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00007/2021. OBJETO: Contratação de serviços de confecções 
parceladas de materiais gráficos personalizados diversos (complexidade comum a área de atuação) 
, para atender as necessidades das Secretarias deste Município. 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: L. N. de Figueiredo Silva Impressao - CNPJ 29.250.038/0001-
02. Rosivaldo Gomes da Silva Grafica e Editora - CNPJ 10.359.279/0001-58. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.

Sertãozinho - PB, 26 de Abril de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção doCentro de Atenção Psicossocial – Álcool 
e Drogas (CAPS AD), no Município de Sousa/PB. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 12 DE MAIO DE 2021 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital 

na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado ou pelos sites: sousa.pb.gov.brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/
sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 26 de Abril de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

_____________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CAMARA DE AR E PROTETORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS - R$ 21.444,00; ALISAUTO ALINHAMENTO E 
SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - R$ 29.004,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 453.666,00; PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - R$ 14.164,00.

Tacima - PB, 26 de Abril de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito
_____________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Aquisições par-
celadas de medicamentos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma constantes na Tabela, mediante 
solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos quantitativos solicitados pelo Fundo 
Municipal de Saúde deste Município, na sua sede, conforme cronograma após a respectiva solici-
tação, consumo previsto para o exercício de 2021. Atentar–se as INFORMAÇÕES COMPLEMEN-
TARES do ANEXO I; ADJUDICO o seu objeto a: GILCA MEDEIROS DE SOUZA - R$ 117.743,66.

Tacima - PB, 26 de Abril de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial
_____________________________________________________________________________
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA N°1434/2018=PROC.18-4051=OPERAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR 
DE ÁGUA=IT:75MI=AC:6673,10M²=NE:250=L/ATV:ALHANDRA, CONDE E JOÃO PESSOA-PB.
Processo: 2021-003687/TEC/LO-2205.
_____________________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para obras 
e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 049/2021/GCG-CG, publicada no 
DOE de 23 de fevereiro de 2021, torna público que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2021, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo Menor Preço, a ser 
realizada no dia 12 de maio de 2021, às 14:00 horas, em sessão pública, no Auditório do Centro 
de Educação da Polícia Militar, rua Cel Francisco de Assis Veloso, s/n, Mangabeira VII, João 
Pessoa – PB. Objeto:Reforma e adequação para acessibilidade às dependências do Ginásio de 
Esportes da PMPB. O edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos, de forma gratuita, no 
órgão licitante, na sala da CPL/Obras – 3º andar do Quartel do Comando Geral da PMPB, situado 
na Praça Pedro Américo, s/n, centro, João Pessoa - PB, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 
13:00 horas; ou solicitados através do email: cpl.obraspmpb@gmail.com. Maiores informações 
pelo telefone (83) 99838 4133.

LUCIANO ADONIAS BARBOSA- MAJPM
Presidente da CPL - Obras

_____________________________________________________________________________
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade dePavimentaçãodo Contorno de 
Bananeiras- UF: PB. Processo: 2021-003947/TEC/LI-7862.
_____________________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2021
PROCESSO Nº 19.000.009176.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CON-
TENÇÃO DE ANIMAIS, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA – PMPB e 
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - CBMPB/FUNESBOM, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/05/2021 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 21-00605-4

João Pessoa, 26 de abril de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação
_____________________________________________________________________________

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 33/2020
Registro CGE Nº 21-00194-1

JULGAMENTO DA PROPOSTA 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 DE PREÇOS Nº 33/2020 (Recuperação e Ampliação da 
Passagens Molhadas, localizada na travessia do Rio da Paraíba, segmento da PB-186 - Cabaceiras) 
na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba, sob jurisdição das Residências Rodo-
viárias de Sumé e Patos) , que após análise detalhada na documentação da Proposta de Preços, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 
11.0 considera classificadas as Empresas: 1º lugar -  LVR CONSTRUÇÕES LTDA- R$ 446..910,69 ; 
2º lugar -  SUPERJET Serviço de Engenharia EIRELI – R$ 459.231,85; 3º lugar -  CONSTRUTORA 
BRTEC Ltda - R$ 485.500,23 e 4º lugar ABTEC Engenharia Ltda – r$ 485.735,52
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB.

João Pessoa, 26 de abril de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
_____________________________________________________________________________

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA 
Nº 07/2021     
Registro CGE Nº  
21-00615-3

27/05/2021 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia 
PB-085, trecho: Arara/Serraria.
Valor estimado da obra: R$ 18.891.883,16
Prazo de execução: 540 (quinhentos e quarenta) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba.

João Pessoa, 26 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° 045/2021
PROCESSO Nº 19.000.025503.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, POR MEIO DE 
UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, PELA INTERNET, 
ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, destinado à SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SEECT, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/05/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302O 
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: gelic04@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 21-00538-8

João Pessoa, 26 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
PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2021
PROCESSO Nº 19.000.006590.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S):  REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VAN, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL/FAEL, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 11/05/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302O 
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  gelic06@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 21-00604-6

João Pessoa, 26 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
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021
PROCESSO Nº 19.000.027902.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS, destinado à Secretaria de Estado do Governo - SEG, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/05/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302O 
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: gelic08@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 21-00616-1

João Pessoa, 26 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
PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/2020
PROCESSO Nº 19.000.005303.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HIDRÁULICO,destinado a CSJM, HPMGER, CSCA, SUDEMA, SES, SES/HEMOCENTRO, FUN-
DAC, CEDC, DETRAN, FDRH, FUNAD, CHCF E CPAM,conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/05/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302O 
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  gelic06@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 20-01848-0

João Pessoa, 26 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

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 – UASG 925302

PROCESSO Nº 19.000.006209.2020
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste no 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE e SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÕES 
E CONCESSÃO DE DIREITO DE PORTA DOSÍMETRO, destinado ao HOSPITAL ESTADUAL DE 
EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA – HEETSHL, com abertura agenda-
da para o dia 06/05/2021 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 10/05/2021 às 13h30. Por oportuno, 
solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras.
CADASTRO CGE Nº 21-00349-1

João Pessoa, 26 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

COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2020 – UASG 925302

PROCESSO Nº 27.201.003842.2019
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO CORPO-
RAL E DE BAGAGENS, destinado à FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE ALICE DE ALMEIDA - FUNDAC, com abertura agendada para o dia 06/05/2021 
às 09:00h, fica ADIADO para o dia 11/05/2020 às 09h. Por oportuno, solicitamos que acompanhem 
o certame através dos sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras.
CADASTRO CGE Nº 21-00564-3

João Pessoa, 26 de abril de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação



Publicidades
28  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 27 de abril de 2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUBATI – SINTIMUC - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de 
Cubati-SINTIMUC - CNPJ nº 04.212.814/0001-40, Maria das Dores Pereira Mota, CPF 035.932.634-
08, residente e domiciliada na Rua José Faustino, nº 493 – Centro, Cubati/PB, CEP 58.167-000,  
convoca todos os servidores públicos municipais de Cubati-PB, ativos e inativos da Prefeitura, 
Câmara e autarquias públicas municipais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
de acordo com as seguintes especificações: DATA: 21/05/2021 às 08:00h em primeira convocação 
com todos os servidores, e às 09:00h em segunda convocação com qualquer número de servidores 
presentes. LOCAL: Sede do sindicato. ENDEREÇO: Rua Manoel Galdino de Souto, s/n - Centro, 
Cubati / PB – CEP 58.167-000. PAUTA: 1 – Ratificação de fundação do SINTIMUC; 2 - Modificação 
e aprovação do Estatuto; 3 - Ratificação da última eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes; 4 – Outros pontos. Cubati-PB, 20 de março de 2021. MARIA DAS DORES 
PEREIRA MOTA - Presidente.

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2110978 CPF: 078533514XX, CONTRATO: 0500200 CPF: 675579614XX, 
CONTRATO: 2173158 CPF: 037972244XX, CONTRATO: 0211428 CPF: 023730504XX, 
CONTRATO: 2213983 CPF: 113365414XX, CONTRATO: 21100235 CPF: 714226074XX, 
CONTRATO: 2172688 CPF: 055929264XX, CONTRATO: 2168549 CPF: 111132394XX, 
CONTRATO: 2182334 CPF: 083944864XX, CONTRATO: 2610686 CPF: 148648714XX, 
CONTRATO: 0501670 CPF: 679843044XX, CONTRATO: 21101249 CPF: 122831804XX, 
CONTRATO: 2182223 CPF: 711576574XX, CONTRATO: 2701196 CPF: 051024614XX, CON-
TRATO: 2198260 CPF: 034150274XX, CONTRATO: 2194001 CPF: 056631694XX, CONTRA-
TO: 2120106 CPF: 119380544XX, CONTRATO: 2175224 CPF: 951599594XX, CONTRATO: 
2167067 CPF: 138708954XX, CONTRATO: 2602621 CPF: 840767804XX, CONTRATO: 
2140015 CPF: 105638404XX, CONTRATO: 2606776 CPF: 166574614XX, CONTRATO: 
4200347 CPF: 327590374XX, CONTRATO: 2118250 CPF: 093843784XX, CONTRATO: 
2113947 CPF: 048914854XX, CONTRATO: 1207282 CPF: 674671134XX, CONTRATO: 2154466 
CPF: 113737774XX, CONTRATO: 21103399 CPF: 804714124XX, CONTRATO: 6201506 
CPF: 056439784XX, CONTRATO: 2199037 CPF: 138997414XX, CONTRATO: 2232865 
CPF: 873298754XX, CONTRATO: 2603582 CPF: 147585424XX, CONTRATO: 0229121 
CPF: 467041914XX, CONTRATO: 2181113 CPF: 072553374XX, CONTRATO: 2116668 CPF: 
041253874XX, CONTRATO: 4200142 CPF: 024405214XX, CONTRATO: 2223254 CPF: 
070875574XX, CONTRATO: 6106750 CPF: 048187714XX, CONTRATO: 2161280 CPF: 
414302204XX, CONTRATO: 0505046 CPF: 456961444XX, CONTRATO: 0503807 CPF: 
311326264XX, CONTRATO: 2165820 CPF: 805072044XX, CONTRATO: 2178262 CPF: 
008050284XX, CONTRATO: 2300057 CPF: 112217714XX, CONTRATO: 2128572 CPF: 
698834914XX, CONTRATO: 2162407 CPF: 095305324XX, CONTRATO: 2188528 CPF: 
701059154XX, CONTRATO: 1207348 CPF: 076779361XX, CONTRATO: 2152153 CPF: 
088106034XX, CONTRATO: 2101028 CPF: 091740654XX

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 08:30 horas do dia 07 de maio de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para:  Aquisição parcelada de material de consumo de apoio administrativo e expe-
diente, destinados as atividades da Câmara Municipal, conforme edital e seus anexos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação 
pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.
camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 26 de abril de 2021
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

RÁDIO BORBOREMA S.A. CNPJ Nº 08.811.648/0001-50 NIRE 25.3.0000334-8 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio Borborema S.A. (“Com-
panhia”), por meio do seu conselho de administração, CONVOCA todos os seus acionistas para 
a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 03/05/2021, 
às 10:00 horas, na sede da Companhia, rua Venâncio Neiva, nº 287, bairro Centro, cidade de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, CEP 58.100-060, tendo como ordem do dia: (i) alteração 
das ações ordinárias para torná-las sem valor nominal; (ii) aumento do capital social no montante 
de R$ 854.045,18 mediante a emissão de 85.404.518 novas ações ordinárias, indivisíveis, sem 
valor nominal e valor de emissão fixado em R$ 0,01 para cada ação, realizado mediante laudo de 
avaliação da Companhia disponível aos acionistas na sua sede, em conformidade com art. 170, 
§1º da lei nº 6.404; (iii) atualização do parágrafo primeiro do artigo 6º do estatuto social, conforme 
legislação aplicável vigente; e (iv) outros assuntos decorrentes da ordem do dia ou de interesse da 
Companhia. Campina Grande, 26/04/2021. Conselheiro Presidente: Candido Pinheiro Koren de Lima

INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita CNPJ 12.619.490.0001.98, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio  Ambiente a Licença PRÉVIA para construção 
de 3(Três) Galpões com 330m² cada situadas na Avenida Dois de Fevereiro, Varjão, nesta Capital.

INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita CNPJ 12.619.490.0001.98, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio  Ambiente a Licença PRÉVIA para construção 
de um Edificio Residencial com 32(trinta e duas) unidades situadas a Rua Argemiro Pessoa Batista 
s/n Mangabeira, nesta Capital.

IRAN DE SOUZA NETO, CNPJ: 135.465.414-56, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para construção de 
Residência Unifamiliar, situado no Condomínio Ponta de Campina, Quadra C, Lote 20 – Cabedelo/PB.

A Raia Drogasil com CNPJ 61.585.865/1258-76 torna público que em 24/03/2021 recebeu a Licença 
de Operação 012/2021 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente da P.M.C.G , com validade até 24/03/2023, para Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, de 212 m2 situada à Av. Prefeito Severino Cabral 
38, Bairro Catolé, Campina Grande (PB), CEP 58.410-185.

A Raia Drogasil (CNPJ 61.585.865/1798-87) torna público que a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação 060/2021, para a atividade principal de comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, situada Av. José Américo de Almeida, 
No. 4902. Bairro Cabo Branco, João Pessoa (PB), CEP 58.040-300.

A Raia Drogasil (CNPJ 61.585.865/0710-91) torna público que a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação 059/2021, para a atividade principal de comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, situada Av. Nilo Peçanha, no 404, Bairro 
Bessa, João Pessoa (PB), CEP 58.035-200.

A Raia Drogasil com CNPJ 61.585.865/1628-01 torna público que em 15/03/2021 recebeu a Licença 
de Operação 008/2021 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente da P.M.C.G, até 15/03/2023 para Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas, de 239 m2 localizado na rua Siqueira Campos no 540, Bairro da 
Prata, Campina Grande (PB), CEP 58.400-525.

A Raia Drogasil com CNPJ 61.585.865/1654-01 torna público que em 16/03/2021 recebeu a Licença 
de Operação 009/2021 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente da P.M.C.G, com validade até 16/03/2023 para Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, de 252 m2 localizado na Rua Manoel Tavares no 
622, Bairro Jardim Tavares, Campina Grande  (PB), CEP 58.402-068.

A SELECT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI, CNPJ 29.620.485/0001-
06, Torna público que requereu  a SEMAM-SEC  MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e  solicita a 
licença de operação conforme processo 2018/094400 -para comercialização de pisos, porcelanatos 
e revestimentos, localizado a Rua Euzeli Fabricio de Souza, 585 – Manaira – Joâo Pessoa – Pa-
raiba – Cep 58038-411 .

A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que solicitou à  SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a renovação a licença de operação n. 553/2019 através do  processo n. 2021/021732  
referente ao site BJPA01 situado à Rua Porfírio Costa, 1553 – Cruz das Armas, João Pessoa.”

URBAN 750 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA inscrito sob o CNPJ nº 
29.468.258/0001-07 torna público que recebeu da SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa) a Licença de Instalação (LI) Nº 036/2021 emitida em 12 de abril de 2021 para construção 
de um edifício multifamiliar situado a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Nº 750, no bairro 
de Tambaú, João Pessoa - PB.      
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