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TSE abre investigação 
contra Jair Bolsonaro 
por ataques às urnas
Além de ação contra o presidente pelas recorrentes ameaças às eleições, ministros ainda 
pediram ao STF a inclusão do gestor no chamado “inquérito das fake news”. Página 4

Decretos flexibilizam cultura 
e preveem retorno das aulas

Dia dos Pais: comércio espera 
faturar quase R$ 500 milhões 

Porto registra alta de 27%
na movimentação de cargas

Capacidade de público em cinema, teatro e circo passa 
de 30% para 50% em toda a Paraíba. Página 5

Vendas devem ter um aumento de 25% em relação ao 
ano passado, segundo a CDL de João Pessoa. Página 17

Nos primeiros sete meses do ano, mais de 768 mil toneladas 
de produtos passaram pelo terminal. Página 17

Colunas
 O jeito de ‘escrever brasileiro’ de Lima 

Barreto desperta a atenção de leitores jovens que 
procuram textos sem floreios e com linguagem 

próxima da oralidade.  Página 11
Neide Medeiros Santos 

Presidentes do TJPB e TRE-PB 
comentam manifesto do TSE
Ex-presidentes da Corte eleitoral lançam carta em defesa 
da urna eletrônica e condenando voto impresso. Página 13

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

422.675

19.953.379

198.614.523

9.003

557.359

4.229.142
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.555.733

143.674.216

4.178.263.936

Iniciativa que visa estimular a inclusão produtiva de jovens foi anunciada pelo governador João Azevêdo durante a abertura do ‘Agosto das Juventudes’. Página 8

Paraíba lança programa Qualifica Juventude
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Mais perto do 
ouro O paraibano Álvaro 
Filho (foto) e o capixaba Alison 
derrotam o México e voltam às 

quadras nesta quarta-feira em 
busca de um lugar nas semifinais do 
Vôlei de Praia. Página 21

Os brasileiros têm dificuldade para compor 
uma reserva de emergência, pensam antes

 de gastar, mas gastam tudo ou ainda mais do 
que ganham.  Página 17

Flávio Uchôa

Foto: Divulgação

Com segurança Teatros de JP e CG se preparam 
para retomar agenda de espetáculos. Página 12

Economia

Paraíba

Cultura

Foto: Roberto Guedes

Câmaras de JP serão usadas 
no combate a crimes fiscais
Sefaz-PB e Prefeitura da capital firmaram acordo para 
compartilhar equipamentos instalados nas ruas. Página 6

Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020

China 29 17 16 62 

Estados Unidos 22 25 17 64 

Japão 17 6 10 33 

Austrália 14 4 15 33 

Atletas da Rússia 12 21 17 50 

Grã-Bretanha 11 12 12 35 

França 6 10 7 23 

Brasil 2 3 5 10 

QUADRO DE MEDALHAS (TOTAL)
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Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020

Efeito pandemia Estudo inédito revela alta de casos 
de miopia em crianças e adolescentes no Brasil. Página 25
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A etimologia da palavra ‘fada’ - e, por extensão, de sua forma singular-
mente diminutiva, ‘fadinha’ - de procedência latina, significa ‘destino’. A ori-
gem do nome Rebeca, do hebraico, remete à ideia de ‘união’, ‘aquela que une’. 
Coincidência ou não, as nossas medalhistas olímpicas Rebeca Andrade e 
Rayssa Leal, esta apelidada de ‘Fadinha’, independentemente de nome e alcu-
nha, passaram a representar uma ideia de destino promissor para inúmeras 
outras crianças e jovens que nelas se espelham para vencer barreiras e que-
brar tabus no esporte. E, por isso mesmo, também representam uma ideia de 
união, no sentido de provocar o interesse de outros pela prática esportiva. 
E melhor: no sentido de mostrar que é possível para as gerações vindouras 
alcançar marcos e marcas de excelência, em nível internacional.  

O fato é que tanto Rebeca Andrade quanto Rayssa Leal protagonizaram 
feitos históricos que, certamente, irão ter uma repercussão no presente e no 
futuro, no que diz respeito ao incentivo à formação de novas atletas no Bra-
sil, de alto rendimento ou não.   

A ‘Fadinha’, primeira brasileira a ganhar a medalha de prata no skate 
street, modalidade esportiva que estreou na edição deste ano nos Jogos 
Olímpicos, entrou, também, para a história da competição, aos 13 anos, como 
a mais jovem atleta a chegar ao pódio olímpico. Rebeca Andrade, por sua 
vez, sendo a primeira brasileira a conquistar duas medalhas - ouro e prata -, 
ainda mais com a simbologia de ser uma mulher negra, incrustou, definitiva-
mente, seu nome no hall das grandes campeãs da ginástica olímpica.     

Qual teria sido o destino de Rayssa Leal e Rebeca Andrade se não tives-
sem tido o apoio necessário para se tornarem atletas de alto rendimento?  

Não é novidade que alguns atletas brasileiros, sobretudo em modalidades 
de menor visibilidade, ainda não têm apoio financeiro, técnico e estrutural in-
tegral para competirem em nível de igualdade com outras nações. A posição 
do Brasil no ranking de medalhas não somente nesta, mas também em outras 
edições dos Jogos Olímpicos, corrobora a ideia de que o país tem um longo ca-
minho a trilhar para, enfim, ocupar melhor posicionamento nesse tipo de com-
petição,  dominada, de modo incontestável, por China, Estados Unidos e Japão.  

Em suas redes sociais, a ‘Fadinha’ registrou que “não existe futuro sem 
passado. Se eu estou aqui hoje, é porque o skate brasileiro tem história”. O 
mesmo poderia ser dito por Rebeca Andrade. Quantos não tiveram que pa-
vimentar o caminho delas, no passado, para que alcançassem o êxito nesta 
edição dos Jogos Olímpicos?  

Certamente, outras Rebecas e Fadinhas surgirão por causa do exemplo 
que elas representam para a juventude e para o desporto brasileiro.  

Rebecas e Fadinhas  A cidade do meu amor 
Como todo mundo sabe, sou carioca, 

nascido na Casa de Saúde Santa Lúcia, em 
Botafogo, e criado em Copacabana, onde 
permaneci até os 23 anos quando já esta-
va no terceiro ano de Direito e me iniciei 
como repórter no Jornal do Brasil, à épo-
ca o maior jornal do país. Por conta disso, 
muita gente ainda pergunta por que vim 
para a Paraíba, deixando para trás toda a 
minha história de criança e adolescência 
no Rio de Janeiro, quando já estava enca-
minhado na vida, com emprego fixo e uma 
faculdade a cumprir. 

Ocorre que a minha relação com a Pa-
raíba é muito antiga. Era um menino de 
calças curtas quando vim pela primeira 
vez a João Pessoa, trazido pelos meus pais. 
Não recordo exatamente 
quantos anos tinha, mas é 
suficiente dizer que Tam-
baú era, praticamente, um 
balneário; que o meu avô, 
o coronel Oswaldo Pessoa, 
ainda era vivo com a perna 
dura e uma bengala visto-
sa, e que o caminho para 
o Cabo Branco era de ter-
ra batida. Os carros eram 
poucos, o telefone tinha quatro dígitos; a 
Epitácio Pessoa era calçada com parale-
lepípedos e a maioria das pessoas morava 
no Centro da cidade. 

Fiz o trajeto entre o Rio de Janeiro e 
João Pessoa de todas as formas: de carro, 
à bordo de um Fusca 68, ao lado do meu 
irmão Oswaldo e do meu primo Elmano 
Neiva (já falecido); de Rural Willys, com 
o meu tio Alberto Caldas; de ônibus da 
Itapemirim e de navio, com o meu primo 
Fernando e os meus tios Fernando e Lour-
dinha Milanez, quando ele era um dos di-
retores do Loyd Brasileiro. 

Gostava do cheiro de sargaço na  Praia 
de Tambaú, onde “ajudava” os pescadores 
a puxar a sua rede; encantava-me com a 
quantidade de primos que possuía por 

aqui; ficava perplexo com a beleza primi-
tiva da Praia do Poço dos meus saudosos 
tios Lala e Bento Pereira Diniz, e, sobretu-
do, me seduzia a hospitalidade e o carinho 
dos paraibanos. 

Afora tudo isso ainda havia o carna-
val. Ah! O carnaval... Nada podia se compa-
rar aos bailes do Cabo Branco, aos acordes 
da orquestra de Villô dando  inicio à festa; 
ao corso no Parque Solon de Lucena; aos 
blocos de sujo nas ruas e àquela manifes-
tação coletiva de euforia que contagiava e 
irradiava felicidade plena naquele sanató-
rio geral de emoção e alegria. 

Hoje, nada disso existe mais. Mas sur-
giram outros valores que não a deixam 
menos atraente e sedutora.  A cidade cres-

ceu e se multiplicou trans-
formando-se numa grande 
metrópole de quase 1 mi-
lhão de habitantes. Surgi-
ram grandes prédios a lhe 
modificar a paisagem ur-
bana, a atestar o seu cres-
cimento; novos empreen-
dimentos a lhe mostrar 
o futuro; novos hábitos e 
costumes a acompanhar a 

evolução dos tempos. 
O que não pode mudar nessa cidade de 

436 anos, a terceira mais antiga do Brasil, 
são as suas tradições e as suas raízes. O res-
peito ao seu passado de lutas e ao compro-
misso dos que a construíram. Aos seus mo-
numentos históricos e que integram o nosso 
patrimônio imaterial, artístico e cultural. 

E, sobretudo, o que deve prevalecer é 
o acolhimento dos que a habitam; é a ge-
nerosidade e o desprendimento; é a com-
paixão, a solidariedade e o sentimento de 
amor ao próximo, muito além da intole-
rância provocada por momentâneas pai-
xões políticas e ideológicas. 

Neste 5 de agosto,  aniversário da ci-
dade de João Pessoa, que Deus nos inspire 
a tempos de paz, saúde  e esperança. 

A fama da baiana
Momento infeliz esse da letra de “Meu 

sublime torrão” quando diz “não tem a fama 
da baiana, mas a paraibana sabe amar com 
sedução”. Que fama é essa, a da baiana, que a 
paraibana não tem? Será a má fama de Maria 
Bonita, a baiana de Malhada da Caiçara, que 
botou cangalha no marido e se bandeou com 
um cangaceiro? Graças às deusas essa fama a 
paraibana não tem. 

As paraibanas do meu tempo eram bo-
nitas para baiana nenhuma botar defeito. Nos 
anos cinquentas desfilavam sua beleza, no iti-
nerário para o Colégio das Lourdinas, Zuleidi-
nha Albuquerque, Iara Carmen, Conceição Oli-
veira e seus olhos verdes, acompanhada pelos 
olhos também verdes de Simone Dantas. Lem-
bro-me das cores de Conceição, “Ceiça” daque-
les tempos: os olhos verdes, a tez 
de jambo, o maiô lilás no corpo 
esbelto à beira-mar de Tambaú, 
onde hoje está o hotel. 

Elas não tinham a fama da 
baiana, nem precisavam.

Há quem diga que “Meu su-
blime torrão” tem a parceria do 
professor Arnaldo Tavares, que 
substituía qualquer professor de qualquer 
disciplina na antiga Faculdade de Medicina. 
Ele pode ter feito a melodia, ou mesmo a letra, 
mas aquele verso o professor Arnaldo não fez. 
Um verso bastante ruim, como diz o pintor 
Raul Córdula.

Por que o autor foi cometer esse verso, no 
meio de uma composição mediana? Terá sido 
a necessidade ditada pela rima? Era melhor 
ter rimado com banana, como na marchinha 
de Chiquita Bacana. Rima dá nessas coisas. A 
rima tonante, tão bem usada por Garcia Lor-
ca, oferece uma gama muito maior de opções 
para o texto, além da surpresa poética que a 
rima rica empobrece quando anuncia a pos-
sibilidade do verso terminar assim e assim, 
conduzido pela consoante de apoio e outras 
camisas de força parnasianas.

Lembro-me dessas coisas por conta do 

aniversário da Paraíba, celebrado no 5 de 
agosto. Insistem no dizer que é o aniversário 
da cidade. É, mas é também o aniversário do 
Estado, o aniversário da Paraíba. A celebra-
ção devia ser estendida a todas as cidades 
da província, Campina Grande acendendo a 
maior vela do mundo. 

Foi para uma comemoração dessas que 
Gonzaga Rodrigues, quando era secretário 
da Comunicação do Estado, encomendou-me 
o roteiro de um filme de propaganda. Fiz a 
peça, entreguei a Gonzaga. Ele aprovou o tex-
to, mas repassou o roteiro para sua equipe, 
composta ainda por Luís Augusto Crispim, 
Chico Mozart e Martinho Moreira Franco – os 
dois primeiros precocemente saudosos. 

O arremate do roteiro era a afirmação 
que você já conhece, que a Pa-
raíba é o lugar onde o sol nasce 
primeiro no Brasil. Crispim, 
Chico e Martinho enxugaram 
meu texto que terminou com 
o slogan “onde o sol nasce pri-
meiro”: uma verdade velha que 
ninguém tinha visto, e que eu 
tive o mérito de ver, segundo 

Gonzaga de nós todos, registrada no seu livro 
de crônicas “Filipeia e outras saudades”, pági-
na 16, in “O pau da Paraíba”.

Vamos mudar o verso? Paraibana pode 
rimar com bacana, até com banana, sacana e 
caninana; só não pode é empinar a baiana. A 
paraibana já tem uma associação negativa 
oriunda do baião “Paraíba’, aquela de mulher 
macho. Mas, antes do baião “Paraíba”, o prejuí-
zo veio do topônimo do lugar, terminado por 
“a”, e que deveria ser masculino, como o Pará, o 
Paraná, o Ceará, o Roraima e outros de origem 
indígena. O Paraíba é o lugar onde o sol nas-
ce primeiro e que deu o nome Brasil ao Brasil, 
segundo a crônica da História da Conquista da 
Parahyba (Sumário das Armadas), p. 30: “O 
páo desta capitania é o mais e o melhor que se 
sabe; por ser a derradeira d’este estado, deu 
nome a toda a província.” Pergunte a Gonzaga.

 O que não pode mudar 
nessa cidade de 436 anos, a 

terceira mais antiga do 
Brasil, são as suas tradições 

e as suas raízes   

 O Paraíba é o 
lugar onde o sol nasce 
primeiro e que deu o 

nome Brasil ao Brasil   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador



Geral
Edição: Emmanuel Noronha          Editoração:  Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        3

Ordem de Serviço para conclusão de projeto de esgotamento sanitário foi assinada ontem pelo governador João Azevêdo
O governador João 

Azevêdo assinou, ontem, 
Ordem de Serviço auto-
rizando a conclusão das 
obras de esgotamento sa-
nitário do bairro Cidade 
Verde, em João Pessoa, 
que representam um in-
vestimento da ordem de 
R$ 21,5 milhões, com re-
cursos próprios. Serão 
beneficiados 15.340 habi-
tantes.

 A assinatura aconte-
ceu durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Taba-
jara e pelas redes sociais 
do governo. “A conclusão 
do Sistema de Esgota-
mento Sanitário do bair-
ro Cidade Verde é muito 
importante para a cidade 
de João Pessoa”, afirmou o 
governador João Azevêdo. 

Para conclusão das 
obras do sistema de es-
gotamento sanitário do 
Cidade Verde serão cons-
truídas cinco Estações 
Elevatórias de Esgotos; 
45.358,50 metros de 
Rede Coletora de Esgotos; 
4.362,25 metros de Emis-
sários e 3.835 ligações do-
miciliares de esgoto.

Obra deve beneficiar 15 mil 
moradores do Cidade Verde

“Foi um fiasco, pouquíssimas 
pessoas”. Do presidente do PT 
na Paraíba, Jackson Macedo, 
reportando-se às manifesta-
ções de grupos bolsonaristas 
pela adoção do voto impresso. 
“Bolsonaro sabe que vai perder 
a eleição, então fica inventando 
desculpas. O PT confia na urna 
eletrônica. Vencemos e perde-
mos [nesse modelo], mas ela 
favorece a democracia”, disse. 

“Foi um Fiasco” 
Na próxima segunda-feira, a 
Comissão Especial da Reforma 
Administrativa da Câmara dos 
Deputados promoverá seminá-
rio em João Pessoa para deba-
ter a PEC 32, por sugestão de 
Gervásio Maia (PSB) - será no 
Sindicato dos Oficiais de Jus-
tiça da Paraíba. “É importante 
que a sociedade saiba que essa 
reforma precariza o serviço pú-
blico”, afirma o deputado.  

A postura agressiva do deputado 
Cabo Gilberto já é uma antecipação 
do que vem por aí, na eleição que 
se avizinha? “Ele acha que pode 
ganhar na zoada e na intimidação, 
mas isso ele não vai conseguir! Uma 
coisa são as eleições municipais e 
estaduais, outra coisa é o nosso tra-
balho enquanto deputados. Não se 
pode misturar alhos com bugalhos”.  

cenário beligerante 

após ataques de cabo gilberto, galdino admite
 entrar na Justiça com processo contra o deputado  

reForma administrativa 

Presidente da ALPB, Adriano Galdino (PSB) estuda a possibilidade de processar Cabo Gilberto por ca-
lúnia e difamação, por conta de ataques desferidos pelo deputado do PSL contra ele, numa emissora 
de rádio - Cabo Gilberto, em seu estilo bravateiro, tachou Galdino de “ditador, autoritário, covarde e 
mentiroso”. “Temos um deputado que acha que pode detratar o presidente do poder, o governador. 
Estamos analisando com nossa assessoria jurídica como fazer para sanar essa sangria. Não vou 
aceitar que essa situação perdure. Não gosto de briga, mas tenho que zelar pela minha honra. Irei 
buscar a Justiça para que meu nome seja preservado”, afirmou Galdino. Uma nota de solidarieda-

de a Galdino, articulada pelo líder da maioria, Ricardo Barbosa (PSB), foi assinada por 27 dos 36 
deputados. “Em sua injuriosa fala, o deputado Cabo Gilberto agride de violenta forma o deputado 

Adriano Galdino, presidente da nossa Assembleia Legislativa. Os fortes e infamantes ataques ver-
bais, além de recorrentes, maculam e aviltam a honorabilidade pessoal, a dignidade e a honra do 

presidente Adriano. Destaque-se que os contumazes impropérios (...) têm sido cada vez mais 
cáusticos e, agora, um tanto mais graves, porquanto se deu fora do contexto das sessões 
ordinárias, levando, para fora da Casa, um inverossímil e desairoso conceito personalísti-
co e moral do presidente Adriano Galdino”, diz trecho da nota. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do STF, Luiz Fux condenou o que clas-
sificou de “ataques de inverdades à honra dos 
cidadãos que se dedicam à causa pública”, na 
reabertura das atividades da corte. Não citou no-
mes, mas o teor da declaração dá margem para 
que saibamos o endereço dos destinatários: “Fe-
rem não apenas biografias individuais, mas cor-
roem sorrateiramente os valores democráticos”.   

“Ferem não apenas 
biograFias individuais” 

pediu para sair 

remota ou presencial? 

Sérgio Queiroz, que pediu exoneração da Se-
cretaria de Modernização do Estado, do governo 
Bolsonaro, justifica sua saída pela necessidade 
de dedicar-se ao pós-doutorado. Surgiu versão 
de que ele também teria ouvido aconselhamento 
de amigos para pular fora do governo, que en-
frenta acusações de corrupção. A propósito, sua 
tese versa sobre o tema corrupção.      

Hoje, quando do retorno das atividades legislativas 
na ALPB, os deputados irão deliberar sobre três pro-
postas para o modelo a ser adotado nos próximos 
meses, a partir deste agosto, para as sessões ordiná-
rias: forma remota, híbrida ou totalmente presencial. 
A tendência é que se adote o modelo híbrido.    
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Pavimentação
O governador João Azevêdo assinou, on-

tem, Ordem de Serviço autorizando a pavimen-
tação da rodovia PB-100 no trecho que interliga 
os municípios de Fagundes e Queimadas, um 
investimento de R$ 18,3 milhões. Os serviços 
a serem realizados integram um programa 
de obras rodoviárias e de mobilidade urbana, 
lançado no mês de abril, que está sendo exe-
cutado até 2022 na Paraíba.

A assinatura ocorreu durante o programa 
Conversa com o Governador, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio Tabajara e pelas 
redes sociais do governo. “Assinamos a Ordem 
de Serviço da estrada de Fagundes a Queima-
das. Esta obra deve começar imediatamente e 
vai criar mais um anel rodoviário para a cidade 
de Campina Grande”, pontuou João Azevêdo.

O chefe do Executivo Estadual ainda res-
saltou: “O Estado continua atento a cuidar das 
pessoas, a salvar vidas, promover cada vez 
mais vacinação e, ao mesmo, gerar emprego 
e renda através de obras e ações como estas 
que autorizamos hoje. Esta é a rotina do Go-
verno da Paraíba, por isso, somos um Estado 
com saldo positivo na geração de empregos”.

A conclusão das obras de 
esgotamento sanitário 

do bairro Cidade 
Verde representa um 

investimento da ordem 
de R$ 21,5 milhões, com 

recursos próprios

João Azevêdo também assinou Ordem de Serviço autorizando a pavimentação da rodovia PB-100 no trecho que interliga os municípios de Fagundes e Queimadas

No Home Center Ferreira Costa

Programa do Artesanato: loja será 
inaugurada na próxima sexta-feira

O governador João 
Azevêdo comentou, on-
tem, durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor, sobre a importância 
da nova loja que vai abri-
gar produtos do Programa 
do Artesanato Paraibano 
(PAP) no Home Center 
Ferreira Costa, na Grande 
João Pessoa. Cerca de 100 
artesãos vão trabalhar em 
formato de rodízio, ha-
vendo revezamento das 
tipologias em exposição. A 
abertura oficial do espaço 
acontece na próxima sexta-
feira (6), às 17h. 

Na oportunidade, o 
governador João Azevê-
do lembrou que, devido à 
pandemia da covid-19, os 
grandes salões do artesa-
nato não puderam aconte-
cer e isso prejudicou a vida 
dos artesãos paraibanos. 
“Em uma parceria com a 
Ferreira Costa criamos um 
espaço para colocação e 
venda de produtos do ar-
tesanato paraibano e essa 
é uma ação que está se 
expandindo. Esta semana 
houve uma reunião com o 
pessoal dos shoppings Ma-
naíra e Mangabeira para 

eles também liberarem 
espaços para os artesãos. 
O artesanato vai buscando 
alternativas durante esse 
processo de pandemia, en-
quanto não é possível fazer 
os grandes salões presen-
ciais”, falou. 

O ambiente cedido 
pelo Home Center Ferrei-
ra Costa será um espaço 
para a comercialização 
de produtos de diversas 
tipologias do artesana-
to produzido na Paraíba. 
“Estamos ajudando o ar-
tesanato a chegar a vários 
espaços e a gente espera 

que a população ajude os 
artesãos, adquirindo es-
ses produtos que são de 
extrema qualidade”, afir-
mou o governador.

Durante o período ju-
nino, alguns artesãos do 
PAP já tiveram a oportu-
nidade de expor produtos 
do artesanato como fuxico, 
crochê, bonecas de pano e 
brinquedos populares no 
hall do Home Center Fer-
reira Costa. A loja tem cir-
culação média de três mil 
pessoas diariamente, sen-
do uma grande vitrine para 
os artesãos do Estado.
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Ministros decidiram abrir inquérito administrativo e pedir a inclusão do presidente no “inquérito das fake news” que tramita no STF

Municípios do Sertão da 
Paraíba são os que mais expor-
tam mão de obra escrava para 
atividades agropecuárias em ou-
tros Estados do país. Além disso, 
88% das vítimas resgatadas são 
analfabetas ou com Ensino Fun-
damental incompleto e 46% são 
negras. Os dados são do Observa-
tório da Erradicação do Trabalho 
Escravo e do Tráfico de Pessoas, 
desenvolvido pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) e pela 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), em parceria com 
a Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho – SIT (smartlabbr.org/
trabalhoescravo).

“O tráfico de pessoas é um 
crime grave, com efeitos nefas-
tos, cujo enfrentamento merece 
ser prioridade para os órgãos 
estatais e para a própria socie-
dade civil. Por isso, convocamos 
você para juntar-se a nós nessa 
luta, para que, juntos, possamos 
combater e enfrentar essa que é 
uma das mais graves violações 
de direitos humanos”, afirmou 
o procurador do Trabalho Mar-
cos Antonio Ferreira Almeida, 
convidando a sociedade para 
participar do 2º Webinar sobre 
o Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas da Paraíba, evento que 
será realizado hoje e amanhã, 
às 14h30, com transmissão pelo 
canal do YouTube da Escola Na-
cional da Defensoria Pública da 
União (Link: https://youtube.
com/channel/UCBREUhe2Wh-
cJIhfLEbthk4w).

Para o procurador do Tra-
balho Marcos Almeida, é preciso 
a “implementação eficaz de po-
líticas públicas” para combater 
esse crime, pois muitas vítimas 
resgatadas do tráfico e do traba-
lho em condições análogas à es-
cravidão acabam sendo aliciadas 
novamente pela vulnerabilidade 
social e pela falta de oportunida-
des de emprego e renda.

“É importante que a atuação 

dos órgãos públicos envolvidos 
com a questão ocorra de forma 
conjunta, integrada e articulada. 
Além disso, é imprescindível a 
participação e o envolvimento 
direto da própria sociedade ci-
vil, bem como a implementa-
ção eficaz de políticas públicas 
e programas sociais voltados 
justamente às pessoas em situa-
ção de extrema vulnerabilidade 
social”, apontou o procurador 
Marcos Almeida, que é integran-
te da Coordenadoria Nacional de 
Erradicação do Trabalho Escravo 
e Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas do MPT (Conaete).

Para o procurador do Tra-
balho Marcos Almeida, a pande-
mia da covid-19 só tende a piorar 
esse cenário, com o aumento do 
desemprego, da desigualdade e 
da pobreza. Isso deve agravar as 
condições dos mais vulneráveis e 
aumentar o ciclo de aliciamento 
e exploração.

Sobre o evento
Dentro das ações de Enfren-

tamento ao Tráfico de Pessoas, 
será realizado nos dias hoje e 
amanhã, a partir das 14h30, o 2º 
Webinar sobre o Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas da Paraíba, 
com palestras transmitidas pelo 
Youtube (canal da Escola Nacio-
nal da DPU – ENADPU). O evento 
é promovido pela Comissão Esta-
dual de Erradicação do Trabalho 
Escravo da Paraíba (Coetrae-PB), 
que o MPT faz parte – e que é 
coordenada pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (SEDH) – pelo Comitê 
Estadual de Enfrentamento ao 
Tráfico e Desaparecimento de 
Pessoas da Paraíba, em parceria 
com o MPT-PB, MPF, DPU, Justiça 
Federal, entre outros órgãos.

O evento virtual é uma das 
ações da Campanha ‘Coração 
Azul’ contra o Tráfico de Pessoas 
na Paraíba, cujo dia ‘D’ ocorreu 
na última sexta-feira, 30 de julho. 

TSE investigará Bolsonaro por 
atacar urnas e ameaçar eleição

Casa própria

Prefeito anuncia isenção do ITBI para 
quem ganha até dois salários mínimos

O cidadão que sonha 
em comprar o próprio imó-
vel e possui renda familiar 
de até dois salários míni-
mos por mês recebeu uma 
boa notícia ontem. Trata-se 
da isenção do Imposto de 
Transmissão de Bens Imó-
veis (ITBI), o que está sendo 
garantido pela Prefeitura de 
João Pessoa. 

Durante evento no 
Sindicato da Indústria de 
Construtores de João Pessoa 
(Sinduscon-JP), o prefeito 
Cícero Lucena anunciou o 
benefício. “Esse projeto ga-
rante uma economia para o 
comprador, já que muitos 
deles não possuem condi-
ções de fazer o pagamento, 
que vêm antes do financia-
mento. As pessoas que hoje 
pagam aluguel vão ter a pos-
sibilidade de comprar sua 

casa. Esperamos que seja 
uma ação que reduza o dé-
ficit habitacional da nossa 
cidade”, afirmou. 

O prefeito ainda adian-
tou que no futuro deverá 
anunciar também a isen-
ção do IPTU. “Quem habi-
ta imóveis populares com 
menos de 60 metros qua-
drados não precisará pagar 
IPTU. Então quem adquirir 
o imóvel agora, também não 
precisará pagar o IPTU na 
próxima cobrança”, explicou 
o gestor.

Até agora, quem com-
prava sua casa própria pre-
cisava pagar o ITBI de 3% 
referente ao valor do imóvel. 
Com a medida da Prefeitura, 
quem comprar um imóvel 
de R$ 130 mil, por exemplo, 
poderá economizar cerca de 
R$ 4 mil. 

O vice-prefeito Leo Be-
zerra afirmou que a gestão 
pensa na cidade e em seus 
problemas 24 horas por 
dia. “Hoje estamos ajudan-
do a população a ter sua 
moradia e isso só é possível 
porque dialogamos com as 
pessoas e sabemos do que 
elas precisam”, disse.

A secretária Municipal 
de Habitação, Socorro Ga-
delha, destacou que esta 
é uma ação que modifica 
a vida das pessoas. “Os ci-
dadãos com baixa renda 
precisam ter garantido o 
seu acesso à moradia e hoje 
o prefeito traz isso. Trata-se 
de um ato que movimenta 
o mercado, gera emprego 
e ajuda quem está na luta 
para realizar o sonho de 
ter uma moradia”, reforçou. 

A isenção também im-

pacta a economia, já que 
aquece o mercado da cons-
trução e gera empregos. 
“Só quem é do setor vai 
entender o quanto isto é 
importante. A necessidade 
de pagamento do ITBI ini-
be a compra dos imóveis 
e nesse momento em que 
há pressão nos insumos, 
o setor vinha ficando im-
praticável. Ficamos felizes 
com a sensibilidade da ges-
tão”, atestou o presidente 
do Sinduscon-JP, Wagner 
Breckenfeld. 

Estiveram presentes os 
secretários municipais do 
Planejamento, José William 
Montenegro, e da Receita e 
Finanças, Sebastião Feitosa, 
e os vereadores Bruno Fa-
rias, Mikika Leitão, Marcílio 
do HBE, Guga, Luis Flávio e 
Marcos Bandeira.

Foto: Secom-PMJP

Cícero Lucena ainda 
adiantou que, no 
futuro, deverá 
anunciar também a 
isenção do IPTU para 
quem habita imóveis 
populares com 
menos de 60 metros 
quadrados

A Paraíba registrou 
ontem, apenas 132 casos 
de contaminações pela co-
vid-19 e nove falecimentos 
em decorrência da doença. 
Com os números, o Estado 
chegou a 422.675 casos 
confirmados acumulados, 
sendo 9.003 vítimas fa-
tais da doença e 296.139 
pacientes considerados 
recuperados. Aproxima-
damente 28% dos casos 
totais estão em aberto, 
relativo a pessoas em 
recuperação ou com si-
tuação não finalizada no 
sistema de notificação de 
casos. 

Desde o dia 31 de mar-
ço de 2020, quando o pri-
meiro óbito em decorrên-
cia do novo coronavírus foi 
confirmado no Estado, a 
Paraíba atingiu a média de 
18,41 mortes pela doença.

Entre os nove faleci-
mentos, sete ocorreram 
entre o domingo e a segun-
da-feira, os demais são da-

tados desde o dia 31 de ju-
lho. Foram acometidos seis 
homens e três mulheres, 
com faixa etária de 44 a 74 
anos. Três pacientes não 
possuíam comorbidades, 
nos demais, foi observada 
a presença de hiperten-
são, diabetes e cardiopatia 
como as doenças de risco 
associadas. 

Os óbitos foram regis-
trados entre os residentes 
de João Pessoa (3), Alagoa 
Nova, Cajazeiras, Jericó, 
Juru, Serra Branca e Sousa, 
com um falecimento para 
cada. A SES investiga ou-
tras 43 mortes.

Neste momento, ape-
nas a cidade de Riachão do 
Bacamarte não registra ca-
sos de óbitos entre seus re-
sidentes em todo o Estado. 
Nos demais, a maior con-
centração ocorre em João 
Pessoa (2.863), Campina 
Grande (1.059), Santa Rita 
(329), Patos (249), Bayeux 
(246), Cabedelo (199), Ca-
jazeiras (148), Guarabira 
(146), Sousa (135) e Sapé 
(112).

Já entre os novos casos 
confirmados, apenas nove 
são considerados casos 
graves, que se recuperam 
em unidades de saúde. No 
total, segundo dados do 
Centro Estadual de Regu-
lação Hospitalar, 14 pa-
cientes deram entrada em 
hospitais públicos de refe-
rência para o tratamento 
da doença. Com os núme-
ros, o Estado acumula 309 
pacientes, representando 
26% de ocupação total em 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o Estado e 18% em 
enfermarias. 

Na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação chega a 22% 
em UTI e 17% em enferma-
rias. Em Campina Grande 
estão ocupados 28% dos 
leitos de UTI e 23% de en-
fermarias, ambos adultos. 
Já no Sertão, a ocupação é 
de 37% em UTI e 19% em 
enfermarias para adultos. 

O sistema de informa-
ção de casos do Ministério 
da Saúde confirma a apli-

cação de 2.555.733 doses 
de imunizantes contra a 
covid-19 na Paraíba. São 
1.830.555 pessoas vacina-
das com a primeira dose e 
725.178 que completaram 
os esquemas vacinais, onde 
666.062 tomaram as duas 
doses e 29.116 utilizaram 
imunizante de dose única. 
O Estado já distribuiu um 
total de 3.051.556 doses 
de vacina aos municípios.

Fo ra m  re a l i z a d o s 
1.130.228 testes para 
diagnóstico da covid-19 
em todo Estado, contabi-
lizando casos em todas as 
cidades do Estado. Um to-
tal de 71 cidades possuem 
mais de mil casos de co-
vid-19. As maiores concen-
trações de casos ocorrem 
em: João Pessoa (102.823), 
Campina Grande (41.135), 
Patos (13.629), Guarabi-
ra (9.902), Cajazeiras 
(9.709), Cabedelo (9.405), 
Santa Rita (9.337), Bayeux 
(8.025), Sousa (7.147), 
São Bento (5.801), Pom-
bal (5.793) e Esperança 
(5.328).

Estado chega à marca de nove mil óbitos 
por covid-19 e tem 132 contaminações

Sertão da PB exporta 
mão de obra escrava

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

Weslley Galzo
Agência Estado

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou na noite de 
ontem, por unanimidade, duas 
medidas contra o presidente Jair 
Bolsonaro (Sem partido) por 
conta das declarações infunda-
das de fraude no sistema eleitoral 
e das ameaças à realização das 
eleições de 2022. Os ministros 
decidiram abrir um inquérito 
administrativo e, ainda, pedir a 
inclusão do presidente no cha-
mado “inquérito das fake news” 
que tramita no Supremo Tribunal 
Federal (STF) sob a relatoria do 
ministro Alexandre de Moraes.

O inquérito administrativo, 
proposto pela Corregedoria-Ge-
ral da Justiça Eleitoral, vai apu-
rar se ao promover uma série 
de ataques sem provas contra 
a Justiça Eleitoral e o sistema 
eletrônicos de votações, o pre-
sidente praticou “abuso do po-
der econômico e político, uso 
indevido dos meios de comuni-
cação, corrupção, fraude, condu-
tas vedadas a agentes públicos 
e propaganda extemporânea”. 
O inquérito eleitoral, segundo 
técnicos do TSE, pode acarretar 
em impugnação de registro da 
candidatura de Bolsonaro ou 

inelegibilidade do presidente.
A apuração foi aprovada à 

unanimidade pelos ministros da 
Corte. Na última quinta-feira, 29, 
o presidente usou uma trans-
missão pelas redes sociais para 
lançar uma série de vídeos anti-
gos e informações falsas contra 
as urnas eletrônicas para alegar 
que o sistema é fraudável. Na live, 
o presidente admitiu não ter pro-
vas das fraudes, mas, por mais de 
duas horas, apelou para informa-
ções falsas e descontextualizadas 
contra a Justiça Eleitoral.

As medidas foram aprova-
das pelo TSE na sessão que mar-
cou a abertura dos trabalhos no 
segundo semestre. O presidente 
da Corte Eleitoral, ministro Luis 
Roberto Barroso, fez duro dis-
curso contra as ameaças à de-
mocracia.

O TSE também aprovou o 
envio de notícia-crime ao STF 
para que Jair Bolsonaro seja 
incluído como investigado no 
inquérito das fake news. A in-
vestigação, que tramita aos cui-
dados do ministro Alexandre de 
Moraes, já relaciona uma rede de 
aliados do presidente em ações 
para desacreditar adversários e 
instituições.

Leia mais na página 13
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Inclusão produtiva
O governador João Azevêdo abriu ontem, durante 
uma “live”, o Mês da Juventude. Na ocasião, ele 
lançou o programa “Qualifica Juventude”. Página 8
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Novo limite de público, que também vale para circos, está previsto no novo decreto do Governo do Estado sobre a covid-19

Ocupação máxima passa a ser 
de 50% em cinemas e teatros
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André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Entrou em vigor no do-
mingo (1°) o novo decreto 
estadual, número  41.461, 
com medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção ao 
coronavírus. As novas normas, 
que seguem em vigor até 15 
de agosto, trazem como prin-
cipais novidades a ampliação 
de 30% para 50% do público 
em cinemas, teatros e circos, 
assim como a liberação de 
operação para a construção 
civil das 7h às 17h nas cidades 
paraibanas.  

Ainda conforme o texto 
do Decreto 41.461, as aulas 
na Rede Estadual de Ensino 
seguem em regime remoto, 
porém passam a ser híbri-
das, com aulas presenciais e 
remotas, a partir do mês de se-
tembro. O sistema híbrido, no 
entanto, já está liberado para 
as demais escolas da rede pri-
vada de ensino a partir do mês 
de agosto. Por sua vez, para 
as escolas da Rede Munici-
pal de Ensino 
também fica 
autorizado a 
operar no re-
gime híbrido, 
a critério dos 
gestores mu-
nicipais.

O decreto, 
assinado pelo 
g ove r n a d o r 
João Azevêdo, 
destaca que “foram detectadas 
nos casos notificados no esta-
do, “cepas” do vírus com maior 
poder de contágio e propaga-
ção, o que reforça ainda mais a 
necessidade de toda população 
utilizar máscaras, manter o dis-
tanciamento social e higienizar 
as mãos”. No entanto, a soma 
de esforços dos poderes públi-
cos, representada no decreto 
em vigor, conduzem a Paraíba 
na direção de dias melhores, 
permitindo algumas flexibili-
zações para atenuar o impacto 
socioeconômico da pandemia.

Além de ampliação do 
público ampliado em cinemas 
e teatros, o decreto estabele-
ceu uma capacidade máxima 
de 50% em eventos sociais e 
corporativos, que já tinham 
sido liberados no decreto 
anterior, número 41.431. O 
secretário executivo de Saúde 
da Paraíba, Daniel Beltram-
mi, comentou que as flexibi-
lizações são justificadas pelo 
fato da melhora do cenário da 
pandemia no estado.

“O novo decreto traz al-
guns outros movimentos de 
flexibilização em função pro-
porcional da redução, não só 
de internações hospitalares, 
mas de vidas perdidas no es-
tado, internações na ordem 
de 61% de redução e óbitos 
com redução de 56%, quan-
do comparamos julho com os 
últimos 90 dias”, comentou 
Daniel Beltrammi. 

De acordo com o novo 
decreto, bares, restaurantes, 
lanchonetes e lojas de con-
veniência continuam com 
atendimento presencial das 
6h à 0h. A ocupação nos locais 
seguem sendo com no máxi-
mo de 50% da capacidade, 
ficando vedada, depois do 
horário, a comercialização 
de produtos para consumo 
no próprio estabelecimen-
to, cujo funcionamento fica 
autorizado apenas para en-
trega ou retirada. O setor de 
serviços e comércio também 
podem seguir operando por 
10 horas contínuas por dia.

Os shoppings centers e 
centros co-
merciais po-
derão funcio-
nar das 10h 
até às 22h. 
Por sua vez, 
as praças de 
alimentação 
dos shoppings 
centers e cen-
tros comer-
ciais somente 

poderão funcionar com 50% 
da capacidade. O novo decre-
to mantém a autorização para 
realização de missas, cultos 
e quaisquer cerimônias reli-
giosas presenciais com ocu-
pação de 50% da capacidade 
do local.

O descumprimento do 
novo decreto por qualquer 
estabelecimento implica au-
tuação, posteriormente mul-
ta de até R$ 50 mil e no caso 
de reincidência, o estabele-
cimento pode ser fechado. 
Permanece obrigatória no 
estado a utilização das más-
caras nos espaços de acesso 
aberto ao público, incluídos 
os bens de uso comum da 
população, vias públicas, no 
interior dos órgãos públicos, 
nos estabelecimentos priva-
dos e nos veículos públicos e 
particulares, inclusive ônibus 
e táxis, cabendo aos órgãos 
públicos, aos estabelecimen-
tos privados e aos condutores 
e operadores de veículos a 
exigência do item.

HC registrou 
1.500 altas 
de pacientes

O fim de semana foi de co-
memoração para a equipe da 
linha de frente do Hospital de 
Clínicas, em Campina Grande, 
após registrar 1.500 altas médi-
cas de pacientes com a covid-19. 
Para celebrar a ocasião, funcio-
nários fizeram mais uma vez o 
‘corredor’ para aplaudir a alta 
hospitalar da campinense Re-
gina Coeli Andrade, de 58 anos.

“Agradeço aqui a assistên-
cia que eu tive neste hospital 
maravilhoso, não me faltou 
nada. Esse hospital merece nota 
mil”, comemorou Regina. O dire-
tor técnico do Hospital de Clíni-
cas, Thyago Morais, aproveitou 
o momento para agradecer a 
todos profissionais que foram 
responsáveis pela recuperação 
dos pacientes que passaram 
na unidade e no empenho no 
combate à doença, levando as-
sistência humanizada a todos 
os hospitalizados.

“Desde que o hospital co-
meçou a atender, cada alta médi-
ca é motivo de alegria para todos 
nós. O sentimento é de gratidão 
e respeito por cada um que está 
aqui trabalhando com o propó-
sito de salvar vidas”, concluiu.

No mês de julho, o Hospital 
de Clínicas registrou 153 altas e 
teve uma taxa de recuperação 
em torno de 85%.

“Estamos colhendo os fru-
tos do trabalho em equipe, com 
a prestação de uma assistência 
técnica de qualidade, resoluti-
va e humanizada por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS)”, 
destacou o diretor-geral da uni-
dade, Jhony Bezerra.

JP libera retorno gradual das aulas
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

O novo  dec re to ,  número 
9.773/2021, da Prefeitura de João Pes-
soa, em vigor desde o domingo, dia 1° 
de agosto, tem validade até 15 de agos-
to, traz novas medidas de prevenção ao 
coronavírus na capital. A mudança mais 
significativa no ordenamento está na 
área de educação. Perante a melhora 
dos índices em João Pessoa, o prefeito 
Cícero Lucena, autorizou a retomada 
das aulas presenciais, mas neste pri-
meiro momento em regime híbrido, com 
apenas 50% dos alunos 
nas salas e o restante em 
casa, assistindo às aulas 
remotamente.

Ainda de acordo com 
o texto do ordenamento, 
apesar da retomada das 
aulas presenciais, o dis-
tanciamento mínimo de 
1,5 metro entre alunos 
e também professores e 
funcionários deve ser res-
peitado. O uso de máscara é obrigatório 
para todos, assim como a disponibiliza-
ção de álcool 70%, e a temperatura cor-
poral deve ser aferida durante o acesso 
às unidades educacionais.

Havia uma expectativa para que 
o novo decreto da prefeitura de João 
Pessoa liberasse um percentual de ocu-
pação de público em praças desportivas 
da cidade, sobretudo em estádios de 
futebol, porém, não houve liberação 
do público nos estádios de acordo com 
o decreto.

O ensino remoto deve ser mantido 
para alunos que não optarem pela for-
ma presencial ou híbrida. Professores e 

funcionários dos grupos de risco para o 
coronavírus ficam afastados, conforme 
avaliação médica.

A Secretaria de Educação e Cultura 
do Município divulgará o cronograma 
de retomada gradual das aulas presen-
ciais na rede municipal de acordo com 
os níveis e modalidades de ensino. As 
instituições de ensino Infantil, Funda-
mental, Médio, Superior e cursos livres 
ficam autorizadas a funcionar, de forma 
remota, híbrida ou presencial, com ca-
pacidade máxima de 50% dos alunos 
de cada turma.

As aulas práticas para os alunos 
dos cursos superiores 
poderão ser realizadas 
presencialmente, obser-
vando todas as normas 
de distanciamento so-
cial, o uso de máscaras 
e a higienização das 
mãos. Já as escolas e 
instituições privadas dos 
ensinos Infantil, Funda-
mental, Médio e cursos 
livres poderão realizar 

atividades presenciais para os alunos 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
e pessoas com deficiência.

Ainda de acordo com o novo decre-
to, fica proibida a realização de shows e 
o funcionamento de lounges bar, boates, 
espaços que contenham dança, além da 
presença de público em eventos ao vivo 
de música. Fica autorizada a realização 
de eventos sociais ou corporativos, de 
forma presencial, como congressos, 
seminários, encontros científicos, ca-
samentos ou assemelhados, exceto 
formaturas, além do funcionamento de 
circos, cinemas e teatros, com o limite 
de até 50% da capacidade.

Retomada das aulas 
presenciais na capital 
será gradual com 50% 
dos alunos em sala e 
o restante no sistema 

remoto. 

EstabElEcImEntOs lIbEradOs

Salões de beleza, barbearias e demais estabelecimen-
tos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente 
por agendamento prévio e sem aglomeração de pes-
soas nas suas dependências;

n Academias, com 50% 
da capacidade;

n Escolinhas de esporte;

n Instalações de acolhi-
mento de crianças, como 
creches e similares; 

n Hotéis, pousadas  
e similares;

n Construção civil; 

n Call centers, 
observadas as 
disposições constantes 
no decreto 40.141, 
de 26 de março 
de 2020;

n Indústria.

Escolas
As aulas na Rede Estadual de 
Ensino serão retomadas em 

setembro no formato híbrido.

Novo decreto publicado pelo Governo do Estado flexibiliza medidas de prevenção à covid-19 devido à redução das taxas de ocupação de leitos hospitalares

Foto: Marcus Antonius/Arquivo
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Sefaz-PB e Prefeitura de João Pessoa firmaram um acordo de cooperação técnica para compartilhamento dos equipamentos

Parceria fará uso de câmeras 
no combate aos crimes fiscais

Um acordo de coopera-
ção técnica firmado entre 
o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB), e 
a Prefeitura de João Pessoa 
vai possibilitar o comparti-
lhamento de câmeras com 
o objetivo de fortalecer o 
combate à criminalidade 
via Secretaria de Defesa 
Social e Segurança Pública, 
mas também de crimes de 
sonegação fiscal.

O acordo de Cooperação 
Técnica foi publicado no Di-
ário Oficial Eletrônico da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Doe-Sefaz) e integra 
o ‘Programa Paraíba Unida 
pela Paz’, que, entre outras 
ações de combate à crimina-
lidade, prevê a implantação 
de Centros Integrados de Co-
mando e Controle (CICC) da 
Segurança Pública em João 
Pessoa, em Campina Grande 
e em Patos, com a instalação 
de cerca de 1.600 câmeras 
de videomonitoramento em 
todo o Estado. Essas unida-
des vão diminuir o tempo de 
resposta à população e auxi-
liar também o planejamento 
e execução de trabalhos de 
prevenção e repressão qua-
lificadas à violência.

Para o secretário de 
Estado da Fazenda (Sefa-
z-PB), Marialvo Laureano, 
a parceria do Governo da 
Paraíba com a Prefeitura de 
João Pessoa, que viabilizará 
o compartilhamento de câ-
meras, vai também fortale-
cer e modernizar o setor de 
fiscalização de Mercadoria 
em Trânsito, proporcionan-
do uma nova dinâmica no 
combate à sonegação e de 
ilícitos tributários no mu-
nicípio de João Pessoa, que 
integra a Primeira Gerência 
Regional, responsável por 
cerca de 40% da arrecadação 
própria das cinco Gerências 
Regionais da Sefaz-PB.

A direção do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) disponibilizou 
mais um serviço via web, para 
atender ao usuário do órgão. 
Trata-se do ‘Meus Veículos’, 
que permite a consulta, por 
meio do site www.detran.
pb.gov.br, dos veículos regis-
trados no nome do usuário, 
inclusive os anteriores.

 O objetivo do novo ser-
viço é dar mais segurança ao 
usuário, com 
a informa-
ção sobre se 
determinado 
veículo ainda 
encontra-se 
no seu nome, 
após ter sido 
passado para 
novo proprie-
tário. O servi-
ço vai facilitar 
os dados sobre os automóveis, 
pela internet, sem a necessida-
de de deslocamento até a sede 
do Detran da Paraíba.

 Para isso, basta o usuá-
rio fazer o cadastro no Portal 
de Serviços do órgão e entrar 
com seu CPF e senha, após 
cadastrado. Depois disso, no 

ícone ‘Veículos’, clica em ‘Ser-
viços’ e, em seguida, clica em 
‘Consultar Meus Veículos’. Ele 
pode ‘Consultar lista atual’ e 
também ‘Consultar histórico’. 
No primeiro acesso, terá a in-
formação do veículo ou veí-
culos atualmente registrados 
no seu nome. No outro, terá a 
relação dos automóveis ante-
riormente vinculados ao seu 
nome, inclusive com o período 
em que cada um esteve em sua 

propriedade.
 Segun-

do a gerente 
executiva de 
Registro de 
Veículos, Ca-
rola Gadelha, 
esse novo 
serviço tem 
como finali-
dade facilitar 
o acesso dos 

usuários às informações sobre 
seus veículos, de forma rápi-
da e sem burocracia. “É mais 
um canal de atendimento, no 
sentido de oferecer orienta-
ções aos condutores, sempre 
com o propósito de agilizar e 
melhor atender à população”, 
enfatizou.

Detran-PB oferece 
novo serviço on-line

Agricultura e habitação

Incra entrega casas para assentados 
no município de Barra de Santa Rosa

Na semana em que o 
Brasil comemorou o Dia do 
Agricultor, famílias do Assen-
tamento Zumbi dos Palmares 
I, em Barra de Santa Rosa, no 
Agreste paraibano, realizaram 
o sonho de conquistar a casa 
própria. Na última sexta-feira 
(30), as primeiras oito mora-
dias construídas com recur-
sos do Crédito Instalação na 
modalidade habitacional em 
2021, na Paraíba, foram en-
tregues no assentamento. As 
outras 17 famílias de Zumbi 
dos Palmares I, área localizada 
a cerca de 215 quilômetros de 
João Pessoa, devem receber as 
novas casas em alvenaria nos 
próximos meses.

Desde o início do ano, o 
Incra/PB já assegurou recursos 
da ordem de R$ 10,2 milhões 
para 300 famílias assentadas 
em diversos municípios do es-
tado. Até os primeiros meses 
do próximo ano, a autarquia 
pretende construir aproxima-
damente mil casas em áreas 

da reforma agrária de todas as 
regiões da Paraíba.

O superintendente regio-
nal do Incra/PB, Kleyber Nó-
brega, o chefe substituto do 
setor de Desenvolvimento de 
Assentamentos, Ailton Quei-
roz Coutinho Filho, e técnicos 
da autarquia no estado parti-
ciparam da inauguração das 
casas ao lado dos agricultores 
assentados e de representan-
tes da Associação dos Peque-
nos Produtores de Timbaúba 
e Araras (APPTA) – entidade 
credenciada pelo Incra para a 
elaboração e a execução das 
primeiras casas entregues em 
Zumbi dos Palmares I.

“Uma das missões mais 
importantes do Incra é dar dig-
nidade e qualidade de vida às 
famílias beneficiárias do Pro-
grama Nacional de Reforma 
Agrária. E é isso que estamos 
fazendo hoje”, afirmou o supe-
rintendente, acrescentando 
que algumas famílias da área 
vivem em casas construídas há 

cerca de 50 anos, remanescen-
tes do imóvel desapropriado 
para a criação do assentamen-
to federal.

“Hoje é um dia muito 
especial para todos nós por-
que estamos realizando um 
sonho. Há nove anos a gente 
morava em um galpão. Achei 
a casa nova um paraíso”, disse 
a agricultora assentada Josefa 
Francinete Alves Santos, 33 
anos, mãe de duas filhas. “Que 
Deus abençoe a nossa morada 
e que sejamos muito felizes”.

Moradias dignas
As casas construídas no 

Assentamento Zumbi dos Pal-
mares I têm 42m2, sala, cozi-
nha americana, dois quartos, 
um banheiro e lavanderia. São 
entregues com cerâmica tipo 
A, janelas com venezianas e 
banheiro com todos os aces-
sórios. As famílias receberam 
ainda duas mudas de árvores 
para serem plantadas nas pro-
ximidades das casas.

Os próprios assentados 
gerenciam o dinheiro e acom-
panham todo o processo de 
construção das moradias, 
desde a escolha da planta da 
edificação, mediante acompa-
nhamento técnico de entidade 
credenciada. 

A construção das casas, 
com mão de obra preferen-
cialmente local, está sendo 
supervisionada pelos técnicos 
da Divisão de Desenvolvimento 
e Consolidação do Incra/PB.

Crédito habitacional
O valor liberado para 

cada família, na modalidade 
habitacional do crédito insta-
lação, é de R$ 34 mil. O benefi-
ciário terá prazo de três anos, 
a contar da data de liberação 
do crédito, para o pagamento 
em parcela única, com juros 
anuais de 0,5% e desconto de 
96% do saldo devedor. Em 
caso de inadimplência, será 
cobrado o valor integral, mais 
juros e multa.

“Meus Veículos” 
permite a consulta, 
através do site do 

Detran-PB, dos veículos 
com registro no nome 

do usuário.

Intercâmbio de informações e tecnologias
 O Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da Pa-
raíba e a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB) e da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano de 
João Pessoa, tem o objetivo de 
disciplinar o compartilhamento de 
postes para instalação de câmeras 
de monitoramento pelo Governo 
do Estado da Paraíba, bem como 
o intercâmbio de conhecimentos, 
informações, dados e tecnolo-
gias para implantar o Centro de 
Comando e Monitoramento. Ela 

prevê ainda a autorização do 
cabeamento de dezenas de quilô-
metros de fibra ótica em estruturas 
pertencentes ao município de João 
Pessoa para viabilizar a instalação 
de equipamentos de vigilância e 
monitoramento de diversas câme-
ras (fixas; speed dome; PTZ; LPR 
para leitura de placas de veículos; 
e de reconhecimento facial).

“Com o sistema de monito-
ramento por câmeras, vamos in-
tensificar, ampliar e modernizar o 
combate à sonegação e às fraudes 
fiscais em João Pessoa, por meio 
do uso dessa tecnologia. Enfim, o 

videomonitoramento possibilitará 
uma fiscalização mais efetiva da 
Sefaz-PB, a partir da leitura das 
placas de veículos de cargas acres-
cidos de cruzamentos de informa-
ções do nosso banco de dados e 
do trabalho de inteligência fiscal 
para produzir resultados com mais 
eficiência, eficácia e efetividade no 
setor de fiscalização de mercado-
rias em trânsito. O intuito é comba-
ter os ilícitos tributários, promover 
a concorrência legal e melhorar a 
arrecadação, pois com este mo-
nitoramento a fiscalização ficará 
ainda mais assertiva”, destacou.

Além das câmeras, o acordo 
vai possibilitar o compartilhamen-
to de equipamentos e de softwa-
res necessários ao tratamento, 
análise e utilização dos dados em 
tempo real, além da promover 
a disponibilização de diversos 
serviços à sociedade como, por 
exemplo, o acesso à internet de 
alta velocidade nas escolas, dele-
gacias, praças e centros culturais, 
bem como a diversos órgãos 
públicos estaduais e municipais, 
melhorando significativamente a 
qualidade dos serviços prestados 
à população.

Compartilhamento de câmeras permitirá o fortalecimento e modernização do setor de Mercadoria em Trânsito do órgão permitindo um combate mais eficaz à sonegação e outros crimes tributários

Foto: Roberto Guedes
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Grupo estava em um veículo com placa de Pernambuco, foi perseguido e efetuou disparos contra os policiais

Uma perseguição da 
Polícia Militar a um veículo 
com sete pessoas, ocorrida na 
madrugada dessa segunda-
feira, que começou na Aveni-
da Epitácio Pessoa, terminou 
nas proximidades do Hospi-
tal Santa Isabel, no bairro de 
Tambiá, após o grupo, que 
estava em um veículo Jetta, 
prata, placa QFD-5432-Belo 
Jardim-PE, atirar contra os 
policiais. Um integrante do 
grupo, identificado por Clau-
demir dos Santos Negreiro, 20 
anos, foi ferido; outros cinco 
foram presos e um conseguiu 
fugir. O homem baleado está 
sob custódia no Hospital de 
Emergência e Trauma.

Segundo o oficial que 
participou da operação, a 
guarnição realizava rondas 
na Avenida Epitácio Pessoa 
quando perceberam que o 
veículo estava com a lotação 
acima do permitido e tentou 
abordá-lo. Como não houve 
obediência à solicitação, foi 
iniciada perseguição.

Após a troca de tiros e a 
prisão de parte do grupo, no 
interior do veículo os poli-
ciais apreenderam um revól-
ver, duas balaclavas, um pé de 
cabra, uma touca ninja, um 
alicate grande de corte, além 
de outros equipamentos que 
seriam usados em arrom-
bamentos. Um dos presos já 
tem passagem por furto. A 
polícia acredita que o grupo 
tenha praticado outros cri-
mes na Região Metropolitana 
de João Pessoa.Eles foram 

encaminhados à Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio.

Um levantamento junto 
à Polícia Civil de Pernambu-
co está sendo realizado pelas 
autoridades da Paraíba para 
saber o grau de periculosi-
dade dos homens presos. O 
tenente que comandou a ope-
ração informou que as buscas 
pelo homem que conseguiu 
fugir ao cerco continuam; ele 
já está identificado e o tenen-
te acredita que ele não terá 
como fugir, pois, como deve 
ser de Pernambuco, será logo 
localizado por não conhecer 
bem a capital paraibana.

O veículo Jetta apreen-
dido com o grupo, segundo 
o oficial da PM, é suspeito 
de ter sido usado em outros 
crimes registrados em João 
Pessoa. Os presos foram le-
vados para a Central de Fla-
grantes, no bairro do Geisel, 
na capital.

Viatura capota
Uma policial militar fe-

minina sofreu ferimentos 
leves após uma viatura da 
Polícia Militar da Paraíba 
capotar no final da manhã 
de ontem, no momento 
que perseguia uma moto 
XRE300, cujo condutor é 
suspeito de praticar assaltos 
naquele bairro. 

Segundo informações da 
tenente Helena, que atendeu 
a ocorrência, a guarnição fa-
zia rondas nas proximida-
des da Praia do Sol quando 
avistaram a motocicleta e, 
quando os policiais tentaram 
abordar o condutor, o veículo 
saiu em alta velocidade, se 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Bando é preso com revólver e 
material para arrombar bancos

Curtas

Matou em PE e 
foi preso em CG

Criança baleada 
no Valentina

Afogamentos 
na Paraíba

Um jovem identificado por 
José Felipe Farias dos San-
tos, de 20 anos, foi preso 
no bairro Acácio Figueiredo, 
em Campina Grande, por 
determinação judicial, acu-
sado de assassinar um jovem 
na cidade de Santa Cruz do 
Capibaribe (PE). A vítima do 
homicídio foi José Carlos da 
Silva Leitão, de 14 anos, e o 
crime aconteceu em junho 
de 2013. Segundo levanta-
mento feito pela polícia, o 
assassinato ocorreu porque 
a vítima tinha dívida com o 
tráfico de droga. Ontem à 
tarde, José Felipe Farias foi 
conduzido para a audiência 
de custódia. A delegada que 
atendeu a ocorrência infor-
mou que recebeu o man-
dado de prisão, expedido 
em 2018, onde constava que 
o acusado teria fugido da 
cidade pernambucana e es-
taria escondido em Campina 
Grande.

A polícia está tentando 
identificar ocupantes de um 
veículo preto que efetuaram 
vários disparos de arma de 
fogo na noite de domingo 
(1), no bairro do Valentina 
Figueiredo, ferindo algu-
mas pessoas, inclusive uma 
criança de seis anos que se 
encontra na Unidade de 
Pediatria em estado clínico 
considerado grave do Hospi-
tal de Emergência e Trauma, 
de João Pessoa. Segundo 
informações colhidas pela 
polícia, a criança estava 
acompanhada de seu pai, 
na frente de um depósito 
de bebidas quando surgiu o 
veículo. O suposto alvo – pai 
do menino foi atingido com 
dois tiros - na perna e braço, 
enquanto que a criança com 
um tiro no abdômen.

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar já resgatou os corpos 
dos estudantes universitá-
rios, João Rocha e Valdir 
Cunha que se afogaram 
em um açude particular nas 
proximidades da Barragem 
da Farinha, na região de 
Patos. Os dois jovens esta-
vam desaparecidos desde 
a manhã desse domingo 
(1) quando os dois tenta-
ram atravessar o açude em 
uma canoa que afundou. 
Os corpos foram levados 
para a unidade do Numol 
de Patos. Em João Pessoa, 
Iderbal Gonçalves Cardoso, 
43 anos, morreu afogado 
ao tentar salvar a filha na 
Praia de Gramame. O fato 
aconteceu nesse domingo e 
somente na manhã de on-
tem o corpo de Iderbal foi 
resgatado pelo Corpo de 
Bombeiros.

iniciando a perseguição. Em 
um contorno, no Valentina 
Figueiredo, a viatura colidiu 
contra um poste, bateu no 
portão de um condomínio e 
capotou.

No Sertão
Na tarde de sábado 

(31), na cidade de Patos, 
policiais militares trocaram 
tiros com ocupantes de um 
veículo, que culminou com 
a morte dos três ocupantes. 
O veículo com placa de San-
ta Catarina, transitava em 
atitude suspeita e, quando 
o motorista percebeu a pre-

sença da polícia, resolveu fu-
gir. Na perseguição, os opcu-
pantes do carro efetuaram 
disparos contra os policiais, 
que revidaram resultando 
no confronto. Feridos, o trio 
foi socorrido para o Hospi-
tal Regional de Patos, onde 
chegaram mortos.

Armas, produtos de roubos e equipamentos para arrombamentos de bancos foram encontrados dentro do veículo

Fotos: Ascom / PMPB

A Polícia  Mil itar 
apreendeu mais seis equi-
pamentos de som que es-
tavam perturbando o sos-
sego dos moradores nos 
bairros Vista Alegre, José 
Américo, Ilha do Bispo, 
Distrito Mecânico, Bair-
ro dos Estados, Rangel e 
Vale das Palmeiras, nesse 
sábado (31), segundo dia 
da Operação Sossego, em 
João Pessoa.

Dez pessoas foram 
conduzidas para a delega-
cia e quatro proprietários 
foram autuados pelos mi-
litares do BPAmb, soman-
do um total de R$ 20 mil 
em multas pelo crime de 
poluição sonora.

As ações fazem par-
te da Operação Sossego, 

que tem por objetivo levar 
tranquilidade às pessoas, 
fortalecendo as fiscaliza-
ções de ocorrências com 
som alto. Esse tipo de 
ocorrência pode levar a 
outros delitos como porte 
de drogas e arma de fogo, 
embriaguez no volante, 
além de propiciar aglo-
merações neste período 
de pandemia.

A operação continua 
neste domingo (1º), rea-
lizando fiscalizações nas 
Zonas Norte e Sul de João 
Pessoa, e atuação conjun-
ta das unidades de área 
como as especializadas 
do BPAmb, BPTran, Força 
Tática, sob a coordenação 
do Comando Regional Me-
tropolitano.

Operação policial 
apreende paredões

PRF recupera motos roubadas 
em João Pessoa e Campina 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral recuperou, no último final 
de semana, duas motocicletas 
adulteradas em ocorrências 
nas cidades de Campina Gran-
de e João Pessoa. Na manhã de 
sábado (31), na BR 230, altura 
do km 242, em Campina Gran-
de, foi recuperada uma moto-
cicleta XRE 300.

Segundo os policiais que 
registraram a ocorrência, 
a moto estava estacionada 

às margens da rodovia des-
pertando a atenção dos po-
liciais. O veículo estava com 
a ignição modificada, sendo 
possível ligar a motocicleta 
sem utilizar chave. A equipe 
também constatou que havia 
indícios de adulteração. No 
sistema constava como rou-
bada há menos de um mês, 
em Brejo da Madre de Deus, 
Pernambuco. 

No domingo, foi apreen-

dida na BR 101, km 88, uma 
moto Honda Bros. Após rea-
lizar fiscalização minuciosa, 
foi constatado que havia uma 
ocorrência de furto registra-
da em dezembro de 2005, em 
Santa Rita. O condutor, um 
homem de 38 anos, informou 
que havia adquirido a moto-
cicleta há poucas horas. Ele 
foi detido, encaminhado para 
a Central de Flagrantes da 
Polícia Judiciária.

Em Patos

Preso suspeito de participar 
da execução de cabo da PM

Um homem identifi-
cado por Alexandre Dias 
de Oliveira, 24 anos, sus-
peito de ter participado 
do assassinato do cabo da 
Polícia Militar Manoel Mes-
sias Paulino, ocorrido na 
noite de quarta-feira (28), 
se apresentou no Presídio 
Procurador Romero Nó-
brega, em Patos, na tarde 
de domingo (1). Ele estava 
acompanhado de um advo-
gado e foi levado para a De-
legacia de Polícia e depois 
retornou para o presídio.

O assassinato do mili-

tar ocorreu em um quios-
que às margens da BR-230, 
na cidade de Malta, região 
de Patos, no Sertão do Es-
tado. O cabo foi executado 
por Eduardo Gomes Fer-
reira, de 28 anos, após luta 
corporal com Alexandre. 
Eduardo foi morto na troca 
de tiros com policiais mili-
tares durante perseguição.

A Polícia Militar tam-
bém prendeu, como envol-
vidos no assassinato, Fran-
cisca Ferreira de Oliveira, 
35 anos; Wigna Ferreira 
de Oliveira, 31; Ramon 

Ferreira Martins, 27, que 
deu suporte para a fuga do 
autor dos disparos e ainda 
Danilo Micael dos Santos, 
30 anos. Alexandre Dias já 
estava com a prisão pre-
ventiva decretada pela 1ª 
Vara Mista de Patos. 

O cabo Manoel Paulino 
foi morto após discutir com 
um homem em um quios-
que. Ele entrou em luta 
corporal, depois foi execu-
tado com vários disparos. 
em pouco tempo parte do 
grupo foi preso e um deles 
morto na troca de tiros.

Paredões de som foram apreendidos durante a Operação Sossego
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Iniciativa foi apresentada ontem durante abertura do ‘Agosto das Juventudes’, que terá mais de 85 atividades em todo estado

“Quanto mais sou da Pa-
raíba, mais paraibana gosto 
de ser Paraíba, vê teu povo, 
jovens de bravura...” Com 
poesia de cordel e musicali-
dade da jovem campinense 
Ane Ferreira fez a abertura 
do ‘Agosto das Juventudes’, 
mês que a Paraíba destina às 
ações voltadas ao empodera-
mento dos jovens. Durante 
o evento, o governador João 
Azevêdo assinou decreto que 
cria o programa ‘Qualifica 
Juventude’ – que visa bene-
ficiar cerca de quatro mil jo-
vens de 65 municípios parai-
banos – e o decreto estadual 
que insere o ‘Agosto das Ju-
ventudes’ no calendário ofi-
cial da Paraíba. A cerimônia 
aconteceu, ontem, de forma 
virtual e foi transmitido pelo 
canal no YouTube do Gover-
no do Estado.

Na ocasião, o governa-
dor João Azevêdo destacou 
que mesmo em meio à pan-
demia da covid-19 é preciso 
entender que os jovens pre-
cisam de estímulos que mui-
tas vezes lhe são negados e 
o Estado tem a obrigação de 
fazer essas políticas acon-
tecerem, como vem sendo 
feito na Paraíba. “Isso é fun-
damental para saber como a 
juventude enxerga o momen-
to que estamos vivendo, esse 
é o básico para atingirmos 
nossos objetivos e o ‘Quali-
fica Juventude’ tem a carac-
terística de ouvir os anseios 

e expectativas dos jovens, 
criando oportunidades para 
que eles possam chegar ao 
mercado de trabalho prepa-
rados para esse mundo que 
já está no futuro”, ressaltou.

 O ‘Qualifica Juventude’ 
vai promover a qualificação 
de jovens com 18 a 29 anos 
de idade, incentivando a in-
clusão deles no cotidiano da 
produtividade, através de 
cursos e capacitações rela-
cionadas à realidade de cada 
uma das regiões da Paraíba, 
em que eles estão inseridos. 
Assim, os jovens não precisa-
rão de suas cidades em busca 
de oportunidades de traba-
lho. Serão utilizados no pro-
grama R$ 800 mil oriundos 
do Fundo de Combate à Erra-
dicação à Pobreza da Paraíba 
(FUCEP). “Temos o compro-
misso de incentivar o cresci-
mento individual de cada jo-
vem e cabe ao governo criar 
essa intersetorialidade nas 
ações, envolvendo várias se-
cretarias, fazendo com que 
os recursos tenham maior 
alcance. Esse é mais um pro-
grama para trazer esperan-
ças para nossa juventude”, 
acrescentou o governador.

A secretária de Estado 
da Juventude, Rafaela Cama-
raense, explicou que o Pro-
grama “Qualifica Juventude” 
foi construído após inúmeras 
reuniões com jovens de toda 
a Paraíba, a fim de se pensar 
as oportunidades e inserção 
deles a partir do fortaleci-
mento das potencialidades 
dos 65 municípios contem-

Iracema Almeida  
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Programa ‘Qualifica Juventude’ 
vai beneficiar quatro mil jovens

plados. “Através do Fórum 
de Gestores de Juventude da 
Paraíba (Forjuve) tivemos 
acesso aos jovens de todo o 
Estado e pudemos elencar as 
necessidades de cada região 
e assim alavancar a criação 
de novos negócios. Os jovens 
paraibanos terão mais essa 
ajuda do governo estadual”, 
celebrou. 

O secretário estadual 
de Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, também 
participou do lançamento do 
programa e ratificou a impor-
tância do ‘Qualifica Paraíba’ 
para garantir a emancipação 
dos jovens, principalmente 
nesse período pandêmico. 
“Não há nada mais libertador 

que o conhecimento e o go-
vernador garante essa estru-
tura para levar esses cursos a 
cada região do nosso Estado”.

Como se trata de um pro-
grama voltado à capacitação 
e aprendizado, também conta 
com a participação da Secre-
taria de Estado da Educação. 
O secretário Cláudio Furta-
do aproveitou para anunciar 
a oferta de 30 vagas para o 
curso gratuito de técnico em 
instrumento musical, que 
vai ser ofertado pela Escola 
Estadual de Música Anthe-
nor Navarro (EEMAN). “Esse 
mês, teremos muitas novida-
des para os jovens da Rede 
Estadual de Ensino, como os 
editais do ‘Arte em Cena’ e do 

‘Ouse Criar, em que os jovens 
irão propor soluções para o 
Centro Histórico da capital. 
Na próxima semana, vamos 
anunciar um novo programa 
de línguas estrangeiras”, co-
mentou o gestor.

Desde o início dessa dé-
cada que a Organização das 
Nações Unidas (ONU) des-
tinou agosto como sendo o 
mês da juventude. Na Paraí-
ba, serão realizadas várias 
ações voltadas para o empo-
deramento dessa parte da 
população. 

Essa é a sexta vez que o 
Governo da Paraíba realiza 
ações para celebrar o mês da 
juventude, que esse ano tem 
o tema: ‘Reinventando nar-

rativas: muito além de nú-
meros!’. Nessa edição, serão 
realizados mais de 85 ativi-
dades, como palestras, apre-
sentações culturais, lives 
de jovens artistas, oficinas, 
torneios esportivos, mesas 
redondas, dias de beleza, exi-
bição de filmes etc. As ações 
serão realizadas em diversas 
cidades paraibanas do Lito-
ral ao Sertão. 

Entre as ações voltadas 
ao ‘Agosto das Juventudes’, 
também está o retorno das 
atividades na Vila Olímpica 
Parahyba, em João Pessoa. 
O secretário executivo de 
Esporte e Lazer, José Marco 
Nóbrega, frisou toda a assis-
tência que o governo esta-
dual vem dando aos atletas 
paraibanos, através do Bolsa 
Atleta. Ele também garantiu 
que ainda esse mês retorna-
rão os treinos para os jovens 
da natação, atletismo, ginás-
tica rítmica e artística de alto 
rendimento. Já as aulas para 
escolinhas só iniciarão pos-
teriormente. 

Na Paraíba, também es-
tão em andamento vários 
projetos voltados à juventu-
de, como o projeto de partici-
pação dos jovens na política 
(#ÉPRAJÁ); o Parlamento Jo-
vem da Paraíba, em parceria 
com a Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB); o Ponto 
de Escuta, em parceria com 
a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB); a retomada 
do Conselho Estadual de Ju-
ventude e do portal das ju-
ventudes.

Governador João Azevêdo assinou ontem o decreto que cria o programa ‘Qualifica Juventude’, no qual serão investidos R$ 800 mil

Foto: Secom-PB

Assistência educacional

Casa do Estudante continua ativa mesmo na pandemia

Construída há mais de 
80 anos em João Pessoa, a 
Casa do Estudante da Paraíba 
continua atendendo os estu-
dantes, apesar da pandemia 
provocada pelo coronavírus. 
Trata-se de um espaço que 
conta a história não só da 
educação, mas também de 
lideranças políticas paraiba-
nas. Por lá, passaram diversas 
personalidades, como ex-go-
vernadores, poetas, políticos 
e artistas, a exemplodo can-
tor, compositor e ex-secretá-
rio de Estado da Cultura, Chi-
co César.

Segundo o coordena-
dor da residência estudantil, 
Davi Artur de Sousa Costa, 
atualmente apenas cerca 
de 30 estudantes do ensino 
superior estão morando na 
casa, porque os estudantes 
do Ensino Médio que moram 
lá, haviam voltado ao conví-
vio familiar, durante a pan-
demia.

Sobre o Dia do Estudan-
te que será comemorado no 
próximo dia 11, ele disse que 
a coordenação da Casa sem-
pre comemorou a data com 
atividades esportivas, mas 
este ano, ainda não vai ser 
possível porque a covid-19 
ainda não foi totalmente ba-
nida.

“Acredito que com o 
avanço da vacinação e com a 

previsão do retorno das au-
las presenciais, os residentes 
da Casa do Estudante este-
jam voltando em breve para 
a moradia estudantil que 
tem capacidade para acolher 
mais de 90 estudantes de 
escolas públicas”, informou 
Davi Costa.

O estudante de psico-
logia, André Lopes, que re-
side na Casa do Estudante 
há quatro anos, disse que a 
pandemia trouxe dificuldade 
para todos. Para os que fica-
ram na residência estudantil 
não foi diferente. “Tivemos 
que continuar os estudos via 
internet e redobrar os cuida-
dos para não aglomerar nem 
trazer a doença para dentro 
da Casa”, afirmou.

André Lopes disse ainda 
que os cerca de 30 morado-
res da residência, apesar da 
pandemia, continuaram sen-
do bem assistidos com a di-
reção da Casa ofertando seis 
refeições diárias. Ou seja, 
café da manhã, almoço, lan-
che da tarde, jantar e lanche 
da noite. “Para os estudan-
tes não faltou nada durante 
a pandemia, inclusive segu-
rança”, pontuou.

Todos os anos, no mês 
de janeiro, o Governo do Es-
tado através da Secretaria de 
Educação da Ciência e Tecno-
logia, abre inscrições e reca-
dastramento para alunos do 
interior do Estado que de-
sejam estudar na capital pa-

raibana e morar na Casa do 
Estudante. As vagas são para 
estudantes do sexo masculi-
no que são matriculados em 
instituições públicas e não 
possuem residência em João 
Pessoa. O candidato deve ter 
renda familiar mensal que 
não ultrapasse o valor de um 
salário mínimo e meio. Este 
ano foram oferecidas 96 va-
gas, sendo cinco destinadas 
a estudantes portadores de 
necessidades especiais.

A Casa do Estudan-
te está instalada na Rua da 
Areia, número 567, no bairro 
do Varadouro, e está ligada 
à Gerência Executiva de De-
senvolvimento Estudantil da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE).

Dia do estudante
O Dia do Estudante foi 

comemorado pela primeira 
vez no dia 11 de agosto de 
1827, quando o imperador 

D. Pedro I instituiu no Brasil 
os cursos de ensino superior 
do país nas áreas de Ciências 
Jurídicas e Ciências Sociais. 
Eles tiveram lugar nas Facul-
dades de Direito de Olinda, 
em Pernambuco, e na Fa-
culdade de Direito do Largo 
São Francisco, em São Paulo.
Antes, o acesso aos cursos 
superiores era limitado às 
famílias com posses, que ti-
nham de deixar o Brasil para 
estudar na Europa.

Casa foi construída há mais de 
80 anos em João Pessoa e por 
lá passaram nomes famosos de 
várias áreas do Estado, como da 
política e da cultura

Foto: Roberto Guedes

A Casa do Estudante 
da Paraíba está 

instalada na 
Rua da Areia, 

número 567, no 
bairro do Varadouro, 

em João Pessoa

José Alves 
zavieira2@gmail.com 



Os Gonzagas lançam música 
em homenagem à capital

Em virtude do aniversário de 436 anos da cidade, banda faz apresentação virtual amanhã na programação da Festa das Neves
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Reabertura de teatros
Neste mês, por conta da flexibilização, espaços cênicos de João 
Pessoa e Campina Grande retornam suas atividades adotando 
as medidas de biossegurança. Página 12
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Ao som de xote e ciranda, ‘Do farol 
à lagoa’ traz elementos que fazem 

um “passeio” por João Pessoa, 
lembrando os pontos turísticos, as 
personalidades e os eventos locais

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Amanhã, véspera do dia 
em que a capital paraibana 
comemora aniversário de 436 
anos, a banda Os Gonzagas se 
apresenta de forma virtual e 
realiza um pré-lançamento de 
uma música em homenagem 
à cidade. ‘Do Farol à Lagoa’ 
é o novo single da banda, que 
traz elementos que fazem 
um passeio por João Pessoa, 
lembrando paisagens, per-
sonalidades e eventos que 
criam identificação direta 
com quem nasceu ou vive na 
cidade. A música estará dis-
ponível nas plataformas de 
streaming do grupo a partir 
do dia 5 de agosto.

A apresentação terá 
transmissão on-line pelos 
canais no YouTube da Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa e da Arquidiocese da 
Paraíba, a partir das 20h30, 
trazendo uma versão redu-
zida da banda e a participa-
ção do músico Daniel Pina, 

dentro da programação da 
Festa das Neves, que este 
ano precisou adaptar as suas 
atrações profanas, levando 
algumas apresentações não 
religiosas para dentro da ba-
sílica de Nossa Senhora das 
Neves, na capital.

“Será um show sobre a 
cidade de João Pessoa. A gen-
te vai pegar só músicas que 
trazem essa celebração, mú-
sicas que estão na história da 
cidade”, destaca o vocalista e 
compositor Yuri Gonzaga. No 
repertório da apresentação 
virtual que deve durar cerca 
de meia hora, além de ‘Do Fa-
rol à Lagoa’, vão estar canções 
como ‘Ponta dos Seixas’, de 
Cátia de França, ‘Paraíba, meu 
amor’, de Chico César, e ‘Vila 
do Sossego’, de Zé Ramalho. 
“A gente vai trazer essas mú-
sicas que estão nesse lugar de 
carinho sobre a cidade e que 
cabem nesse formato de live”, 
adianta o músico.

Os Gonzagas foram es-
colhidos também para esta-
rem presentes no Largo de 

Tambaú, às 18h da próxima 
quinta-feira, para o lança-
mento do novo letreiro “Eu 
amo João Pessoa”, ponto tu-
rístico da cidade. O show 
marca o retorno de algumas 
atrações em formato presen-
cial, após as flexibilizações 
através dos decretos muni-
cipais. “Dá até um medinho, 
confesso, mas como não é 
algo muito grande e por ser 
um dia de semana em um 
local aberto, vamos ver como 
será”, avalia Yuri.     

As apresentações ser-
vem como um pré-lançamen-
to do novo single de Os Gon-
zagas. ‘Do Farol à Lagoa’ é 
uma composição da também 
vocalista Maria Kamila com 
Yuri Gonzaga. “A música foi 
resultado de uma pesquisa 
que dividiu tópicos que eram 
importantes em relação à ci-
dade, como a geografia, pon-
tos turísticos, parte cultural, 
arquitetura, personalidade. 
Dessa pesquisa enorme, a 
gente foi pensando o que 
seria fundamental estar na 

música para que ela abraças-
se a cidade inteira”, explica 
Maria Kamila.

“Nascida no rio / Num 
berço de capim / Cresceu e 
foi pro mar / Foi lá cuidar 
de mim”, é como tem início a 
música que cita locais como 
o Caribessa, o Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, o Liceu 
Paraibano, a Bica e o teatro 
Santa Roza. Ganham espaço 
na letra o pôr do sol no Hotel 
Globo, a maçã do amor da 
Festa das Neves e a tapioca 
na feirinha de Tambaú. Per-
sonalidades ilustres como 
Ariano Suassuna, Cátia de 
França, Anayde Beiriz, Flávio 
Tavares, Geraldo Vandré são 
só alguns citados nominal-
mente na canção. ‘Do Farol 
à Lagoa’ é o terceiro single 
lançado pelo grupo em 2021. 
Também este ano, ganharam 
as plataformas de streaming 
as músicas ‘De Passagem’ e 
‘Eu Batom, Tu Perfume’.

A banda foi semifinalista 
do programa Superstar (Rede 
Globo, 2015), já lançou três 

álbuns e diversos singles, e 
deve lançar um novo disco 
em breve. Os Gonzagas já se 
apresentaram e gravaram 
com grandes nomes da nossa 
música, como Elba Ramalho, 
Chico César e Flávio José, e 
em diversos palcos pelo Bra-
sil e no exterior.

‘Do Farol à Lagoa’ é divi-
dida em duas partes: a primei-
ra, mais dançante, é um xote; e 
a segunda, junta todo mundo 
no mesmo passo com uma ci-
randa. Os ritmos representam 
a cidade de João Pessoa e a 
forma com que os pessoenses 
estão acostumados a formar 
uma ciranda nos shows de 
Escurinho, Cabruêra ou Cátia 
de França. “A música não é só 
sobre a história e as belezas, 
mas sobre as pessoas, a ener-
gia e a experiência que a gente 
tem com a cidade”, frisa Yuri 
Gonzaga.

A cidade de João Pessoa e 
o Estado da Paraíba possuem 
alguns hinos populares não 
oficiais, como ‘Meu Sublime 
Torrão’, de Genival Macêdo, 

‘Porta do Sol’, de Fuba, ‘Paraí-
ba joia rara’, de Ton Oliveira, 
entre outras. Agora, ‘Do Farol 
à Lagoa’ se credencia a entrar 
nesse rol. “A gente se lem-
brou de todas essas músicas 
quando estávamos compon-
do”, conta Yuri, que oferece 
agora mais uma opção para o 
público cantar o orgulho em 
ser deste lugar. “Foi uma mú-
sica feita com carinho acima 
de tudo, não foi feita com pre-
tensão nenhuma específica. 
Se as pessoas gostarem e se 
reconhecerem nela, ótimo”, 
complementa o músico.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube 

da PMJP

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Com divulgação da canção ‘Respeita minha barba’ neste mês, 
vocalista d’Os Gonzagas prepara projeto de carreira solo

Além de projetos com a ban-
da Os Gonzagas, o vocalista e 
compositor Yuri Gonzaga prepara 
para o dia 13 deste mês o lança-
mento de um single que marcará 
o início de sua carreira solo, em 
paralelo com a banda de forró.

 Trata-se da música ‘Respeita 
minha barba’, composição que 
já fazia parte do repertório de 
algumas apresentações ao vivo de 
Yuri, mas que só em 2021 ganhou 
gravação em home studio. A com-
posição de Gonzaguinha Costa, 

irmão de Yuri e cofundador do 
grupo Os Gonzagas, conta com a 
participação do músico e produtor 
Rafael Chaves.

“É uma forma de desaguar 
essas coisas porque nem tudo 
cabe dentro do projeto Os Gonza-
gas. Tem coisas que musicalmente 
não se enquadram, também coi-
sas que eu quero falar que não 
são necessariamente coisas que 
o conjunto quer falar, são coisas 
mais pessoais”, explica Yuri sobre 
sua decisão em seguir por cami-
nhos mais independentes, no qual 
pretende explorar seu lado teatral, 
poético e interpretativo.

“A mensagem (de ‘Respeita 
Minha Barba’) trata de uma au-
toafirmação, um pedido de res-
peito não de forma ‘agressiva’, 
mas como um cuidado consigo 
mesmo. Associo isso à minha 
descoberta enquanto artista 
quando passei, e ainda passo, 
pelo processo de me conhecer, 
me entender como alguém múl-

tiplo e exigir respeito por isso, 
pelo que se é, pelo que eu sou”, 
comentou Yuri sobre a canção 
que não possui sanfona, dando 
mais espaço ao violão. 

O single é o primeiro a ser 
revelado por Yuri, que já prepara 
a divulgação de Amador, álbum 
que será lançado no segundo 
semestre como um álbum visual, 
com seis músicas inéditas que 
narram um dia na vida de um 
personagem. Cada canção fala 
sobre um cômodo de casa e seus 
rituais cotidianos. O clipe de ‘Res-
peita Minha Barba’ foi roteirizado, 
captado, editado e dirigido pela 
videomaker Ana Moraes, respon-
sável por transformar o disco num 
álbum visual. “Amador é um acor-
dar pela manhã: aquele primeiro 
contato. Abrir os olhos, levantar 
da cama, deixar o vento entrar 
pela janela, respirar. Respeitar a 
barba que se tem. Enfim, amar-
se”, define Gonzaga sobre o título 
de seu primeiro disco solo. Primeiro passo para o disco chamado ‘Amador’, ‘single’ será lançado dia 13 por Yuri Gonzaga

Foto: Ana Moraes/Divulgação

 Associo isso à minha 
descoberta enquanto artista 

quando passei, e ainda passo, 
pelo processo de me conhecer, me 
entender como alguém múltiplo e 
exigir respeito por isso, pelo que 

se é, pelo que eu sou 
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A correria do dia a dia com minhas duas famílias – a saber: 
minha esposa e nossos dois filhos, e o jornal A União – há tem-
pos não me deixava desfrutar da audição de um disco inédito, 
desses que acabaram de sair e que pouca gente próxima, ou 
absolutamente ninguém, chegou junto para comentar ou dar 
pitacos. Esse jejum foi quebrado no fim de semana com Noturno, 
álbum que Maria Bethânia acabou de lançar nas plataformas de 
streaming e também em CD, pela Biscoito Fino.

Consegui mergulhar nesse repertório de 11 canções e um 
poema através do aplicativo Deezer e de um fone JBL, que me 
deixaram completamente imerso, absorvendo os arranjos e, 
sobretudo, o vozeirão de Bethânia, firme e forte aos 75 anos 
de idade, vidrado na (criticada) capa minimalista, na qual, 
sobre um branco infinito, há apenas três palavras azuis: NO-
TURNO, assim mesmo, em letras garrafais, e, um pouco mais 
abaixo, a assinatura da intérprete, Maria Bethânia. E só!

Neste tempos em que tudo é uma “experiência” – ou seja, 
a experiência que tal sorveteria me proporciona ao tomar um 
sorvete de sua fábrica artesanal, ou a experiência de comprar 
uma camisa em uma loja on-line –, ainda tenho minhas reser-
vas ao ouvir um disco pelo streaming, quebrando um ritual 
alimentado por décadas de pegar um CD e colocá-lo no player, 
sem desgrudar do encarte.

Por sorte, o Deezer traz os créditos das canções, embora 
nesse álbum de Bethânia as letras ainda não estejam disponí-
veis (caso o leitor tenha interesse, o site da Biscoito Fino traz 
um texto e os créditos de cada música). Assim, fui tentando 
descortinar o cancioneiro selecionado pela própria cantora, 
costurando o pouco que sei de sua extensa discografia (se-
gundo pesquisei, entre títulos de estúdio e ao vivo, já são 57 
discos) com sua nova proposta artística.

O título de uma obra sempre aguça minha curiosidade. 
Muitos escolhem uma canção para dar nome ao seu álbum, o 
que não é o caso desse novo disco de Bethânia. Em uma rápida 
olhada nas músicas, procuro pistas sobre a ideia de um álbum 
chamado Noturno, um derivado da palavra noite, cuja a luz se 
faz necessária para vencer a escuridão para que nós, seres hu-
manos, consigamos enxergar com clareza o que nos cerca.

O repertório abre com a clássica música de fossa ‘Bar da 
noite’ (“Quantos estão pelas mesas / Bebendo tristezas / Que-
rendo ocultar / O que se afoga no copo”) e fecha com o poema 
‘Uma pequenina luz’, de Jorge Sena, que surge logo na sequên-
cia de ‘Luminosidade’, do nosso Chico César. 

O roteiro confirma minhas suspeitas: parte de uma situa-
ção melancólica para chegar uma mensagem de esperança, 

soprando oxalá por dias melhores, com uma luz a nos tirar das 
trevas que vivemos no país assolado por uma pandemia e por 
um (des)governo federal. “Uma pequena luz bruxuleante / 
Brilhando incerta mas brilhando aqui no meio de nós / Entre o 
bafo quente da multidão / A ventania dos cerros e a brisa dos 
mares / E o sopro azedo dos que a não vêem / Só a adivinham 
e raivosamente assopram”, diz um trecho do poema de Sena, 
recitado com a conhecida intensidade dramática da cantora.

Esse passeio chiaroscuro é familiar aos ouvintes de Bethâ-
nia: a baiana segue cantando o Brasil profundo, assim como 
as dores e dissabores da alma, costurando clássicos e canções 
inéditas, novos e velhos parceiros. Um dos pontos altos do 
repertório é o bolero ‘Prudência’, inédita de Tim Bernardes 
(do ótimo grupo O Terno), que a cantora conheceu na casa do 
irmão, Caetano. Afinal, Bernardes, talento da nova geração, é 
identificado como integrante da turma dos sobrinhos, o que não 
o impediu de compor algo bastante maduro e tradicional (refor-
çado pelo arranjo acústico, com elegantes violinos) - até parece 
uma canção lançada nos bons discos dos anos 1980.

Da nova geração, Zeca Veloso, sobrinho da intérprete, 
também integra a relação de autores que forneceram canções 
inéditas para a baiana. Dele, Bethânia gravou ‘O sopro do fole’, 
cuja letra e arranjos evocam o cancioneiro rural bastante pre-
sente na obra da cantora. Habitué dos discos de Bethânia, Ro-
que Ferreira também comparece com duas canções, ‘De onde 
eu vim’ e ‘Lapa santa’ (esta em parceria com Paulo Dafilin).

Mas nada me soa tão arrebatador como a faixa ‘Dois de 
junho’. Antepenúltima do repertório, ela quebra a sobriedade dos 
arranjos acústicos com uma distorção de guitarra, instrumento 
que, duplicado, conduz a voz de Bethânia pela estrada tortuosa 
da dor, da revolta e da indignação que a composição evoca.

Praticamente declamada, ‘Dois de junho’ foi escrita por 
Adriana Calcanhotto (que também comparece no repertório 
com ‘A flor encarnada’) e é praticamente um relato da trágica 
morte da criança Miguel, de 5 anos, em 2 de junho do ano pas-
sado, que caiu de um prédio de luxo no Recife (PE) ao ser dei-
xado pela mãe, empregada doméstica, aos cuidados da patroa. 
“Miguel, cinco anos / Nome de anjo / Miguel Otávio / Primeiro 
e único / Trinta e cinco metros de voo / Do nono andar”, diz um 
trecho da letra. Um clamor por justiça com intensidade e arte.

Noturno, portanto, é a flor e o espinho, a arte e o inconfor-
mismo social, as regiões profundas do ser e da alma em busca 
de acalanto, e de um amanhecer mais justo e digno para todos 
nós, brasileiros. Obrigado, Bethânia, por continuar a ser esta 
voz tão lúcida e intensa.

Quando, no início do século, as relações laborais 
se mostravam mais pessoais, havia conversas ame-
nas entre empregadores e empregados, acontecen-
do, muitas vezes, que o ambiente nas empresas se 
tornava “familiar”. Com a evolução dos tempos, os 
RHs (Departamentos de Recursos Humanos) passa-
ram a comandar as empresas, contratando e demi-
tindo, muitas vezes sem o conhecimento dos donos 
ou empregadores.

E agora, como o uso das redes sociais, está cada 
vez mais frequente nos ambientes de trabalho, esse 
tipo de relação pessoal mudou, sendo utilizados os 
mecanismos eletrônicos desde horas extras, plan-
tões, conferências, até variadas histórias de resci-
são contratual. E até a demissão sem justa causa 
pelo WhatsApp tem sido palco de muitas discus-
sões e angústia para os trabalhadores. Nesta colu-
na, gostaria de compartilhar com os leitores dois 
casos de demissão on-line, nos quais os empregados 
acionaram a justiça em busca dos seus direitos.

No primeiro caso, um juiz do Trabalho de 
Uberlândia (MG), negou pedido de indenização 
por danos morais de um empregado que foi dis-
pensado via mensagens no WhatsApp. Após ser 
mandado embora de uma empresa de instalação 
de ar-condicionado, o homem requereu na Justi-
ça o pagamento de verbas rescisórias e, também, 
indenização por danos morais. O motivo: não 
houve qualquer comunicado pessoal por parte 
da empresa e esta utilizou apenas mensagens no 
aplicativo. Ao julgar o caso, o juiz entendeu que a 
dispensa se deu sem o pagamento das verbas de-
vidas e entrega da documentação relativa à resci-
são contratual. Porém, em relação aos danos mo-
rais, o magistrado ressaltou que o acontecimento 
representou meros aborrecimentos cotidianos na 
rotina de qualquer trabalhador.

Para o julgador, a dispensa por meio do WhatsA-
pp não gera danos morais, pois o fato não chegou ao 
conhecimento de terceiros. E, como o autor já teria 
cobrado pagamento de salário por meio do aplicativo, 
o fato “abriu brecha para ser dispensado pela mesma 
via”. E julgou improcedente o pedido de indenização 
por danos morais.

O Outro Caso
Em um outro caso, desta feita ocorrido em uma 

Vara do Trabalho do Distrito Federal, uma empresa 
do ramo hospitalar foi condenada a pagar R$ 10 mil 
de indenização por danos morais a uma instrumen-
tadora cirúrgica. Causa: ela foi demitida por meio 
de um grupo de trabalho no aplicativo WhatsApp. 
Para a juíza que decidiu sobre a ação, “foi vexatória 
a forma pela qual aconteceu a demissão, causando 
sua exposição e submetendo-a a constrangimentos 
perante seus colegas”.

Independentemente dessas demissões se torna-
rem públicas, a tradição da boa-fé nas relações traba-
lhistas leva-nos a crer que o ato de demissão de um 
empregado deve ser feito em local apropriado, pes-
soalmente, durante uma conversa serena, tranquila, 
objetiva. Mas, nunca por telefone, e-mail ou WhatsA-
pp. Para especialistas na área, nenhum outro instru-
mento ou ferramenta serão válidos. Entendemos que 
os empregadores precisam ter cuidado com as abor-
dagens através das redes sociais, pois estas levam as 
pessoas, muitas vezes, a formarem “verdadeiros tri-
bunais” de julgamento.

Por outro lado, na esteira do que preceitua a 
Constituição Federal, a informalidade na demissão 
por WhatsApp (ou outros aplicativos de comunica-
ção) pode ser interpretada como um desrespeito 
à dignidade humana do trabalhador. Assim, para 
diminuir o risco de condenações por dano moral e, 
consequentemente, o custo com indenizações, seria 
mais recomendável uma conversa pessoal, tranquila 
e reservada no momento da demissão. Mesmo que 
se alegue, nesses tempos de home office, que a maior 
parte das comunicações nas empresas se dá por meio 
eletrônico, não custa nada se realçar a importância 
de um cuidado redobrado por parte de empregado-
res ou dos departamentos de RH.

Ademais, só se deve dispensar a presença física 
nesse último ato da vida do trabalhador naquela em-
presa se for realmente impossível. E, em último caso, 
se o único modo disponível for através de algum apli-
cativo, então que seja evitada a exposição da situação 
para terceiros, ou seja: jamais proceder a demissão 
através de um grupo.

Demitidos pelo 
WhatsApp

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

Fernando

O disco ‘chiaroscuro’ 
de Bethânia

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Colunista colaborador

‘Noturno’: o novo álbum de Maria Bethânia 
parte de uma uma situação melancólica para 
chegar uma mensagem de esperança

Foto: Jorge Bispo/Divulgação

A União Brasileira de 
Escritores lança o Prêmio 
UBE de Literatura - Concur-
so de Contos Anna Maria 
Martins, de abrangência na-
cional, que contempla textos 
inéditos do gênero.

Os objetivos são pro-
mover e valorizar a cultura 
e estimular a produção lite-
rária, bem como reconhecer 
o trabalho de autoras e auto-
res nacionais, estreantes ou 
não. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 31 deste mês 
no site oficial da instituição 
(www.ube.org.br), no qual o 
regulamento também pode 
ser consultado na íntegra. Os 
resultados sairão até 15 de 
outubro. A cerimônia de en-
trega e o lançamento da an-
tologia serão agendados até 
o final de 2021.

A UBE, em meio à crise 
econômica pela qual o país 
passa, decidiu que os prê-
mios concedidos aos vence-

dores do Concurso de Contos 
Anna Maria Martins serão os 
seguintes: o primeiro coloca-
do terá a participação, como 
entrevistado na Terça Literá-
ria, promovida e realizada se-
manalmente pela UBE, uma 
resenha do conto veiculada 
no Jornal UBE e publicação, 
nas mídias sociais da enti-
dade, de post com perfil pes-
soal/profissional; o segundo 
terá resenha do texto publi-

cada no Jornal UBE e perfil 
nas redes sociais; e o terceiro, 
post nas mídias sociais.

Além disso, serão publi-
cados em livro os melhores 
trabalhos selecionados, no 
limite máximo de 15, com os 
três primeiros contos abrin-
do a publicação. Breves bio-
grafias dos autores comple-
tarão a antologia do prêmio, 
a ser publicada pela editora 
Laranja Original.

“Anna Maria Martins 
foi uma grande tradutora e 
escritora e, acima de tudo, 
alguém que trabalhou pela 
literatura de São Paulo e do 
Brasil como poucos”, lembra 
Cássia Janeiro, presidente da 
Comissão Organizadora do 
concurso. “É uma justíssima 
homenagem que a UBE pres-
ta a ela, que se foi em 26 de 
dezembro de 2020, aos 96 
anos”, conclui.

UBE promove concurso de contos
Foto: Divulgação

Premiação leva o nome da escritora e tradutora Anna Maria Martins (1924-2020)

Através do QR Code acima, 
acesse a página oficial  

da UBE na internet



Cultura

A ironia vem da dor. 
(Lima Barreto)

A vasta produção literária de Lima Barreto com-
preende romances, contos, crônicas, diários e inúme-
ros artigos publicados em jornais e revistas. Se o es-
critor não foi reconhecido no seu tempo pela “maneira 
descuidada de escrever”, na opinião de alguns críticos, 
posteriormente teve o reconhecimento de professores 
universitários, pesquisadores e do crítico literário An-
tonio Candido.

Não se sabe qual foi o real motivo da produção de 
Lima Barreto ter sido relegada durante tanto tempo, al-
guns atribuem a ironia incômoda que destilava em seus 
textos, outros visualizam a forma contundente dada ao 
tratamento de certos temas, entre estes o preconceito 
racial. Na verdade, o escritor permaneceu esquecido por 
muito tempo, somente em 1956, sob a direção de Fran-
cisco de Assis Barbosa com a colaboração de Antônio 
Houaiss e Manoel Cavalcante Proença, foi publicada a 
obra completa de Lima Barreto. Coube, ainda, a Francis-
co de Assis Barbosa a realização de uma biografia mais 
abrangente do escritor.   

 Lima Barreto foi um escritor “voraz e autodida-
ta”. Detinha em sua casa uma biblioteca particular, a 
“Limana”, que compreendia exemplares das obras de 
Machado de Assis e de outros autores da literatura na-
cional, além de uma expressiva quantidade de livros de 
autores franceses e russos. Embora nunca tenha saído 
do Brasil, dominava o francês e lia os teóricos do racis-
mo científico e os grandes pensadores ocidentais.

Na fortuna crítica do autor, destaca-se, recente-
mente, a mais completa biografia já escrita nos últimos 
anos, trata-se do livro Lima Barreto: triste visionário 
(Companhia das Letras, 2017), da professora, historia-
dora e antropóloga Lília Moritz Schwarcz, estudiosa da 
obra barretiana. O livro foi fruto de pesquisas de dez 
anos sobre a vida e a obra do autor de Triste fim de Poli-
carpo Quaresma. O subtítulo é muito apropriado – tris-
te visionário. Na acepção junguiana, visionário é aquele 
que tem ideias quiméricas, grandiosas, às vezes irreais, 
quixotescas.  

 Lília Moritz também organizou e reuniu os contos 
do autor e publicou pela mesma editora – Contos com-
pletos de Lima Barreto.  Dividido em seis partes, totali-
zando 149 contos e duas pequenas peças de teatro, al-
guns podem ser considerados crônicas, mas em todos 
o escritor deixa transparecer seu espírito crítico e uma 
fina ironia perpassa pelas páginas memoráveis desses 
contos. A política é uma das tônicas dominantes e os 
políticos são apresentados de forma pejorativa, não fal-
tam também críticas ao racismo e aos preconceitos de 
ordem social e de gênero.

Alguns contos são antológicos, como O homem que 
sabia javanês, A nova Califórnia, Apologética do feio, A 
matemática não falha.  Há textos que nasceram contos e 
foram depois transformados em romances, estão nesse 
caso Clara dos Anjos e Numa e a Ninfa.  

 O jeito de “escrever brasileiro” de Lima Barreto 
desperta a atenção de leitores jovens que procuram 
textos sem floreios e com linguagem próxima da orali-
dade. Os contos se enquadram muito bem na preferên-
cia desse tipo de público. 

2022 é o ano do centenário da morte do escritor.  
Os contos e romances que publicou continuam vivos, 
pois tratam de problemas universais – malversação do 
dinheiro público, discriminação racial, políticos inescru-
pulosos. Estes últimos não mudaram muito, continuam 
enganando a população com promessas não cumpridas. 
Por sua atualidade, Lima Barreto é um escritor para jo-
vens e adultos. Fica o convite para a leitura das biogra-
fias citadas e dos contos.

Notas literárias
Prêmio José Lins do Rego - No ano do centená-

rio de nascimento de José Lins do Rego, a Funesc está 
promovendo o concurso literário que tem o nome do 
patrono da entidade, com prêmios para várias catego-
rias, entre elas, literatura infantil. Lembro que Piedade 
Farias já foi contemplada pela Funesc com o prêmio de 
poesia infantil em 2014 com o livro Arco-íris de alfenim. 
Belíssimo livro. 

Livros ONU/CBL/FNLIJ - Como leitora votante da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), 
participei da seleção de livros para crianças e jovens, uma 
promoção da ONU/CBL/FNLIJ. Os livros selecionados 
obedeceram aos critérios dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentáveis (ODS) estabelecidos pela ONU. São 
livros de autores brasileiros que irão circular em vários 
países e serão apresentados nas cinco línguas de maior 
difusão do mundo. É o reconhecimento internacional da 
boa qualidade da literatura infantil brasileira. Ao todo fo-
ram escolhidos 175 livros. Os títulos dos livros, com um 
pequeno resumo de cada obra, e o nome dos leitores vo-
tantes podem ser conferidos no site da CBL (cblservicos.
org. br/clube-de-leitura-ods/obras-selecionadas/).

Lima Barreto: 
o visionário

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Painel

A primeira edição do 
‘Painel Funesc’ de agosto, cujo 
tema é “Artistas e sua produ-
ção”, será realizada hoje pela 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba, com transmissão ao 
vivo a partir das 19h, através 
do YouTube (/TvFunesc). O 
bate-papo tem as participa-
ções do artista plástico, tatua-
dor e designer gráfico Carlos 
Nunes e a fotógrafa Karla 
Noronha, com a mediação do 
gerente de Artes Visuas da Fu-
nesc, Edilson Parra. 

Karla Noronha vai apre-
sentar seus mais recentes 
projetos, dois trabalhos de au-
torretrato e um de fotografia 
de rua. “O projeto de autorre-
trato se chama Interditos, que 
objetiva chamar a atenção 
acerca dos traumas adquiri-
dos durante a infância e que 
reverberam na formação da 
personalidade adulta e, por 
conseguinte, na nossa forma 
de ser e estar no mundo”, expli-
ca ela. “O de rua chama-se Ras-
tros Humanos, que é um ensaio 
etnográfico sobre os vestígios 
de uma presença a partir de 
objetos – rastros materiais es-
quecidos, abandonados ou jo-
gados nas ruas pelas pessoas e 
que fazem parte da identidade 
humana daquele determinado 
espaço”, disse a fotógrafa cea-
rense radicada na Paraíba.  

Noronha informou que, 
no ano passado, realizou Qua-
rentena Experimental, uma 
série de fotomontagens. “O 
objetivo foi o de exteriorizar 
as emoções por mim sentidas 
na pandemia. Durante esse 
isolamento, senti-me bas-
tante sozinha, sem trabalho, 
conversando com as pessoas 
apenas pela internet. Isso fez 

com que minha ansiedade se 
manifestasse com mais força, 
afetando o horário de dormir, 
comer, estudar”, contou a artis-
ta. “Conversar com o mundo, 
através das janelas, foi a única 
saída para me relacionar mais 
intimamente com a realidade. 
Dessa forma, escolhi fazer foto-
montagens usando a técnica de 
dupla exposição com imagens 
de janelas e de autorretrato 
para retratar a sensação de 
solidão, ansiedade, medo, de 
espera eterna e de uma insônia 
constante. As imagens da série 
são coloridas utilizando janelas 
de vários formatos e tamanhos 
combinadas com poses de au-
torretratos feitas em casa”.

Durante a crise sanitária, 
ela chegou a ser contemplada 
para a sua primeira exposição 
internacional virtual, realiza-

da no México, no ano passado, 
só com mulheres fotógrafas. 
“Também fui contemplada 
pela Lei Aldir Blanc. E, recen-
temente, fui selecionada para 
o Festival Inter Foto Itu, numa 
exposição fotográfica só para 
mulheres na cidade paulista 
de Itu, que ocorreu em julho”, 
disse Karla Noronha.

Já o pernambucano radi-
cado na Paraíba, Carlos Nunes, 
antecipou que focará no seu 
trabalho de tatuador. “Por cau-
sa das medidas de prevenção 
contra a covid-19, venho rea-
lizando apenas uma tatuagem 
por dia, por agendamento”.

Ele conta que a tatuagem 
ainda é vista com preconcei-
to. “Antes, a pessoa se tatuava 
escondida dos pais, mas atual-
mente o perfil dos clientes é 
variado, inclusive com procura 

pelos mais idosos. Na semana 
passada, tatuei a filha de 21 
anos de idade trazida pelos 
seus pais e, antes, já havia ta-
tuado a avó dela, de 70 anos. 
A tatuagem é uma arte, pois é 
como se a pele fosse um qua-
dro onde é feito o desenho”, 
disse Carlos Nunes.

TV Funesc explora as áreas 
de foto e designer gráfico

Fotos: Divulgação

Com o tema “Artistas e sua produção”, os convidados serão o designer e tatuador Carlos Nunes (E) e a fotógrafa Karla Noronha (D)

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

EstrEias

Blackpink: thE MoviE (Blackpink: The Movie. Co-
reia do Sul. Dir: Oh Yoon-Dong. Documentário e Musical. 
12 anos). Documentário em comemoração aos cinco anos de 
existência do grupo de k-pop, Blackpink. Na produção, desco-
brimos mais detalhes da criação e da história das integrantes 
Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 19h 
(somente quarta-feira, dia 4/8); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(leg.): 19h (somente quarta-feira, dia 4/8).

JunglE cruisE (Jungle Cruise. EUA. Dir: Jaume Col-
let-Serra. Aventura e Fantasia. 10 anos). Frank (Dwayne 
Johnson) trabalha como capitão de um barco em uma 
atração turística totalmente fantasiosa. Quis o destino que 
suas habilidades fossem colocadas à prova. Isso acontece 
quando ele conhece Lily (Emily Blunt), uma exploradora 
que não mede consequências para dar andamento em 
suas investigações. Quando ela e o irmão (Jack Whitehall) 
contratam Frank para comandar a embarcação numa ex-
pedição de verdade, em busca de um misterioso segredo, 
os perigos que os aguardavam eram mais reais do que 
podiam imaginar. Baseado em um parque temático da 
Disney. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 12h50 - 15h40; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 14h (2D) - 
16h45 (2D) - 19h30 (3D); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub.): 14h (2D) - 17h (2D) - 20h (3D); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h25 - 16h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h25 - 
17h45; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 20h30.

tEMpo (Old. EUA. Dir: M. Night Shyamalan. Thriller e 
Suspense. 14 anos). Uma família em um feriado tropical 
descobre que a praia isolada onde eles estão relaxando 
por algumas horas está de alguma forma os fazendo en-
velhecer rapidamente, reduzindo suas vidas inteiras em 
um único dia. Baseado na HQ Castelo de Areia. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 (leg.): 14h30 - 19h50; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 16h10 - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 

1 (dub.): 14h55 - 17h10 - 19h25; CINE SERCLA PARTAGE 
5 (dub.): 15h55 - 18h10 - 20h25.

continuaÇÃo

Dupla Explosiva 2 - E a priMEira-DaMa Do 
criME (The Hitman’s Wife’s Bodyguard. EUA. Dir: Patri-
ck Hughes. Ação e Comédia. 16 anos). O guarda-costas 
Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua 
licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) 
e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do 
mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois 
protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, 
onde são perseguidos por um louco vingativo e poderoso 
(Antonio Banderas). CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 13h30 - 16h 
(dub.) - 20h50 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
14h45 - 17h20 - 19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
15h20 - 17h20 - 19h20; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
16h20 - 18h20 - 20h20.

uM lugar silEncioso - partE ii (A Quiet Place 
Part II. EUA. Dir: John Krasinski. Terror, Suspense e Thriller. 
14 anos). Logo após os acontecimentos mortais do primeiro 
filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e 
Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, 
continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados 
a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente perce-
bem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas 
ameaças que os observam pelo caminho de areia. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7: 13h10 - 15h30 (dub.) - 17h50 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 15h45 - 18h20 - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h10 - 19h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 18h10 - 20h.

spacE JaM: uM novo lEgaDo (Space Jam: A 
New Legacy. EUA. Dir: Malcolm D. Lee. Comédia e In-
fantil. Livre). Uma inteligência artificial sequestra o filho 
de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los An-
geles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem 

apenas os personagens de desenho animado da Warner 
Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma 
partida épica de basquete contra superversões digitais 
das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para 
essa missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Pa-
tolino, Lola Bunny, dentre outros personagens. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h10 - 15h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 14h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h.

vElozEs E Furiosos 9 (F9 The Fast Saga. EUA. Dir: 
Justin Lin. Ação e Aventura. 14 anos). Dominic Toretto 
(Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida 
pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ame-
açados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido 
Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso 
e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de 
Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. 
Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe 
novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acre-
ditavam estar morto. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 
20h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 18h20 (exceto 
quarta-feira, dia 4/8) - 21h20 (exceto quarta-feira, dia 
4/8); CINEPÓLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 17h15 (exceto 
quarta-feira, dia 4/8)- 20h30 (exceto quarta-feira, dia 
4/8); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h10; CINE SER-
CLA PARTAGE 1 (dub.): 20h10.

viúva nEgra (Black Widow. EUA. Dir: Cate Shortland. 
Ação e Aventura. 12 anos). Ao nascer, a Viúva Negra, en-
tão conhecida como Natasha Romanova (Scarlett Johans-
son), é entregue à KGB, que a prepara para se tornar 
sua agente suprema. Porém, o seu próprio governo tenta 
matá-la quando a União Soviética se desfaz. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (dub.): 18h30 - 21h25; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 (leg.): 17h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h15 
- 18h40; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h ; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h.

Em cartaz

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

Serviço

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube



Cultura

Diante do anúncio dos 
decretos das autoridades 
contendo medidas que am-
pliam a flexibilização das 
atividades, sempre levando 
em consideração a necessi-
dade de se prevenir contra 
a pandemia da covid-19, 
alguns equipamentos cul-
turais se preparam para 
retomar a realização de 
eventos presenciais, en-
quanto outros já oferecem 
esse tipo de atividade.

Um exemplo é o Teatro 
Ednaldo do Egypto, vincula-
do à Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Cul-
tural de João Pessoa (Fun-
jope), que reabrirá suas 
portas no final da primeira 
quinzena deste mês para 
promover, ao longo de três 
finais de semana, a progra-
mação ‘Em agosto dá gosto 
ir ao teatro’.

Já em Campina Grande, 
o Teatro Municipal Severino 
Cabral voltou oficialmente 
com atrações para o pú-
blico na semana passada, 
com apresentação do vio-
lonista Ewerson Carvalho, 
junto com a exibição dos 
curtas-metragens Henrique 
Simplesmente Du Vale, de 
Marvin Zenith, e Rocha, da 
diretora Bianca Rocha.

Atualmente, no Severi-
no Cabral, se encontra em 
cartaz até o dia 30 a exposi-
ção fotográfica de Jorge Bar-
bosa, Déco em Movimento. 
O diretor do teatro, Carlos 
Alan Peres, informou que há 
pautas agendadas até feve-
reiro de 2022. 

 A programação no for-
mato presencial no Teatro 
Ednaldo do Egypto será 
aberta no próximo dia 14, a 
partir das 17h, com o espe-
táculo A Cigarra e a Formiga, 
Sim Senhor, do Coletivo de 
Teatro Cara Dupla, que tam-

Teatros da Paraíba começam a 
retomar atividades neste mês
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Equipamentos na capital e em Campina Grande já estão com programações presenciais definidas com medidas de biossegurança

Espetáculo ‘A Cigarra e a Formiga, Sim Senhor’ (foto maior), do Cara Dupla, será encenado dia 14 no Ednaldo do Egypto; já no Severino Cabral está em cartaz a exposição ‘Decó em movimento’ (imagens acima)

Fotos: Divulgação

bém a reapresentará na data 
seguinte, domingo (15), no 
mesmo horário. Dirigida por 
Romildo Rodrigues, a peça 
faz uma releitura da famosa 
fábula A Cigarra e a Formiga, 
que é atribuída ao escritor 
da Grécia antiga Esopo (620 
a.C.-564 a.C) e recontada 
pelo poeta e fabulista francês 
Jean de La Fontaine (1621-
1695). “É uma peça que rece-
beu mais de 30 prêmios”, co-
mentou a diretora do teatro, 
Letícia Rodrigues.

No fim de semana se-
guinte, dias 21 e 22, também 
às 17h, a atração será o es-
petáculo Circo do Cara de 
Clown, do Grupo de Teatro 
Circo Lua Crescente, que é 
dirigido por Kleber Marone 
e resgata a arte de rua, con-
siderada uma das mais anti-
gas manifestações artísticas 
do mundo.

Encerrando a progra-
mação de agosto, nas datas 

28 e 29, no mesmo horário, 
a peça Troca-se Histórias por 
Brincadeiras, do Arretado 
Produções Artísticas, será 
encenada. A produção con-
ta a história do aventureiro 
palhaço Dengoso e de seu 
sobrinho, o músico Pitoco. 
Em suas viagens de cidade 
em cidade, palco por palco, 
os palhaços trocam suas his-
tórias por brincadeiras.

Com o objetivo de evitar 
aglomeração, os ingressos 
para esses espetáculos no 
mês de agosto custam R$ 
20 (inteira) e R$ 10 (crian-
ça e meia) e podem ser ad-
quiridos através do PIX. “As 
vendas antecipadas já come-
çaram e acredito que haverá 
procura, porque as pessoas 
estão com vontade de ir ao 
teatro e os artistas com von-
tade de pisar no palco. Além 
disso, como medidas de pre-
venção ao vírus da covid-19, 
a capacidade foi reduzida 

para receber público de 75 
espectadores”, adiantou a 
gestora do Ednaldo do Egyp-
to. “Com espaçamento entre 
as cadeiras e nas demais 
poltronas, coloquei bonecos 
e bonecas para ficar mais lú-
dico e, também, para evitar 
que as pessoas se sentem 
nesses locais. O uso de más-
caras será obrigatório, como 
também haverá medição da 
temperatura e utilização de 
álcool em gel”, disse Letícia 
Rodrigues.

Ela antecipou que já de-
finiu como serão chamadas 
as programações do Teatro 
Ednaldo do Egypto para os 
próximos dois meses. “Em 
setembro será ‘Independên-
cia e Arte’, tendo como atra-
ções os espetáculos O Pe-
queno Príncipe, Experimento 
Riso, A Revolta dos Bichos, 
baseada na peça Os Saltim-
bancos, e Uma Bruxinha Inco-
moda Muita Gente, Duas Inco-

modam Muito Mais. Depois, 
o ‘Outubro da Criança’, mas 
ainda estamos elaborando 
essa programação”, comen-
tou Rodrigues.

Festival de Inverno
Em cartaz na Galeria Ire-

ne Medeiros, instalada nas 
dependências do Teatro Mu-
nicipal Severino Cabral, Déco 
em Movimento, exposição 
do fotógrafo Jorge Barbo-
sa, registra locais da cidade 
de Campina Grande onde é 
possível observar constru-
ções com traços em arte déco. 
A mostra pode ser visitada 
pelo público de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h.

“Na galeria, há marca-
ções onde a pessoa deve ficar 
para apreciar os trabalhos, 
assim como no hall do teatro, 
cujas poltronas são ocupadas 
alternadamente, para garan-
tir o distanciamento social, 

e a equipe de funcionários 
passa por exames frequen-
tes para prevenção contra a 
covid-19”, disse o diretor do 
equipamento cultural, Carlos 
Alan Peres.

Ele ainda comentou 
que os eventos nas depen-
dências desse teatro man-
terão o formato híbrido, ou 
seja, ocorrendo presencial e 
transmissão remota simul-
tânea. Um exemplo de tal 
situação, segundo Peres, vai 
ser a próxima edição do Fes-
tival de Inverno de Campina 
Grande, que ocorrerá entre 
os dias 20 e 24 deste mês.  
“Também haverá atrações 
apenas com a participação 
do público, como dois reci-
tais de música instrumental 
que serão realizados, no 
Mini Teatro Paulo Pontes, 
pelo grupo Sonoriah e o de 
Choro TMSC, nos próximos 
dias 12 e 18, respectiva-
mente, sempre às 20h”.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

A Vida dos Outros e a Mi-
nha, de Claudia Cavalcanti, 
nasce da leitura de outro livro, 
Austerlitz, do alemão W. G. Se-
bald, uma mistura de memó-
ria e imaginação narrada por 
Jacques Austerlitz, um obce-
cado por plantas arquitetôni-
cas, como a de Terezín, uma 
cidade-fortaleza fundada em 
1780, que, lembra Cavalcanti, 
“a partir de 1941 foi um campo 
de concentração e ao mesmo 
tempo gueto judeu, para onde 
eram levados sobretudo idosos 
e crianças, mas também artis-
tas, professores universitários, 
banqueiros, médicos”.

As trincheiras arquitetô-
nicas discutidas por Austerlitz 
levaram Cavalcanti de volta 
aos anos 1984, quando che-
gou à Alemanha Oriental, ou 
República Democrática Ale-
mã, comunista, para estudar 
germanística na Universidade 
de Leipzig. A escritora e tra-
dutora brasileira permaneceu 
naquele país por seis anos, 
tempo suficiente para teste-
munhar o poderio do Muro de 

Berlim, construído em 1961, e 
de outras fortificações que se-
pararam as duas Alemanhas, 
até a reabertura das frontei-
ras em 1989.

Cavalcanti menciona no 
seu “autoensaio”, que é como 
a autora se refere a seu livro, 
uma frase de efeito repetida 
inúmeras vezes naqueles anos 
pelos moradores da Alemanha 
Oriental: “Se o Muro de Ber-
lim existe para nos proteger 
do capitalismo, por que então 
os guardas alemães-orientais 
apontam armas para os cida-
dãos de seu país, e não para os 
inimigos imperialistas?”. Essa 
pergunta se soma a outras, 
para as quais todos sabiam a 
resposta, mas não podiam ou 
não conseguiam verbalizar.

As memórias de Cavalcan-
ti dialogam e se fundem com 
referências vindas da litera-
tura, como Elias Canetti, Paul 
Celan e Ingeborg Bachmann, 
esses dois últimos traduzidos 
por ela para o português, e com 
referências vindas do cinema, 
como A Vida dos Outros (Oscar 
de Melhor Filme Estrangeiro 
em 2007), de Florian Henckel 
von Donnersmarck, de onde 

vem o título de seu livro, o qual 
parece fazer parte do filme.

A Vida dos Outros gira 
em torno da política de espio-
nagem da antiga Alemanha 
Oriental, onde, como diz Caval-
canti, “estima-se que havia um 
espião para cada 6,5 pessoas”. 
O livro de Cavalcanti, cujo en-
redo segura o leitor do início 
ao fim como um bom thriller, 
tem como mote um recente 
pedido de documentação a seu 
respeito (se houvesse alguma) 
ao Stasi (como ficou conheci-
da a Segurança de Estado da 
Alemanha Oriental). Enquan-
to aguardamos a resposta do 
governo alemão ao pedido de 
Cavalcanti, acompanhamos a 
vida da estudante brasileira 
no Leste Europeu nos anos 
que antecederam a queda 
do Muro de Berlim: as cartas 
enviadas à mãe que, possivel-
mente, foram interceptadas 
pelo governo; os conhecidos 
que fugiam para a Alemanha 
Ocidental pela Hungria; as 
manifestações públicas cada 
vez maiores contra o regime, 
as quais não eram informadas 
pela mídia local, mas que fo-
ram fotografadas pela autora. 

Aliás, algumas dessas fotogra-
fias integram o livro e enrique-
cem o seu entrecho.

Entre as muitas histórias 
narradas por Cavalcanti, cha-
ma a atenção uma ida para 
Praga com amigos, onde se 
deleitaram nos parques da ci-
dade sem saber que o país es-
tava contaminado pela radia-
ção, após o acidente nuclear 
em Chernobyl, do qual eles 
ainda não haviam tomado co-
nhecimento.

Cavalcanti conta ainda 
como ela revisitou depois 
Praga, na companhia de Fri-
do e Jindrich, netos de Tho-
mas Mann e Heinrich Mann 
respectivamente.

Ler o livro de Cavalcanti 
me levou de volta à adolescên-
cia, quando eu passava pelo 
menos dois meses por ano na 
Alemanha Ocidental. A dife-
rença entre o Brasil e aquele 
país era imensa; não falo da 
língua nem da cultura, mas do 
acesso a bens de consumo, à 
informação e à tecnologia. Em 
1987, numa dessas minhas 
idas à Alemanha, o Instituto 
Goethe, onde estudava, fez 
uma excursão para a Repúbli-

ca Democrática Alemã; foi um 
choque chegar a uma outra 
Alemanha, um país congelado 
nos anos 1950, sob um regime 
autoritário rígido em que to-
dos eram constantemente ob-
servados e as fronteiras eram 
extremamente vigiadas. Guar-
do na lembrança esses quatro 
dias angustiantes, mas essa é 
uma outra história.

A Vida dos Outros e a Mi-
nha também discute o autorita-
rismo de direita do Brasil, terra 
natal da autora, contrapondo-o 
ao autoritarismo de esquerda 
da Alemanha Oriental, onde ela 
morou. A conclusão de Claudia 
Cavalcanti é que o autoritaris-
mo “não deixa muita margem 
para interpretação, pelo menos 
para justificá-lo”.

Livro de memórias dialoga com referências literárias

Foto: Divulgação

‘A Vida dos Outros e a Minha’ é um “autoensaio” na época do Muro de Berlim

Dirce W. do Amarante
Agência Estado



Políticas
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        13Edição: Renata Ferreira      Editoração: Ednando Phillipy

Retorno presencial
Na volta do recesso, deputados decidem, ainda em sessão remota, sobre 
como serão as atividades na Casa de Epitácio Pessoa no segundo semestre, 
se serão completamente presenciais ou continuarão híbridas. Página 14
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André Cananéa
andrecananea@epc.pb.gov.br

Todos os gestores que passaram pela presidência da Corte desde 1988 assinaram carta rechaçando ideia de voto impresso

Ex-presidentes do 
TSE se unem pela 
votação eletrônica

A mais alta corte eleitoral 
do país, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), rechaçou os 
ataques ao sistema eleitoral 
brasileiro em carta divulgada 
ontem e assinada por todos os 
nomes que assumiram a pre-
sidência da Corte desde 1988. 
Eles saíram em defesa da urna 
eletrônica, sistematicamente 
atacada pelo atual presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
que, mesmo sem provas, in-
siste na narrativa de fraude 
no modelo eletrônico e, por 
isso, tenta emplacar o voto 
impresso nas eleições 2022.

Assinada por 18 minis-
tros que ocuparam a presi-

dência da Corte, entre eles 
Luis Roberto Barroso e Edson 
Fachin, atuais presidente e 
vice, respectivamente, e ainda 
Alexandre de Moraes, o pró-
ximo mandatário do TSE e o 
ministro que estará à frente 
das eleições do próximo ano, 
a manifestação elenca uma 
série de argumentos a favor 
da urna eletrônica e contra o 
voto impresso, modalidade 
que Bolsonaro insiste para o 
pleito em que ele pretende 
concorrer à reeleição.

O primeiro item da carta 
assegura que eleições livres, 
seguras e limpas são da es-
sência da democracia. “No 
Brasil, o Congresso Nacional, 
por meio de legislação pró-
pria, e o Tribunal Superior 

Eleitoral, como organizador 
das eleições, conseguiram eli-
minar um passado de fraudes 
eleitorais que marcaram a his-
tória do Brasil, no Império e 
na República”.

O segundo ponto do tex-
to garante que, desde 1996, 
quando foi implantado o 
sistema de votação eletrôni-
ca, “jamais se documentou 
qualquer episódio de fraude 
nas eleições”. “Ao longo dos 
seus 25 anos de existência, 
a urna eletrônica passou por 
sucessivos processos de mo-
dernização e aprimoramento, 
contando com diversas cama-
das de segurança”, informam 
os signatários da carta.

O terceiro ponto confir-
ma que as urnas eletrônicas 

são auditáveis em todas as 
etapas do processo, antes, 
durante e depois das elei-
ções. Segundo o TSE, todos 
os passos, da elaboração do 
programa à divulgação dos 
resultados, podem ser acom-
panhados pelos partidos 
políticos, Procuradoria-Ge-
ral da República, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Polícia 
Federal, universidades e ou-
tros que são especialmente 
convidados. “É importante 
observar, ainda, que as urnas 
eletrônicas não entram em 
rede e não são passíveis de 
acesso remoto, por não esta-
rem conectadas à internet”, 
destacam os ex-presidentes.

O quarto e quinto pontos 
da carta abordam o voto im-

presso. “O voto impresso não 
é um mecanismo adequado 
de auditoria a se somar aos 
já existentes por ser menos 
seguro do que o voto eletrô-
nico, em razão dos riscos 
decorrentes da manipulação 
humana e da quebra de sigilo”, 
argumenta.

Ainda nesse tópico, a car-
ta revela que “muitos países 
que optaram por não adotar 
o voto puramente eletrônico 
tiveram experiências históri-
cas diferentes das nossas, sem 
os problemas de fraude ocor-
ridos no Brasil com o voto em 
papel. Em muitos outros, a 
existência de voto em papel 
não impediu as constantes 
alegações de fraude, como 
revelam episódios recentes”.

O quinto ponto vai di-
reto ao retrocesso que é a 
contagem pública manual 
de cerca de 150 milhões de 
votos. “Significará a volta ao 
tempo das mesas apurado-
ras, cenário das fraudes ge-
neralizadas que marcaram a 
história do Brasil”, afirma o 
texto, que é concluído no sex-
to tópico: “A Justiça Eleitoral, 
por seus representantes de 
ontem, de hoje e do futuro, 
garante à sociedade brasileira 
a segurança, transparência 
e auditabilidade do sistema. 
Todos os ministros, juízes e 
servidores que a compõem 
continuam comprometidos 
com a democracia brasileira, 
com integridade, dedicação e 
responsabilidade”.

Reforma administrativa

João Pessoa sedia debate da 
Câmara Federal sobre a PEC 32

Atendendo proposta 
do deputado federal Ger-
vásio Maia (PSB-PB), a Co-
missão Especial da Reforma 
Administrativa (PEC 32) da 
Câmara dos Deputados, 
realiza na próxima segun-
da-feira (9), das 10h às 12h, 
Seminário Estadual para 
debater a Reforma Admi-
nistrativa. O evento vai ser 
realizado na sede do Sindi-
cato dos Oficiais de Justiça 
da Paraíba e contará com a 
presença de representantes 

de sindicatos e associações 
de servidores e será trans-
mitido por meio das redes 
sociais do parlamentar.

De acordo com Gervá-
sio, os seminários nos esta-
dos são fundamentais para 
que a sociedade tome co-
nhecimento dos malefícios 
da Reforma Administrativa 
proposta pelo governo Bol-
sonaro.

“É importante que a 
sociedade conheça as con-
sequências dessa reforma, 

que precariza o serviço pú-
blico”, ressaltou o vice-líder 
da oposição na Câmara. 

O parlamentar afir-
mou ainda que a PEC 32 
irá restringir concursos e 
abrir espaço para indicações 
políticas. Na avaliação do 
socialista, a PEC 32 retira 
a autonomia do servidor 
e traz grandes riscos para 
a prática de favorecimen-
to político, especialmente 
pelo chamado ‘vínculo de 
experiência’.

Foto: Reprodução/Street View

Evento vai 
ser realizado 
na sede do 
Sindicato dos 
Oficiais de 
Justiça da 
Paraíba, com 
a presença de 
sindicatos e 
associações, 
e será 
transmitido 
pelas redes 
sociais

TRE-PB, TJPB e Procuradoria Regional Eleitoral ratificam iniciativa do TSE
Ao Jornal A União, os presi-

dentes do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-PB) e do Tribunal de 
Justiça (TJPB), bem como o procu-
rador regional eleitoral do Estado, 
ratificaram a carta do TSE, tanto 
na defesa do sistema eletrônico, 
quanto na condenação do voto 
impresso em pleno século 21. 

 “Ratifico integralmente a 
nota por eles subscrita”, comen-
tou o desembargador Joás de Bri-
to Pereira, presidente do TRE-PB, 
que, na semana passada, já havia 
rebatido as “fake news” a respei-
to do voto eletrônico divulgadas 
por Bolsonaro em uma “live”. 

O magistrado tem sustentado a 
lisura dos pleitos realizados no 
modo eletrônico, garantindo a 
segurança do sistema eletrônico.

“Não tenho nenhuma dúvi-
da que o nosso sistema eleitoral 
funciona, e funciona bem, e não 
tem fraudes. Havia fraudes antiga-
mente, quando havia os votos im-
pressos. Isto, sim, poderia gerar as 
fraudes que nós conhecemos e que 
aconteceram no passado. Com a 
implantação das urnas eletrôni-
cas no sistema eleitoral brasileiro, 
essas fraudes deixaram de existir. 
Tanto é que nesses 25 anos, não 
se comprovou nenhuma fraude”, 

comentou Joás de Brito Pereira.
“Como ex-presidente do Tri-

bunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba posso afirmar que as urnas 
eletrônicas são confiáveis”. A afir-
mação é do presidente do TJPB, 
desembargador Saulo Benevides. 
“Elas não são colocadas em rede, 
nem conectadas à internet, por-
tanto, não são passíveis de acesso 
remoto. Todo o processo se dá de 
forma segura e transparente”, 
acrescenta, lembrando que todo 
o processo se dá com a partici-
pação dos fiscais e especialistas 
em informática, indicados pelos 
partidos políticos e candidatos.

Ainda de acordo com o pre-
sidente do TJPB, “falar em voto 
impresso da forma como querem 
é um retrocesso e duvidar da lisu-
ra das eleições constitui um des-
respeito a uma instituição séria, 
historicamente comprometida com 
o Estado Democrático de Direito, 
que é o Tribunal Superior Eleitoral”.

Na mesma linha segue o 
procurador regional eleitoral da 
Paraíba, Rodolfo Alves, lembran-
do que  o sistema atual, eletrôni-
co, é plenamente auditável, em 
todas as suas etapas, e criticando 
o sistema eleitoral analógico: “As 
discussões que envolvem a ado-

ção do voto impresso mascaram 
a realidade, no sentido de que 
este instrumento é um retrocesso 
- possível retorno ao processo de 
contabilização do voto em papel 
- e também um engodo, pois a 
eventual alegação de fraude na 
votação persistirá para aqueles 
que, mesmo com o voto impres-
so, ainda poderão afirmar que 
seu voto não foi corretamente 
computado, sem qualquer pos-
sibilidade de comprovação em 
sentido contrário, salvo se que-
brar o sigilo do voto, cláusula 
inquebrantável de sustentação 
de nossa democracia”.
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Primeira atividade após recesso ocorrerá ainda no modelo remoto, mas mudança pode ser definida em plenário

Ainda em sessão remota, 
a Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba (ALPB) 
inicia as atividades do segun-
do semestre hoje, e a primei-
ra decisão a ser tomada pe-
los deputados é se, diante do 
novo quadro da pandemia, as 
sessões continuam como no 
primeiro semestre, se ado-
tam o sistema híbrido ou se 
voltam de vez às atividades 
presenciais.

“Como já havia anun-
ciado, vamos consultar os 
parlamentares para que a 
maioria decida”, afirmou on-
tem o presidente da Casa, o 
deputado Adriano Galdino 
(PSB), ao antecipar que es-
pera haver consenso e que 
a decisão seja consolidada a 
partir das lideranças de ban-
cadas, mas que se isso não 
for possível colocar a decisão 
para a maioria do plenário. 

“Realmente há mudança 
nas condições da pandemia, 
mas se não houver consenso, 
a maioria do plenário é que 
decide”, observou Galdino, ao 
salientar que a expectativa é 
no sentido de que o bom sen-
so predomine. “Já avaliamos 
que pelas próprias condi-
ções do plenário, no subsolo 
e sem ventilação, ainda não 

Assembleia decide hoje sobre 
retorno das sessões presenciais
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Reabertura da CMJP
A Câmara Municipal de João Pessoa 

(CMJP) já decidiu que voltará de forma híbrida 
na terça-feira da próxima semana, dia 10, em 
sessão que também contará, inclusive, com a 
presença do prefeito Cícero Lucena (PP).

O anúncio foi confirmado, ontem, 
pelo presidente da Casa, vereador Dinho 
Dowsley (Avante), ao projetar que, caso os 
números da pandemia continuem caindo e a 
segunda dose de vacina continue no mesmo 
ritmo, muito em breve os vereadores da 
capital poderão voltar a se reunir de forma 
presencial.

“Na semana passada, ainda tivemos 
sessão extraordinária no sistema remoto, 

mas no dia 10 passaremos à forma 
híbrida adotando todos os cuidados 

sanitários e estabelecendo 
um escalonamento sobre os 
vereadores que estarão em casa 
e os que estarão em plenário”, 
explicou o presidente.

Ele anunciou que o convite 
ao prefeito foi formulado no 
começo da semana passada 
e que ele, Cícero Lucena, 
aproveitará a oportunidade 
para apresentar as metas para 
este segundo semestre, o que 
permitirá que os vereadores já 
tenham uma ideia a respeito 
dos projetos do Poder Executivo. 

seria ideal a retomada pre-
sencial, até mesmo porque 
também temos concordado 
que isso só depois de todos 
com a segunda dose de vaci-
na”, alertou.

Também consultado na 
manhã de ontem, o líder da 
oposição, deputado Cabo Gil-
berto(PSL) disse que nunca 
defendeu a volta das sessões 
presenciais nem mesmo 
quando os números de óbi-
tos começaram a registrar 
redução, mas na verdade que 
as reuniões poderiam passar 
a serem pelo menos híbridas.

“Sempre achei que parte 
dos deputados poderia 
participar das reuniões 

em casa mesmo, com outra 
parte já começando a re-
tornar presencialmente ao 
plenário da Casa”, 
comentou o de-
putado.

Planejamento urbano

Elaboração do novo Plano 
Diretor de JP é alvo de críticas

O vereador Marcos 
Henriques (PT) e o Fórum 
Plano Diretor Participativo 
de João Pessoa (FPDP) vol-
taram a criticar, ontem, a 
condução que a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
vem dando ao processo 
de discussão e elaboração 
do novo Plano Diretor da 
Cidade.

Os protestos estão re-
lacionados à falta de aber-
tura das discussões e tam-
bém à postura adotada na 
reunião da última sexta-fei-
ra, no Paço Municipal, pelo 
secretário de Planejamen-
to, José Willian Montenegro 
Leal, que teria chegado a 
gritar e a ofender partici-
pantes, somente pelo fato 
de discordar de posições 
e propostas por eles apre-
sentadas.

“Nada mais poderia 
explicar a truculência com 
que a atual gestão tem con-
duzido esses debates que 
precisariam, por natureza, 
ser abertos e democráticos”, 
afirmou o vereador Marcos 
Henriques, ao salientar que, 
em face dessa metodologia 
adotada pelos orga-

nizadores, o debate está, 
entre outros prejuízos, cer-
cado de desconfiança por 
parte da sociedade.

Em documento que di-
vulgou em suas redes so-
ciais na manhã de ontem, o 
vereador repudiou a forma 
“fechada e truculenta” com 
que o documento vem sen-
do revisado, e comentou 
que “tudo isso só tem pre-
judicado a atual gestão do 
prefeito Cícero Lucena no 
que se refere a planejamen-
to urbano”.

 O Fórum Plano Dire-
tor Participativo de João 
Pessoa (FPDP) também 
questiona a falta de aber-
tura nos debates e, em nota 
divulgada neste final de se-
mana, revelou que “quan-
do um dos participantes 
tentou respeitosamente fa-
zer questionamento sobre 
a metodologia proposta 

para as reuniões, o secre-
tário exigiu que o interlo-
cutor se calasse”. O fórum 
foi criado em 2017 e, entre 
ongs, movimentos, redes e 
coletivos, reúne cerca de 40 
organizações da sociedade 
civil organizada. Já realizou 
um seminário com mais 
de mil participantes para 
revisão do Plano Diretor, 
e anunciou que repudia a 
forma como a Prefeitura 
vem conduzindo os deba-
tes. “O autoritarismo e a 
truculência não podem ser 
a marca da revisão do Pla-
no”, conclui.

Procurado pela repor-
tagem, até o começo da tar-
de de ontem, o secretário de 
Planejamento, José Willian 
Montenegro Leal, não aten-
deu e nem respondeu aos 
contatos para tratar apre-
sentar sua versão sobre os 
fatos.

Vereador Marcos Henriques classificou 
como “fechada e truculenta” a 

forma como a Prefeitura vem 
conduzindo o processo de 

revisão do Plano Diretor

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) abriu 
ontem a programação es-
pecial em homenagem ao 
aniversário da cidade. Tele-
visão, rádio, portal e mídias 
sociais do Legislativo pre-
param conteúdos especiais 
para comemorar os 436 
anos da capital pessoense. 
A comemoração teve início 
com a exibição de um clipe 
do Coral Antônio Leite de 
Figueiredo cantando “Meu 
sublime torrão” - a canção 
é um hino de exaltação à 
cidade de João Pessoa - de 
Genival Macedo, na grade de 
programação da TV Câmara. 
O grupo não se reunia desde 
o início da pandemia e foi re-
integrado presencialmente 
para a homenagem.

“É um presente da nos-
sa Casa, da Mesa Diretora, 
dos vereadores para nossa 
cidade. Nada mais justo do 
que o Coral da Câmara fa-
zer essa homenagem junto 
dos vereadores. Fizemos 
questão de acompanhar a 
gravação da apresentação. 
A gente faz parte também 
da história da nossa cidade e 
não poderia deixar de estar 
presente junto com o coral 
para levantar o nome de 
João Pessoa e parabenizar a 
todos com essa singela ho-
menagem que o coral faz tão 
bem”, destacou o presidente 
da CMJP, Dinho (Avante).

Sob regência da maes-
trina Socorro Estrela e pre-
paração vocal de Paulo Bra-
sil, o Coral da CMJP se reuniu 
no Parque Solon de Lucena 
para a gravação especial, 
seguindo todas as medidas 
sanitárias de segurança.

“A nossa homenagem 
à cidade é por meio da mú-
sica ‘Meu sublime torrão’, 
considerado o hino popular 
da cidade de João Pessoa”, 
enfatizou a maestrina So-
corro Estrela. Ela destacou 
também que o encontro só 
foi possível uma vez que a 
maioria dos integrantes do 
coral já está imunizada com 
as duas doses e por ser em 
um local aberto.

Preparador vocal do co-
ral da CMJP, Paulo Brasil des-
tacou que no encontro rea-
lizado no Parque Solon de 
Lucena para a gravação da 
apresentação especial foram 
seguidas todas as medidas 
de segurança, principalmen-
te o distanciamento social. 

Multiplataforma
Ao longo da semana, a 

Câmara vai divulgar mais 
conteúdos alusivos ao ani-
versário de João Pessoa. O 
programa de TV Câmara 
Aberta vai receber o prefeito 
Cícero Lucena (Cidadania) 
mostrando o crescimento da 
capital e os desafios de gerir 
a cidade. O Câmara Jovem vai 
trazer uma bem-humorada 
homenagem do comediante 
Swami Marques que, de for-
ma divertida, faz um relato 
saudosista de João Pessoa e 
usa as características pecu-

liares de cada bairro como 
elementos humorísticos.

No programa especial 
de aniversário da cidade, a 
história de João Pessoa será 
contada na visão de crian-
ças, que vão relatar também 
como enxergam a capital da 
Paraíba e como está sendo 
enfrentar uma pandemia. O 
programa ainda abordará o 
crescimento vertical de João 
Pessoa e a modernização da 
cidade através dos tempos.

As mídias sociais da 
CMJP trarão conteúdos co-
memorativos ao aniversário 
de João Pessoa em formato 
de ‘quiz’ e ‘você sabia?’, abor-
dando curiosidades sobre a 
cidade com a participação 
de vereadores. Nos podcasts 
da Casa, os ouvintes encon-
trarão no ‘Hora Livre’ dicas 
de locais interessantes da 
capital para visitar; além de 
um conteúdo especial de 
aniversário com um histo-
riador relatando o desen-
volvimento de João Pessoa 
durante seus 436 anos.

Em meio à programa-
ção especial, a Rádio Câmara 
FM (88,7 MHZ) também se 
integra às comemorações e 
reservou, entre outras atra-
ções, o programa Canta João 
Pessoa que irá ao ar às 8h da 
quinta-feira, 5, com um des-
file de canções sobre a capi-
tal de todos os paraibanos e 
de intérpretes nascidos no 
Estado. O repertório inclui 
Cátia de França, Fuba, Coral 
Canto Livre Meninada, Lucy 
Alves, Zé Ramalho, Herbert 
Viana, Elba Ramalho, entre 
outros. Os programas da TV 
também poderão ser acom-
panhados na emissora

Câmara inicia programação 
de aniversário da capital

Legislativo municipal 
prepara programação 
especial na TV, rádio, 
portal e mídias sociais
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Presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, 
avalia que, mesmo 
com a melhora 

do cenário da 
pandemia, as 

condições 
estruturais 
do plenário 
dificultam 
o retorno 
presencial
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Presidente do STF cobrou respeito às instituições e afirmou que a manutenção da democracia exige permanente vigilância

Na volta do recesso no STF, Fux
reage a ataques de Bolsonaro
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“Harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições”, declarou Fux

No discurso de reabertu-
ra das atividades do Judiciário, 
o presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux, 
reagiu aos ataques dos últimos 
dias desferidos pelo presiden-
te Jair Bolsonaro e, em tom 
contundente, disse que “os 
juízes precisam vislumbrar 
o momento adequado para 
erguer a voz diante de even-
tuais ameaças”. Fux não citou 
o nome de Bolsonaro, mas o 
recado foi claro quando ele co-
brou respeito às instituições e 
afirmou que a manutenção da 
democracia exige permanente 
vigilância.

“Harmonia e independên-
cia entre os poderes não impli-
cam impunidade de atos que 
exorbitem o necessário respei-
to às instituições”, afirmou Fux 
ontem. A intervenção de Fux 
ocorre num momento de crise 
institucional entre os Poderes, 
na esteira de acusações de 
Bolsonaro contra a urna ele-
trônica e ameaças golpistas de 
que não haverá eleições se não 
houver voto impresso.

O presidente do STF vinha 
sendo cobrado a se posicionar 
diante das ameaças golpistas 
de autoridades do Governo 
Federal. Como antecipou o 
Estadão, Fux se dedicou nos 
últimos dias a redigir o discur-
so lido na tarde de hoje. Em 
resposta, o ministro sinalizou 
que punições aos excessos não 
estão fora do escopo da Corte: 
“Nós, do Supremo Tribunal 
Federal, ainda quando nossas 

atuações tenham que ser se-
veras, jamais abdicaremos os 
nossos deveres e responsabi-
lidades”.

“Os poderes em geral 
atuam independentes e har-
mônicos, sem que haja su-
perpoderes entre aqueles 
instituídos pela ordem cons-
titucional”, afirmou. “Perma-
necemos atentos aos ataques 
de inverdades à honra dos ci-
dadãos que se dedicam à cau-
sa pública. Atitudes desse já 
deslegitimam veladamente as 
instituições do país; ferem não 
apenas biografias individuais, 
mas corroem sorrateiramente 
os valores democráticos con-
solidados ao longo de séculos 
pelo suor e pelo sangue dos 
brasileiros que viveram em 
prol da construção da demo-
cracia de nosso país”.

Sem citar nominalmen-
te o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e o ministro da 
Defesa, Walter Braga Netto, a 
mensagem de Fux foi entregue 
de forma clara aos destinatá-
rios, que também inclui os co-
mandantes das Forças Arma-
das. Como revelou o Estadão, 
o general que chefia a pasta da 
Defesa mandou um interlocu-
tor avisar aos Poderes que os 
militares não estariam dispos-
tos a permitir a realização de 
eleições em 2022 se não fosse 
aprovado o voto impresso. O 
recado chegou ao presidente 
da Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL), que cobrou 
de Bolsonaro respeito à de-
mocracia. O parlamentar ala-
goano ainda teria dito que não 
está disposto a pactuar com 
rupturas institucionais.

Foto: Agência Estado

Dez dias para se justificar

Ministra pede explicação ao presidente 
sobre bloqueio de jornalistas no Twitter

A ministra Rosa We-
ber, vice-presidente do Su-
premo Tribunal Federal, 
deu dez dias para que o 
presidente Jair Bolsonaro 
preste informações sobre o 
bloqueio de jornalistas em 
seu perfil no Twitter. O des-
pacho publicado no domin-
go (1º) se deu no âmbito de 
ação em que a Associação 
Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) pede 
ao Supremo que determine 
ao chefe do Executivo que 
debloqueie 65 jornalistas 
na rede social e se abste-
nha de efetuar novos blo-
queios à profissionais da 
imprensa, considerando 
o ‘caráter público’ de sua 
conta e ‘das informações 
nela presentes’.

“Considerando que a 
conta do impetrado no Twit-
ter é o principal canal de 
divulgação dos atos admi-
nistrativos praticados pelo 
Presidente da República e 
que, ademais, a Administra-
ção Pública tem o dever cons-
titucional de conceder pleno 
acesso às informações de ca-
ráter público - salvo quando 
este acesso colocar em risco 
a segurança da sociedade e 
do Estado, o que obviamente 
não é o caso - é flagrantemen-
te ilegal o ato do impetrado de 
tolher de jornalistas o acesso 
a sua conta em rede social”, 
argumenta a Abraji na ação.

De acordo com a asso-
ciação, desde 2018, Bolso-
naro já bloqueou 65 jorna-
listas de sua conta oficial no 
Twitter - ‘importante canal 
de diálogo com a sociedade 
civil’ uma vez que publica ‘di-

versas ações do Poder Públi-
co, tais como construção de 
obras, processos de desburo-
cratização, monitoramento 
da pandemia da covid-19 e 
até mesmo a nomeação de 
Ministro da Saúde’.

“Evidente que, à luz da 
assiduidade com que o Pre-
sidente da República faz uso 
do Twitter para informar 
atos de governo, a sua con-
ta oficial reveste-se de inte-
resse público, devendo ser 
amplamente acessível, aos 
membros da imprensa e ao 
público em geral, sem quais-
quer restrições ou embara-
ços”, registra a Abraji na ação.

Considerando que a 
conta não só pertence à prin-
cipal autoridade pública do 
país, como também é utiliza-
da como forma de divulgar 
atos praticados no exercício 
da gestão pública, a associa-

ção sustenta que o bloqueio 
dirigido especificamente a 
jornalistas e profissionais de 
comunicação social constitui 
‘gravíssimo atentado à liber-
dade de imprensa’.

“Consta que os jornalis-
tas foram bloqueados pelo 
impetrado em razão de críti-
cas feitas aos atos por ele pra-
ticados no exercício de cargo 
público. Ou seja, o impetrado 
vedou o acesso de jornalis-
tas a informações referentes 
a atos e compromissos do 
Chefe de Estado, unicamente 
porque eles eventualmente 
teriam se manifestado con-
tra seu governo. Essa não é 
atitude democrática que se 
espera do titular do Governo 
Federal. Ao contrário, trata-
se de ato discriminatório, 
que também viola o princí-
pio da impessoalidade”, diz a 
associação.

Infarto mata aos 84 anos ex-ministro 
e cientista político Francisco Weffort

Confiança nas instituições
Em discurso afinado com o do presidente 

da Câmara, Fux afirmou que a manutenção 
da democracia exige vigilância permanente e 
pressupostos indissociáveis à estabilidade das 
instituições. “Numa sociedade democrática, 
momentos de crise nos convidam a fortalecer - 
e não deslegitimar - a confiança da sociedade 
nas instituições. Afinal, no contexto atual, após 
30 anos de consolidação democrática, o povo 
brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, 
por mais severa, fosse solucionada mediante 
mecanismos fora dos limites da Constituição”, 
afirmou.

Na quinta-feira (30), porém, o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra 
as instituições e a ameaçar a estabilidade 
democrática. O político realizou uma trans-
missão ao vivo que prometia ser o desfecho 
do tumulto histórico de ilações de fraude 
eleitoral. Bolsonaro, porém, entregou aos 
espectadores duas horas de notícias falsas, 
vídeos datados e fora de contextos e análises 
enviesadas sobre o processo de auditagem 
das urnas.

“É de sabença que o relacionamento en-
tre os Poderes pressupõe atuação dentro dos 
limites constitucionais, com freios e contrapesos 
recíprocos, porém com atuação harmônica e 
alinhamento entre si em prol da materialização 
dos valores constitucionais”, afirmou.

Ao fim do discurso, entretanto, Fux voltou 
a cobrar a temperança e o respeitos às institui-
ções. Segundo o magistrado, a Corte trabalha 
para que onde haja hostilidade, no lugar, te-
nha respeito, e reforçou “nunca é tarde para o 
diálogo e para a razão”. “O Supremo Tribunal 
Federal, seja nos momentos de calmaria, seja 
nos momentos de turbulência tem cumprido 
seu papel de salvaguardar a Constituição, 
atuando em prol da estabilidade institucional 
da nação da harmonia entre Poderes e prote-
ção da democracia, sempre pelo povo e para 
o povo brasileiro”, disse.

O cientista político Fran-
cisco Weffort, de 84 anos, 
morreu nesta segunda-feira, 
2, no Rio de Janeiro, em de-
corrência de um infarto no 
miocárdio. Com trajetória de 
destaque marcada pela atua-
ção acadêmica e política, ele 
era um dos mais importantes 
pesquisadores e defensores 
da consolidação dos valores 
democráticos na vida política 
brasileira.

Natural da cidade de 
Quatá, no interior paulista, 
ele esteve entre os fundado-
res do PT, partido que deixou 
nos anos 1990, antes de as-

sumir o Ministério da Cultu-
ra no governo de Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB). 
Weffort esteve no cargo du-
rante os dois mandatos de 
FHC, sendo o ministro que 
mais tempo ficou no posto 
desde o início do processo de 
redemocratização do Brasil.

Weffort deixa quatro 
filhas de seu primeiro casa-
mento, com Madalena Freire 
Weffort, filha do educador 
Paulo Freire. Desde 2002, ele 
era casado com a socióloga 
Helena Severo, ex-secretária 
estadual de Cultura do Rio de 
Janeiro.

Recentemente, como 
mostrou o Estadão, Weffort 
lançou, ao lado do também 

cientista político José Álva-
ro Moisés, o livro “Crise da 
Democracia Representativa 
e Neopopulismo no Brasil”, 
publicado pela Fundação 
Konrad Adenauer. Na obra, 
eles analisam o impacto do 
neopopulismo na atual crise 
da democracia e as possibili-
dades de superá-la.

Na ocasião, em entrevis-
ta ao jornal, criticou o pre-
sidente Jair Bolsonaro que, 
segundo ele, “não obedece às 
regras de um sistema demo-
crático”.

Weffort iniciou sua tra-
jetória acadêmica em 1961, 
como professor da Universi-
dade de São Paulo, lecionan-
do em cursos de graduação 

até o golpe militar de 1964. 
Anos mais tarde, voltou a in-
tegrar o quadro de docentes 
da USP, onde permaneceu 
até 1995. Ao longo de sua 
carreira, lecionou ainda em 
prestigiadas universidades 
como as universidades de Es-
sex (Inglaterra), Notre Dame 
(França) e de La Plata (Ar-
gentina), além do Woodrow 
Wilson Center (EUA).

“Recebi a notícia com 
imensa tristeza. Além de 
grande intelectual, era um 
amigo muito próximo e que-
rido, assim como é Helena”, 
lamentou a cientista política 
Maria Tereza Sadek, que tra-
balhou a seu lado na Univer-
sidade de São Paulo.

Weslley Galzo e
Pedro Caramuru 
Agência Estado

Pepita Ortega
Agência Estado

Cássia Miranda
Agência Estado
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Desde que a retirada de tropas americanas começou, em maio, mais de 100 mil pessoas já deixaram o país

Taleban já domina metade 
do território do Afeganistão
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Agência Estado 

O Taleban avançou no fim 
de semana contra algumas das 
maiores cidades do Afeganis-
tão e já domina praticamente 
metade do território do país, 
em meio a temores de um 
agravamento do confronto 
com forças afegãs. É o maior 
avanço do grupo em áreas ur-
banas desde a invasão ameri-
cana, em 2001.

Desde que a retirada de 
tropas americanas começou, 
em maio, o número de mor-
tos entre civis bateu recorde 
e mais de 100 mil pessoas já 
deixaram o país, com medo do 
agravamento dos conflitos. Os 
militares americanos devem 
deixar o país este mês.

No último sábado, os 
combatentes do Taleban lan-
çaram foguetes nos aeropor-
tos de Kandahar e Herat, duas 
das maiores cidades e centros 
econômicos mais movimen-
tados do país. Os ataques 
interromperam as viagens 
comerciais, embora os voos 
de entrada e saída de Herat 
tenham sido retomados.

Os ataques marcam um 
ponto de virada potencial 
no conflito afegão. Anterior-
mente, os confrontos eram 
em grande parte confinados 
às áreas rurais do país ou cida-
des menores disputadas pelos 
militantes.

Ataques convencionais 
em grande escala em Kan-
dahar e Herat, a segunda e 
a quarta maiores cidades do 
país, têm o potencial de colo-
car em perigo milhões de civis. 
Outro alvo da ofensiva Taleban 
é a cidade de Lashkar Gah, na 
fronteira do Afeganistão com 
o Tajiquistão.

Os relatórios iniciais su-
geriram que o ataque com fo-
guete contra Kandahar veio 
do lado leste da cidade, onde 
os combatentes do Taleban 
avançaram. Autoridades lo-
cais esperam mais ataques nos 
próximos dias, por causa da 
deterioração da situação de 
segurança e da remoção de um 
sistema antimísseis america-

no que protegia o campo de 
aviação antes da retirada das 
forças americanas da provín-
cia de Kandahar.

Os ataques do Taleban 
na província de Kandahar já 
duram meses, mas nos últi-
mos dias o grupo começou 
a se aproximar do centro da 
cidade, a capital.

As linhas de frente que 
cruzavam os subúrbios agrí-
colas há apenas algumas se-
manas atrás agora abrangem 
bairros densamente povoados. 
A apenas algumas centenas de 
metros de um bairro contro-
lado pelo Taleban na fronteira 
oeste de Kandahar, as forças 
do governo transformaram 
um salão de casamentos e uma 
opulenta casa de vários anda-
res em bases improvisadas.

Fuga
Milhares de civis es-

tão sendo forçados a fugir 
de suas casas. Mais espe-
cificamente na cidade de 
Kandahar, acampamentos 
improvisados surgiram em 
terrenos baldios.

Jalil Ahmad, 30, disse 
que sua casa foi destruída 
por um ataque de morteiro e 
que seus ouvidos ainda zum-
biam com a explosão. Ele dis-
se que uma unidade policial 
assumiu uma posição de tiro 
no telhado de sua casa e que 
os combatentes do Taleban 
retaliaram com uma rajada 
de morteiros.

“Uma parede inteira desa-
bou sobre a minha família”, dis-
se ele. “Nunca vimos uma luta 
assim em nossa área antes.”

Em Herat, as forças espe-
ciais afegãs foram enviadas 
para a capital no domingo para 
ajudar a conter os avanços do 
Taleban. Os combatentes do 
Taleban violaram os limites da 
cidade e um complexo da ONU 
foi atacado, com os confron-
tos durando horas. As Nações 
Unidas condenaram o ataque. 
Um comunicado do Taleban 
descreveu a destruição como 
lamentável, dizendo que o 
grupo continua comprometi-
do em proteger a ONU.

No Vaticano

Papa Francisco retoma amanhã as 
audiências gerais na Sala Paulo VI
Vatican News

As audiências gerais 
do papa Francisco na Sala 
Paulo VI serão retomadas 
nesta quarta-feira, 4 de 
agosto. Como é costume, os 
encontros de quarta-feira 
do papa são suspensos em 
julho para permitir um pe-

ríodo de descanso. Este ano, 
a pausa também coincidiu 
com a convalescença do Papa 
Francisco, que em 4 de julho 
foi submetido a uma cirurgia 
ao cólon no Hospital Gemelli. 
Exatamente um mês após a 
operação, portanto, com ex-
ceção do Angelus dominical, 
um dos quais foi realizado de 

uma varanda do hospital ro-
mano, Francisco retoma suas 
atividades habituais às 9h15 
da manhã na grande Sala no 
Vaticano.

Catequese 
Durante a última audiên-

cia geral em 30 de junho, rea-
lizada no pátio de São Dama-

so, o papa continuou o ciclo 
de catequese - iniciado na 
semana anterior - dedicado 
à Carta aos Gálatas. Em par-
ticular, o pontífice insistiu 
no “plano de salvação” pre-
parado pelo Senhor para cada 
homem: sua graça, disse ele, 
“muda corações, muda vidas, 
nos faz ver novos caminhos”.

Agência Estado

Três dias depois de um 
ataque contra um petroleiro 
de uma empresa israelense 
na costa de Omã, no Mar 
Arábico, os governos de 
Israel, Reino Unido e EUA 
declararam ter provas de 
que a ação foi realizada pelo 
Irã. O incidente, que deixou 
dois mortos, recolocou em 
evidência a insegurança de 
embarcações nos arredores 
do Golfo Pérsico em meio a 
uma guerra secreta entre Is-
rael e Teerã.

Em comunicado, o se-
cretário de Estado, Antony 
Blinken, afirmou que “com 
base nas informações dis-
poníveis”, o governo ameri-
cano determinou que o Irã 
usou um drone com explo-
sivos para atacar o Mercer 
Street na última quinta-fei-
ra. “Não há justificativa para 
este ataque, que segue um 
padrão de ataques e outros 
comportamentos beligeran-
tes. Essas ações ameaçam a 
liberdade de navegação por 
esta via marítima crucial 
para a navegação e o comér-
cio, além das vidas daqueles 
nas embarcações envolvi-
das”, diz o comunicado, que 
sugere a adoção de “medi-
das apropriadas” no futuro.

O chanceler britânico, 
Dominic Raab, disse que 

esse foi um ataque “ilegal 
e imoral” realizado pelo 
Irã. “Acreditamos que este 
ataque foi deliberado, di-
recionado e uma clara vio-
lação da lei internacional 
por parte do Irã”, disse ele 
no último domingo. “O Rei-
no Unido está trabalhando 
com nossos parceiros inter-
nacionais em uma resposta 
combinada a este ataque 
inaceitável.”

O ataque da quinta-fei-
ra passada 
ocorreu a 
cerca de 200 
km da cida-
de portuária 
de Duqm, 
em Omã - a 
embarcação 
fazia a rota 
entre Dar el 
Salaam, na 
Ta n z â n i a , 
e o porto 
de Fujairah, nos Emirados 
Árabes Unidos, quando foi 
atacada. Dois tripulantes, 
um britânico e um romeno, 
morreram, e o navio acabou 
rebocado para terra horas 
depois. De bandeira liberia-
na, o Mercer Street é con-
trolada por uma empresa 
de capital israelense basea-
da em Londres.

A primeira acusação 
veio de Israel, que apontou 
para o Irã e defendeu medi-

das duras contra Teerã, que 
nega qualquer responsabi-
lidade no caso. No último 
domingo, o premiê israelen-
se, Naftali Bennett, voltou a 
afirmar ter provas do envol-
vimento iraniano no caso.

“Acabei de ouvir que 
o Irã tenta, covardemente, 
mascarar sua responsabili-
dade sobre o tema, sobre o 
qual nega qualquer culpa. 
Posso afirmar, com absolu-
ta certeza, que o Irã reali-

zou o ataque 
contra este 
navio”, decla-
rou Bennett 
durante reu-
nião do gabi-
nete minis-
terial neste 
domingo.

O caso 
foi mais um 
em uma lon-
ga lista de 

ataques contra navios is-
raelenses e iranianos, em 
uma das faces mais visíveis 
do conflito indireto entre 
os dois países. Nos últi-
mos meses, embarcações 
foram atacadas no Golfo 
Pérsico, Golfo de Omã, Mar 
da Arábia, Mar Vermelho e 
no Leste do Mediterrâneo 
- raramente um dos países 
assume a responsabilidade 
pelos incidentes.

Essa “guerra secreta” 

se insere no tenso contex-
to de segurança do Oriente 
Médio, agravado depois da 
decisão do ex-presidente 
Donald Trump de retirar 
os EUA do acordo interna-
cional sobre o programa 
nuclear do Irã, um acordo 
que desde sua adoção, em 
2015, sofre pesada opo-
sição das autoridades is-
raelenses.

O movimento de 
Trump em vários momen-
tos quase levou a um con-
flito de grandes propor-
ções entre EUA e Irã, além 
de confrontos indiretos na 
Síria e Iraque, onde milí-
cias pró-Teerã se envolvem 
em confrontos com milita-
res americanos e são alvo 
de ataques aéreos.

Com a chegada de Bi-
den e a mudança de foco 
da diplomacia america-
na para a Ásia, o discurso 
beligerante foi ameniza-
do, mas os ataques aéreos 
continuam. Ao mesmo 
tempo, os signatários do 
acordo nuclear - Rússia, 
China, Alemanha, Reino 
Unido, França, além do 
próprio Irã e da União Eu-
ropeia - tentam negociar o 
retorno dos EUA ao plano, 
que previa inspeções mais 
duras das instalações ira-
nianas em troca do fim das 
sanções econômicas.

Três países dizem ter provas de 
que Irã atacou petroleiro em Omã

Foto: Vatican Media

Após se recuperar da cirurgia realizada no dia 4 de julho deste ano, o papa Francisco retorna aos encontros de toda quarta-feira

O incidente, que deixou 
dois mortos, recolocou  

em evidência a 
insegurança de 

embarcações nos arredores 
do Golfo Pérsico

Ataques aéreos
A pressão do Taleban sobre as principais 

cidades ocorre em um momento em que o 
grupo continua a espremer capitais de pro-
víncia muito menores em áreas há muito 
contestadas por militantes. Em Helmand, 
uma província que é uma das menos está-
veis do Afeganistão há anos, os combates 
se intensificaram na semana passada, au-
mentando os temores de que a capital da 
província caísse. Os combatentes do Taleban 
avançaram para dentro dos limites da cidade 
e estão constantemente se aproximando do 
complexo do governo central.

As forças afegãs responderam com ata-
ques aéreos. Um ataque aéreo atingiu um 
pequeno hospital nos arredores da cidade no 
sábado, matando o parente de um paciente e 
ferindo outras quatro pessoas, incluindo um 
paciente e três funcionários, de acordo com o 
diretor do hospital, Mohammad din Naraiwal.

À medida que os ataques aéreos se apro-
ximavam nos últimos dias, Naraiwal comuni-
cou-se repetidamente com as forças do gover-
no afegão, pedindo-lhes que não atacassem 
as instalações. Ele disse que nenhum comba-
tente do Taleban estava presente no prédio 
quando foi atingido. “Estou preocupado que 
se o governo reabastecer suas forças, haverá 
mais combates”, disse.
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Em julho, terminal registrou 90.957 toneladas de produtos, superando o resultado obtido no mesmo período de 2020

O Porto de Cabedelo 
apresentou mais um aumen-
to percentual em relação 
à movimentação de cargas 
operadas no mês de julho. 
De acordo com os dados da 
Gerência de Operações da 
Companhia Docas da Paraíba 
(Docas-PB), o mês passado 
rendeu 90.957 toneladas de 
cargas movimentadas, fa-
zendo com que o acumulado 
do ano tenha saltado para 
768.844 toneladas.

Com o acréscimo, o 
Porto de Cabedelo já passa 
a registrar um aumento de 
27,58% em relação aos sete 
primeiros meses de 2020. 

A carga mais operada 
no mês de julho foi o petco-
ke, com 299.033 toneladas 
em duas operações, sendo 
uma de importação e outra 
de exportação. Ao todo, oito 
navios atracaram no cais do 
Porto de Cabedelo, sendo 
dois da Marinha Brasileira 
para visita oficial e seis para 
operação no cais. Também 
foram operados produtos 
como gasolina, diesel e trigo. 

O semestre já havia 
sido positivo. No quantitati-
vo dos seis primeiros meses 

Porto de Cabedelo tem 27% de 
alta no movimento de cargas

Um estudo feito pela Febraban  - 
Federação Nacional dos Bancos - com 
a cooperação técnica do Banco Central 
do Brasil, e divulgado neste último 
mês de julho, mostrou que a maioria 
dos brasileiros vive no limite do seu 
orçamento

O estudo foi feito para o lançamento 
do Índice de Saúde Financeira do 
Brasileiro (I-SFB) que tem como objetivo 
fazer o diagnóstico individual de saúde 
financeira e permitir uma análise 
agregada dos brasileiros. 

O conceito de saúde financeira 
do I-SFB é composto pelos seguintes 
princípios:

Ser capaz de cumprir suas 

obrigações financeiras correntes;
Ser capaz de tomar boas decisões 

financeiras;
Ter disciplina e autocontrole para 

cumprir objetivos;
Sentir-se seguro quanto ao futuro 

financeiro e;
Ter liberdade de fazer escolhas que 

permitam aproveitar a vida. 
Com escala de zero a 100 pontos e 

com sete faixas de posição que vão de 
ruim até ótimo, a pesquisa apresentou 
uma pontuação média de 57 pontos, 
demonstrando que o brasileiro vive no 
limite do equilíbrio sem margem de 
manobra, evidenciando que qualquer 
deslize a situação financeira vai resultar 

em desequilíbrio. 
Outro dado revelado é que o 

brasileiro tem dificuldade para compor 
uma reserva de emergência, pensam 
antes de gastar, mas gastam tudo ou 
ainda mais do que ganham e na sua 
maioria são incapazes de identificar um 
bom investimento.

O resultado da pesquisa evidencia 
o que comentamos aqui na coluna, 
que é o total desconhecimento do 
brasileiro em questões de educação 
financeira. Infelizmente, nossas crianças 
e adolescentes saem das escolas sem a 
formação necessária para saber lidar 
com seu próprio dinheiro. Enquanto não 
for implantado na grade curricular do 

ensino fundamental e médio a matéria 
de educação financeira continuaremos 
do mesmo jeito. 

Quer saber como anda sua situação 
financeira segundo a metodologia do 
Índice de Saúde Financeira do Brasileiro 
(I-SFB)?  Basta acessar https://indice.
febraban.org.bre. Muita calma nesta hora 
para não se assustar com o resultado.

Por último, foi demonstrado que 
as pessoas pesquisadas admitem que 
outro jeito de lidar com o dinheiro 
permitiria aproveitar melhor a vida e 
reconhecer que há um problema e um 
caminho melhor é o primeiro passo 
para mudança.  Vamos nessa? O que está 
faltando?

Vida apertada dos brasileiros

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Seis navios devem 
atracar no cais, 

operando malte, trigo, 
petcoke e combustíveis

Produtos

de 2021, foram 677.887 to-
neladas movimentadas no 
Porto de Cabedelo. O número 
demonstra um aumento de 
33,09% em relação ao pri-
meiro semestre de 2020.

Além disso, a Gerência 
de Operações da Companhia 
Docas da Paraíba já prevê 
uma movimentação para 
este mês de agosto que deve 
manter o aumento no com-
parativo da movimentação 
de cargas entre 2021 e 2020. 
Seis navios já estão previstos 
para atracarem no cais, ope-
rando malte, trigo, petcoke e 
combustíveis, com uma pre-
visão superior a 100 mil to-
neladas operadas.

É boa a expectativa do 
comércio para o Dia dos 
Pais. A data comemorativa 
é uma das principais do 
calendário e deve projetar 
um aumento de 25% nas 
vendas em relação ao ano 
passado, segundo expecta-
tiva da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de João Pessoa 
(CDL-JP). A estimativa é de 
que sejam injetados R$ 480 
milhões na economia do 
Estado, segundo o órgão. 
Entre os itens mais procu-
rados devem estar roupas, 
calçados, ferramentas e 
eletrônicos. 

A situação mais está-
vel da pandemia, com o 
avanço da vacinação, e a 
flexibilização no horário do 
comércio devem colaborar 

com o aumento nas vendas, 
além do que, em João Pes-
soa o feriado de 5 de agosto 
- quando é comemorado o 
aniversário da cidade - foi 
antecipado, possibilitando 
a abertura do comércio na 
próxima quinta-feira. “Ano 
passado tinha muita coi-
sa fechada. Vale lembrar 
que o dia dos pais não é só 
presente, entram também 
hotéis e restaurantes, uma 
vez que as famílias tam-
bém comemoram a data 
nesses locais”, pontua o 
vice-presidente da CDL-JP, 
Sérgio Miranda. 

Em relação às compras 
as possibilidades são inú-
meras e vão desde a famo-
sa lembrancinha aos itens 
mais custosos, a exemplos 
de smartphones e tablets. 
O professor Eudo Lucena 
optou pela compra de um 

calçado. “Nem tanto nem 
tão pouco. Ano passado 
foi meia e camisa que ele 
também usa muito e gosta 
de ganhar. Mas esse ano vi 
que meu pai precisava de 
um tênis, então vou inves-
tir um pouco mais e par-
celar o presente”, planeja. 
E como já é considerado 
hábito do brasileiro, Eudo 
vai deixar a compra para o 
final da semana. “Até no do-
mingo mesmo, antes do al-
moço em família eu passo 
no shopping e faço a com-
pra, rapidinho”. 

A Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
estima que este ano, em 
todo o país, o volume de 
vendas alcance R$ 6,03 
bilhões, representando 
maior faturamento desde 
2018. Em relação ao ano 

passado a alta deve ser de 
13,9%. “É o terceiro me-
lhor feriado comemorativo 
só perdendo para o final do 
ano e Dia das Mães”, elenca 
Sérgio Miranda. 

E a expectativa de me-
lhoria para o seguimento 
deve de estender no se-
gundo semestre, com o au-
mento das vendas em pelo 
menos 30% se compara-
do ao segundo semestre 
de 2020. “A gente já vem 
com a macroeconomia em 
crescimento, com as gran-
des empresas apresentan-
do lucros e daqui a pouco 
isso acaba chegando à mão 
dos empresários de menor 
porte. Com o controle da 
pandemia, a expectativa é 
de o mercado volte à nor-
malidade, o comércio volte 
a faturar e consiga empre-
gar novamente”, conclui.

Comércio projeta R$ 480 milhões na 
economia estadual com Dia dos Pais
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Ibovespa 

-0,86%
R$ 5,165

-0,78%
R$ 6,131

-0,92%
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0,59%
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Companhia Docas prevê que o 
mês de agosto terá aumento no 
comparativo da movimentação 
de cargas entre 2021 e 2020 
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Dados do Ipea mostram que somente uma parte dos 17,4% de queda registrados em abril foram retomados em maio

Os investimentos cres-
ceram 1,6% em maio na 
comparação com o mês an-
terior. Em relação ao mesmo 
período de 2020, a expansão 
ficou em 0,5%. Os dados, do 
Indicador Mensal de For-
mação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), foram divulgados 
ontem pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O indicador é com-
posto por máquinas e equi-
pamentos, construção civil, 
outros ativos fixos e a sua 
evolução representa aumen-
to da capacidade produtiva 
da economia e a reposição da 
depreciação do estoque de 
capital fixo.

Segundo o Ipea, a alta 
nos investimentos de maio 
representa uma recupera-
ção de apenas uma parte da 
queda de 17,4% registrada 
no mês anterior. Em abril, os 
investimentos foram influen-
ciados pela forte queda nas 
importações, explicada por 
uma base de comparação 
elevada em março. Também 
foram contabilizadas muitas 
operações envolvendo impor-
tações de plataformas de pe-

tróleo associadas ao Repetro, 
o regime aduaneiro especial 
de exportação e de importa-
ção de bens que se destinam 
às atividades de pesquisa.

“Esse regime se encer-
rou em dezembro do ano 
passado, mas mesmo tendo 
acabado existe uma defasa-
gem com relação à contabi-
lização do que aconteceu até 
dezembro, por isso a gente 
ainda viu ao longo dos cin-
co primeiros meses de 2021 
esse feito ainda nas estatís-
ticas porque são coisas que 
aconteceram até dezembro 
do ano passado, mas ainda 
estão sendo contabilizadas”, 
explicou o autor do estudo e 
pesquisador do Ipea, Leonar-
do Carvalho.

Com o resultado, no 
trimestre móvel terminado 
em maio o indicador conti-
nuou apresentando queda 
de 19,2% em relação ao pe-
ríodo anterior terminado em 
fevereiro. Mesmo assim, em 
relação ao mesmo trimestre 
de 2020, o indicador de FBCF 
mostrou alta de 20%. No re-
sultado acumulado em 12 
meses encerrado em maio, 
os investimentos apresenta-
ram expansão de 7,2% con-
tra 6,9% registrado em abril.

Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil

Investimentos crescem apenas 
1,6% e têm recuperação lenta
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Os clientes da Energisa 
têm uma mais oportunidade 
de negociar as contas de luz 
em atraso com condições es-
peciais: a campanha de nego-
ciação foi estendida até o dia 
10 de agosto. Uma forma de 
contribuir com os clientes das 
11 concessionárias do Grupo 
Energisa que estão com dificul-
dades de quitar seus débitos.

Contas com mais de 180 
dias em atraso que forem pa-
gas à vista podem ter descontos 
de até 40%. Além disso, corre-
ção monetária utilizada será o 

Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que 
vem tendo reajustes mais bai-
xos. Assim, além de impactar 
menos no valor final da dúvida 
atualizada, a concessionária 
garantirá descontos mais altos 
que nos anos anteriores, facili-
tando, ainda mais, a negociação. 

Quem preferir ainda pode 
parcelar o valor negociado no 
cartão de crédito ou na fatura 
de energia. “A Energisa quer fa-
cilitar a vida dos clientes e está 
analisando a situação de cada 
um para chegar na melhor ne-

gociação possível”, reforçou o 
gerente de Serviços Comerciais 
da Energisa, Felipe Costa.

As condições especiais da 
campanha são voltadas a todos 
os clientes das distribuidoras 
da Energisa: Residencial, Ru-
ral, Comercial e Industrial. In-
teressados que estejam com 
uma ou mais contas em atraso 
podem entrar em contato pe-
los canais digitais de atendi-
mento da empresa, sem preci-
sar sair de casa. É preciso ter 
em mãos os documentos pes-
soais (CPF e RG).

Campanha de negociação da Energisa é estendida

Opções para quitar o débito
Os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis 

de sua preferência. Para negociar pela GISA - (083) 99135-5540, 
assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é 
só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se 
preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://
www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e 
selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só 
clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento 
de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos 
os clientes.

Sancionada no mês de ju-
lho, a lei que prevê melhores 
condições de negociações a 
fim de evitar o superendivida-
mento promete ajudar a vida 
de muitos consumidores neste 
momento de crise econômica 
acentuada pela pandemia da 
covid-19. Segundo Ronaldo 
Xavier, advogado e especialis-
ta em Defesa do Consumidor, 
a partir da lei de nº 14.181, os 
considerados superendivida-
dos poderão recorrer ao ins-
tituto da recuperação judicial, 
com base na garantia do ‘míni-
mo existencial’ para sua sobre-
vivência.

“Isto é, caso necessário 
a justiça poderá intervir para 
negociação de dívidas que 
comprometam a subsistência 
do indivíduo. Além disso, a lei 
ainda fomenta maior transpa-
rência para os contratos, o fim 
do assédio e pressão ao cliente, 

dá um maior suporte ao consu-
midor e vem com o conceito da 
implementação da educação 
financeira para a população”, 
disse Ronaldo Xavier.

De acordo com dados da 
Pesquisa Nacional de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor, da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, pelo me-
nos 69,7% famílias brasileiras 
estão endividadas, represen-
tando mais de 60 milhões de 
inadimplentes. Neste sentido, a 
lei chega para fomentar a edu-
cação financeira e ajudar os 
consumidores na renegociação 
de suas dívidas, com possibili-
dade de intervenção do Poder 
judiciário. 

O foco maior são os cha-
mados superendividados, que 
mesmo utilizando todo o seu 
rendimento mensal no paga-
mento das dívidas, não conse-
guem quitá-las muitas vezes 
em relação às multas, corre-
ções e as taxas altas de juros.

Superendividados têm 
lei de proteção em vigor
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Custo elevado

Preço da indústria sobe e produtos 
devem ficar mais caros no país  

Os preços da indús-
tria cresceram 1,31% en-
tre maio e junho de 2021, 
superior à alta registrada 
na passagem de abril para 
maio, com 0,99%. Os resul-
tados do Índice de Preços ao 
Produtor (IPP) - Indústrias 
Extrativas e de Transforma-
ção, foram divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Para o economista Acilino 
Madeira, esse crescimento é 
ruim para os consumidores, 
pois a indústria poderá ven-
der mais caro aos distribui-
dores, fazendo os clientes 
terem um produto final com 
custo mais elevado. 

Conforme o estudo 
do IBGE, o acumulado no 
ano atingiu 19,11%, contra 
17,56% em maio/2021, re-
presentando a maior quan-
tidade para junho na série 
histórica iniciada em 2014. 
De acordo com o econo-
mista, a alta nesse índice 
atualmente é negativa para 
a indústria no Brasil porque 
existe um processo de des-
valorização do real. 

Com isso, quando a ma-
téria-prima utilizada tanto 
na indústria extrativa como 

na de transformação sobe o 
preço por causas externas 
(alta do dólar, por exemplo), 
o IPP sobe, o que é maléfico 
para o setor. “Na indústria, 
os resultados estão ligados 
aos preços internacionais e 
a variação de preços diver-
sos de matéria-prima, im-
portada ou não. Aumentan-
do o valor da matéria-prima, 
vai aumentar o preço do 
produto final – industriali-
zado. Mas, quando a maté-
ria–prima sobe e o produto 
final é ofertado no merca-
do na mesma razão, há um 
equilíbrio”, esclareceu. 

Outro recorde regis-
trado foi no acumulado 
em 12 meses que chegou a 
36,81%, contra 35,85% em 
maio. A pesquisa mediu a 
variação dos preços de pro-
dutos na “porta da fábrica”, 
sem impostos e frete. Assim, 
no mês passado, 18 das 24 
atividades das indústrias ex-
trativas e da transformação 
tiveram alta de preços em 
junho, contra 17 em maio. É 
a 23ª taxa positiva consecu-
tiva na comparação mensal. 

Uma subida do dólar ou 
outro acontecimento ines-
perado o produtor não tem 
como controlar. Assim, Acili-
no Madeira afirma que as al-
tas da matéria-prima podem 

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Índice de Preços ao Produtor 
registrou elevação de 1,31%, 
segundo o IBGE, o que deve 

encarecer a fabricação de bens 

SaIba maIS 

n Conforme o IBGE, o IPP das Indústrias Extra-
tivas e de Transformação verifica os preços de 
produtos sem impostos e fretes, e abrange as 
grandes categorias econômicas: bens de capital, 
bens intermediários e bens de consumo (duráveis, 
semiduráveis e não duráveis). “Em economia, 
sempre se fala de oferta e demanda. A oferta está 
relacionada aos produtores e a demanda, aos 
consumidores. O encontro da oferta e demanda é 
quando alguém coloca no mercado algo pra ven-
der e alguém compra. Por isso que se tem o Índi-
ce de Preço ao Consumidor e o Índice de Preço ao 
Produtor”, detalhou o economista. 
O especialista esclarece que a indústria extrativa 
é aquela que extrai algo como o cimento e pe-
tróleo. Porém, as indústrias automobilísticas, de 
móveis, tintas, laticínios, construção civil são de 
transformação, isto é, fábricas que transformam  
matérias-primas  em produto acabado. 

fazer as empresas fecharem 
ao não acompanharem o au-
mento de preços.  “Quando 
há um aumento na matéria
-prima e a indústria tem difi-
culdade de formar um novo 
preço, o impacto é negativo. 
Se não houver dificuldade de 
por produto no mercado e 
essa alta é compensada nas 
vendas não tem problema. 
Ultimamente vem repercu-
tindo muito negativamente 
na cadeia industrial do Esta-
do”, acrescentou.  

As maiores altas de ju-

nho foram registradas pe-
las seguintes atividades: 
indústrias extrativas, pro-
dutos de metal, indústrias 
de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos e mine-
rais não-metálicos. O IBGE 
aponta que a maior parte 
dessa variação de 1,31% 
entre maio e junho des-
te ano é resultado do que 
ocorreu com os preços das 
indústrias extrativas que 
após dois meses consecuti-
vos com variações negativas 
tiveram alta de preços.
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Sistema é usado pelas instituições públicas de ensino superior para selecionar candidatos a partir das notas do Enem

Estudantes de todo o 
país que participaram da úl-
tima edição do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
e que pretendem estudar em 
uma universidade pública 
podem se inscrever no Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) a partir desta terça-
feira.

Desenvolvido e admi-
nistrado pelo Ministério da 
Educação, o sistema é usado 
para selecionar os candida-
tos a vagas em instituições 
públicas de ensino superior 
a partir das notas obtidas no 
Enem.

O prazo de inscrições 
para o segundo processo 
seletivo de 2021 se encer-
ra na próxima sexta-feira. 
Para participar da seleção, 
os interessados devem ter 
obtido nota maior que zero 
na redação do Enem e não 
ter participado do exame na 
condição de treineiro.

Na página do sistema é 
possível consultar as vagas 
disponíveis, pesquisando por 
cidades, cursos e instituições. 
No momento da inscrição, o 
candidato poderá escolher 
até duas opções de curso. 
Será possível alterar as op-
ções durante o período das 
inscrições.

Conforme o cronograma 
divulgado pelo ministério, o 
resultado da seleção será di-
vulgado no dia 10 de agosto. 
As matrículas serão abertas 
no dia 11, se estendendo até 
o dia 16 de agosto. De 10 a 
16 de agosto, estarão abertas 
as inscrições para a lista de 
espera por vagas remanes-
centes, cujos contemplados 
serão anunciados no dia 18.

Alex Rodrigues 
Agência Brasil 

Inscrições para o Sisu começam 
hoje e resultado sai no dia 10
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Justiça Começa pela Vítima

Campanha busca conscientizar as
vítimas de violência sobre direitos

Para conscientizar as 
vítimas de violência sobre 
seus direitos e orientar so-
bre quais órgãos podem re-
correr, o Grupo Nacional de 
Coordenadores de Centro de 
Apoio Criminal (GNCCRIM), 
lançou a campanha “Justiça 
Começa pela Vítima”. O GNC-
CRIM é um órgão vinculado 
ao Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais dos Mi-
nistérios Públicos dos Esta-
dos e da União (CNPG).

As peças da campanha 
estão sendo divulgadas nas 
redes sociais dos ministé-
rios públicos dos estados. 

Elas foram criadas pelo ór-
gão do Piauí (MPPI) e apro-
vadas para uso nacional pe-
los demais MPs em todas as 
unidades da federação.

Com linguagem simples 
e inclusiva, o material expli-
ca, por exemplo, a diferença 
entre o Ministério Público, o 
Poder Judiciário e a Polícia 
Judiciária. Outro destaque é 
a definição dos seis direitos 
das vítimas: ressarcimento, 
informação, tratamento dig-
no, apoio jurídico, ser ouvi-
da e ter acesso aos serviços 
de apoio.

Segundo a procura-
dora-geral de Justiça do 
Amapá, Ivana Cei, que é 

presidente do CNPG, a dis-
cussão do tema em todo o 
país pretende fazer com que 
mais pessoas busquem seus 
direitos.

“É necessário reforçar 
a comunicação e levar infor-
mações que orientem com 
clareza as vítimas que, em 
muitos casos, não sabem 
por onde iniciar a busca 
por justiça. Com a naciona-
lização da campanha, che-
garemos a muitos lugares, 
conscientizando e orien-
tando a comunidade de um 
modo geral, especialmente, 
as pessoas que buscam seus 
direitos”.

A presidente do GNC-

CRIM, Fabiana Costa, pro-
curadora-geral de Justiça do 
DF, destaca que a campanha 
visa empoderar as vítimas 
no combate à criminalidade.

“Essa campanha tem 
uma função muito importan-
te porque coloca a vítima em 
situação de protagonismo 
dentro do sistema de Justi-
ça criminal. Com o apoio do 
CNPG, levaremos essa cam-
panha a todos os estados 
com o intuito de promover 
o conhecimento necessário à 
concretização de direitos e à 
promoção da Justiça”.

Para ampliar os deba-
tes da campanha, o Minis-
tério Público do Estado do 

Rio de Janeiro (MPRJ) pro-
move o I Seminário Inter-
nacional sobre Direitos das 
Vítimas. O evento começa 
hoje e vai até quinta-feira, 
sempre pela manhã. Serão 
apresentados o papel do MP 
na promoção e garantia dos 
direitos das vítimas, como 
as diretrizes internacionais 
e regionais, experiências de 
direito comparado, análi-
se da legislação nacional e 
boas práticas.

A programação está 
disponível na página do 
MPRJ. O evento será trans-
mitido pelo YouTube do Ins-
tituto de Educação Roberto 
Bernardes Barroso.

Agência Brasil

Foto: Marcos Santos/USP

Seap oferece 143 vagas de 
trabalho para reeducandos

A Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado da Paraíba (Seap) 
está ofertando 143 vagas de 
trabalho para reeducandos 
dos regimes semiaberto, 
aberto  ou em livramento 
condicional. As inscrições 
começam nesta terça-feira 
(3) e se prolongam até o 
dia 10 deste mês. Os inte-
ressados devem procurar a 
Gerência Executiva de Res-
socialização (GER), que fica 
localizada na Rua Diogo Ve-
lho, n° 180, centro de João 
Pessoa, munidos de docu-
mento oficial com fotos, CPF 
e comprovante de residência 
atualizado.

As vagas contemplam 
diversas áreas: auxiliar de 
logística (15 vagas), auxiliar 
de produção (uma vaga), au-
xiliar expedição (uma vaga), 
servente de pedreiro (12 
vagas), pintor (seis vagas), 
eletricista (seis vagas), en-
canador (seis vagas) e au-
xiliar de serviços gerais (84 
vagas). Mais informações 
podem ser obtidas no tele-
fone 3214-3224 (Coorde-
nação de Trabalho Renda 
da Gerência Executiva de 
Ressocialização).

As vagas ofertadas é fru-
to do constante investimen-
to que a Seap vem fazendo 
nos eixos educação e traba-
lho, juntamente com seus 
parceiros como o Humanitas 
360, Instituto Mundo Me-
lhor, Vara de Execuções de 
Penais (VEP) da Comarca de 
João Pessoa e Conselho da 
Comunidade em João Pes-
soa, dentre outros.

 
Cursos
Para que os reeducan-

dos aprendam uma profis-
são e possam ser inseridos 
no mercado de trabalho 
quando ganharem a liber-
dade, a Seap promove, a par-
tir do próximo dia 9, cursos 
profissionalizantes do Pro-
grama Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec). No primeiro 
momento, a oferta será para 
os cursos de Recepcionista, 
Operador de Computador 
e Microempreendedor In-
dividual-MEI, que possuem 
carga horária de 160h, para 
reeducandos (as), seus fami-
liares e pessoas egressas do 
sistema penitenciário e gru-
pos LGBTQIA+ de unidades 
prisionais de João Pessoa.

Já em Campina Grande 
será ofertado o curso de con-
feiteiro, que possui carga ho-
rária de 200h e ocorrerá na 
Penitenciária Raimundo As-
fora e Presídio Feminino. Em 
Sousa, será ofertado o curso 
de marceneiro, que possui 
carga horária de 280h. 

Os cursos visam desen-
volver competências especí-
ficas, como o empreendedo-
rismo, bem como contribuir 
com o processo de reinser-
ção social das pessoas en-
volvidas, além de favorecer 
a inserção no mercado de 
trabalho dos familiares dos 
reeducandos (as). Esta úl-
tima ação faz parte de um 
conjunto de estratégias de 
fortalecimento do eixo famí-
lia, que compõe o programa 
governamental “Cidadania é 
Liberdade”.

O secretário de Adminis-
tração Penitenciária, Sérgio 
Fonseca, disse que as parce-
rias e o conjunto das ações 
são fundamentais para este 
quadro. "É bom ver os frutos 
do nosso investimento na re-
inserção social das pessoas 
privadas de liberdade e os 
egressos do Sistema Prisio-
nal”, comentou.

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJ) 
publicou, no Diário Oficial 
da União de ontem, portaria 
que autoriza o retorno gra-
dual das visitas presenciais 
de cônjuges, companheiros 
e parentes a presos custo-
diados em penitenciárias 
federais. De acordo com a 
Portaria nº14, estão manti-
das as visitas virtuais para 
atendimentos de advoga-
dos, por intermédio da De-
fensoria Pública da União.

O retorno, segundo a 
portaria, será gradual. Cada 

Ministério autoriza retorno 
gradual de visitas em prisões
Pedro Peduzzi
Agência Brasil Os atendimentos de 

advogados continuam 
limitados a quatro 

agendamentos por dia, 
com duração de 30 

minutos, sem prejuízo 
dos casos urgentes

Só será permitida a 
visita de pessoas que 

comprovem ter recebido 
as duas doses da vacina

Covid

cialmente, inclusões emer-
genciais e daquelas que, por 
sua natureza, precisem ser 
realizadas em atendimento 
ao interesse público”.

Por fim, a portaria 
informa que as peniten-
ciárias federais deverão 
observar o procedimento 
operacional padrão de me-
didas de controle e preven-
ção do novo coronavírus 
do sistema penitenciário 
federal, de modo a reforçar 
a frequência da higieniza-
ção dos locais destinados 
aos atendimentos e às visi-
tas, bem como o uso obri-
gatório de máscara.

preso terá direito a uma vi-
sita presencial mensal “em 
parlatório e com duração 
de uma hora”, sendo permi-
tida a entrada de um adulto, 
podendo estar acompanha-
do de uma criança ou ado-
lescente. Para prevenir con-
taminações por covid-19, 
só será permitida a visita 
de pessoas que comprovem 
ter recebido as duas doses 
da vacina, ou a vacina de 
dose única, há mais de 14 
dias. A apresentação do car-
tão de vacinação original 
pelo visitante é obrigatória 
no dia da visita. A aferição 
de temperatura e de sinto-
mas gripais também será 
obrigatória aos visitantes.

Já os atendimentos de 
advogados continuam limita-
dos a quatro agendamentos 
por dia, com duração de 30 
minutos, sem prejuízo dos 
casos urgentes. A portaria 
autoriza atividades de edu-
cação e de assistência religio-
sa aos presos custodiados.

As escoltas de presos 
continuam suspensas “ex-
ceto quando se tratar de 
escoltas requisitadas judi-
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São 30 vagas, sendo 25 para candidatos do sexo masculino e cinco para o feminino; remuneração inicial é de R$ 7.791,20

Inscrições para o CFO da Polícia 
Militar vão até o próximo dia 30

As inscrições para o Cur-
so de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar da Paraíba 
começaram às 16h de ontem, 
no site da Fundação Getúlio 
Vargas (conhecimento.fgv.
br/concursos/pmpb2021). 
O concurso oferece 30 vagas, 
sendo 25 para candidatos do 
sexo masculino e cinco para 
o feminino. A remuneração 
inicial do quadro de oficiais é 
de R$ 7.791,20. A prova está 
marcada para o dia 31 de ou-
tubro.

Os interessados devem 
acessar o site, preencher o 
requerimento de inscrição e 
enviá-lo. Lá, terá a opção de 
“emitir boleto”, que deverá 
ser impresso e pago exclusi-
vamente no Banco do Brasil 
ou nos canais de recebimen-
to disponibilizados por essa 
instituição bancária. A taxa 
cobrada é de R$ 100,00. Não 
serão aceitos pagamentos 
por meio de pix, transfe-
rência em conta-corrente e 
nem depósito. O prazo final 
das inscrições é no dia 30 de 
agosto e o boleto deve ser 
pago até o dia 31.

Pedido de isenção
O pedido de isenção da 

taxa de inscrição deve ser 
feito até as 16h de amanhã, 
no momento da inscrição, 
no site da FGV. Podem pe-
dir isenção os doadores de 

sangue, de medula óssea e 
de leite materno. As regras 
estão no item cinco do edital 
do concurso, disponível no 
site da banca organizadora 
e também no site da Polícia 
Militar (www.pm.pb.gov.br).

O certame é composto 
por cinco fases: prova inte-
lectual, exame psicológico, 
avaliação de saúde, testes de 
aptidão física e avaliação so-
cial. Os aprovados em todas 
as etapas, dentro do núme-
ro de vagas, serão imedia-
tamente convocados para o 
curso de formação, que tem 
três anos letivos de duração.

São requisitos exigidos 
pelos candidatos ter curso 
superior, idade entre 18 e 
32 anos (completar até 31 
de dezembro de 2022), ter 
altura mínima de 1,65m no 
caso de candidatos do sexo 
masculino e 1,60m no femi-
nino, estar em dia com as 
obrigações militares e elei-
torais, não ter antecedentes 
criminais ou policiais, entre 
outros.

Para quem já é policial 
militar da Paraíba, a idade 
máxima para fazer o CFO é 
de 40 anos e exige que esteja 
no comportamento “Bom” e 
não esteja submetido a Con-
selho de Disciplina, Proces-
so Administrativo Discipli-
nar ou em cumprimento de 
sentença criminal.

Cinco dos seis cemitérios públicos de João Pessoa estão ativos: São José, Santa Catarina, Senhor da Boa Sentença, Penha e Cristo Redentor

Foto: Secom/PMJP

Serviço de zeladoria

Prefeitura da capital inicia limpeza 
nos cemitérios para o ‘Dia dos Pais’

A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) finalizou no 
domingo (1º) as ações de 
capinação, roçagem e pintu-
ra de meio fio nas ruas e ave-
nidas do Centro, Varadouro, 
Trincheiras, Tambiá e Róger. 
Ontem, as equipes iniciaram 
os serviços de zeladoria nos 
cemitérios de João Pessoa, 
considerando a proximida-
de ao ‘Dia dos Pais’, no pró-
ximo domingo (8).

“Os serviços de zelado-
ria são permanentes, con-
templando os bairros de 
toda João Pessoa. Nesta se-
mana, direcionamos algu-
mas equipes para a limpeza 
dos cemitérios em razão do 
‘Dia dos Pais’, mas, os servi-
ços de limpeza no entorno 
dos prédios públicos são 
contínuos, incluindo mer-
cados públicos, escolas e 
unidades de saúde da famí-
lia, por exemplo”, afirma o 

superintendente executivo 
da Emlur, Igo Morais.

A Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP) possui cin-
co cemitérios ativos: São 
José (Cruz das Armas), 
Santa Catarina (Bairro dos 
Estados), Senhor da Boa 
Sentença (Varadouro), Ce-
mitério da Penha (Penha) 
e Cristo Redentor (Cristo 
Redentor). A limpeza nos 
cemitérios ocorrerá até 
amanhã.

Na próxima quinta-
feira (5), os serviços de 
zeladoria serão retoma-
dos nos Bairros do Bes-
sa, Jardim Oceania, Aero-
clube, Mandacaru e das 
Indústrias. Os serviços 
estão sendo executados 
nos Bancários. Na semana 
passada, as ações de ca-
pinação e roçagem foram 
concluídas nos Bairros do 
Treze de Maio, Alto do Céu 
e Padre Zé.

Semana da Assistência às Pessoas 
Privadas de Liberdade começa hoje

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), por meio da 
Vara de Execução Penal (VEP) 
da Comarca de João Pessoa, e o 
Conselho da Comunidade, pro-
movem a ‘I Semana Estadual da 
Assistência aos Familiares das 
Pessoas Privadas de Liberdade’. 
A programação tem início hoje 
e vai até a próxima quinta-fei-
ra (5), com ações voltadas aos 
familiares dos apenados da Pe-
nitenciária Média Hitler Canta-
lice e atendimento de 30 famí-
lias pela Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba (DPE-PB).

Segundo o juiz titular da 
VEP de João Pessoa, Carlos Ne-
ves da Franca Neto, a ‘Semana 
Estadual de Assistência aos Fa-
miliares das Pessoas Privadas 
de Liberdade’ foi instituída pela 
Lei 11.449/2019 e tem como 
seu principal objetivo valorizar 
a manutenção dos vínculos fa-
miliares e sua importância no 
processo de ressocialização 
dos apenados, com realização 
de ações destinadas às famílias 
das pessoas que se encontram 
recolhidas em estabelecimen-
tos prisionais.

De acordo com a lei esta-
dual, as ações podem ser de-
senvolvidas em conjunto com 
os Poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário. Também é fun-
damental a participação do Mi-
nistério Público, da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), 
universidades, organizações 
não governamentais, socieda-
de civil organizada e dos meios 
de comunicação.

No primeiro dia de pro-
gramação, das 9h às 12h, 
haverá um diálogo entre os 
integrantes do Conselho da 
Comunidade com os membros 
que compõem a administração 
da Penitenciária Média Hitler 
Cantalice e familiares de pre-
sos. A ideia é falar sobre a im-
portância e objetivos do evento.

Amanhã, na mesma peni-
tenciária e horário, terá uma 
celebração ecumênica, com 
familiares dos apenados e re-
presentantes do Conselho da 
Comunidade, com o tema ‘Va-
lorização da Família’.

Já no terceiro e último dia 
de programação, na Sede da 
Defensoria Pública, também 
das 9h às 12h, haverá atendi-
mentos, previamente agenda-
dos, aos familiares dos apena-
dos com o juiz Carlos Neves, 
e uma palestra proferida pelo 
mesmo magistrado. “Muitas 
vezes, as famílias ficam desam-
paradas com seu ente preso. 
É preciso chamar a atenção 
da sociedade para esse pro-
blema social e dizer que essas 
pessoas carecem de iniciativas 
como essa, para que consigam 
tocar suas vidas de maneira 

digna”, observou o juiz da VEP. 
Ele acrescentou que os atendi-
mentos, assim como a palestra, 
serão feitos no formato virtual.

Conselho
A Lei de Execução Penal 

(7.210/84), em seu artigo 1º, 
tem um objetivo específico que 
é o de proporcionar condições 
para a integração social do con-
denado. A mesma lei também 
não restringe essa atribuição 
tão somente ao Estado e legiti-
ma o Conselho da Comunidade, 
com representantes da socie-
dade, a acompanhar, fiscalizar 
e sugerir métodos de reinser-
ção do apenado e da apenada 
à sociedade, inclusive com de-
senvolvimento de projetos que 

diminuem a pena imposta, que 
movimenta a economia e gera 
renda aos beneficiados.

Cada Conselho da Co-
munidade constituído possui 
atuação no âmbito municipal. 
O Conselho de João Pessoa 
possui os seguintes membros: 
Carlos Neves, juiz titular VEP-
JP; Andrea Arcoverde, juíza 
auxiliar VEP-PB; Nilo Siqueira, 
promotor de Justiça; Severino 
Nunes Lucena, defensor públi-
co; Thiago Robson, presidente; 
Ronaldo Porfírio, policial penal; 
Cízia de Assis; assistente social; 
Raquel Lauritzen, psicóloga; 
José Neto, advogado; Massilon 
Ramos (Arquidiocese da Pa-
raíba); e Miguel Soares (Igreja 
Universal).

A TV Tambaú, afiliada 
do SBT na Paraíba, come-
mora nesta quinta-feira (5) 
seus 30 anos de presença 
no mercado da comunica-
ção paraibana. Para cele-
brar a data, a emissora pre-
parou uma programação 
diferenciada, com ações 
promocionais e “dará um 
presente para João Pessoa”.

Durante o mês de 
agosto, a promoção ‘Ani-
versário em Dose Dupla’ 
vai premiar os telespec-
tadores que postarem as 
fotos mais criativas, assis-
tindo à programação da TV 
Tambaú. As imagens mais 
curtidas de cada semana 
ganharão kits com tevê e 
itens para o lar.

No dia do aniversário, 
que também é da data co-
memorativa da Paraíba e de 
João Pessoa, a emissora vai 
exibir o ‘Especial TV Tam-
baú 30 Anos’, um programa 
com matérias históricas, 
entrevistas, depoimentos 
e música. Como ponto alto 
da comemoração, a TV en-
tregará, junto com a Prefei-
tura de João Pessoa (PMJP), 

o novo letreiro na Praia de 
Tambaú, no Busto de Ta-
mandaré, um dos pontos 
turísticos mais visitados da 
cidade e “um orgulho dos 
pessoenses”.

Programação
Nos últimos anos, a 

grade da TV Tambaú pas-
sou por reformulações 
para valorizar o seu posi-
cionamento de conteúdo 
de serviço, entretenimento 
e jornalismo de qualidade. 
Os programas ganharam 
mais dinamismo, integra-
ção com as plataformas 
digitais e o jornalismo in-
vestiu em pautas que dis-
cutem e buscam soluções 
para demandas do cotidia-
no da comunidade.

Um dos fortes inves-
timentos da TV Tambaú 
foi no esporte, com a re-
tomada das transmissões 
do Campeonato Paraiba-
no e da Copa do Nordeste. 
A emissora fortaleceu seu 
núcleo esportivo e con-
quistou a preferência dos 
paraibanos nas transmis-
sões.

TV comemora os 30 
anos com promoção

A TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, celebra aniversário neste dia 5 Carlos Neves da Franca Neto, juiz titular da Vara de Execução Penal de JP

Foto: Divulgação Foto: Gecom/TJPB
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Belo segue no G4
O Botafogo perde uma posição no Brasileiro da 
Série C, mas segue no G4. Campinense e Treze 
também são destaques na Série D. Página 22
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Foto: Divulgação/Time Brasil

Álvaro é a 
ParaíBa nas 
quartas de final
Ao lado do capixaba Alison, o 
paraibano conquista mais uma
vitória e fica mais perto de uma
medalha nos Jogos Olímpicos A vitória de 2 a 0 sobre os mexicanos 

foi conquistada com uma grande 
atuação do atleta paraibano

O Brasil colocou mais 
uma dupla nas quartas de 
final do vôlei de praia dos 
Jogos Olímpicos de Tó-

quio-2020. O capixaba Ali-
son e o paraibano Álvaro Fi-
lho derrotaram, ontem, os 
mexicanos Caxiola e Rubio 
por 2 sets a 0 - com parciais 
de 21/14 e 21/13 - e vol-
tam à quadra nesta quarta 
em busca de um lugar nas 
semifinais. Os adversários 
serão Plavins e Tocs, da 
Letônia, responsáveis pela 
eliminação dos brasileiros 
Bruno Schmidt e Evandro.

Os brasileiros começa-
ram o primeiro set domi-
nando o placar. Concentra-
dos o tempo todo e bons 
saques, conseguiram jogar 
pressão sobre os adversá-
rios e dificultar o ataque 
dos mexicanos. Com isso, 
também tiveram muito mais 
facilidade para bloquear e 

armar contra-ataques até 
fecharem em 21/14. A du-
pla continuou com o mesmo 
ritmo na segunda parcial, 
mantendo o nível de ener-
gia e vibração sempre alto, 
e não teve dificuldade para 
fechar em 21/13.

“Estamos nos sentindo 

bem. Jogamos contra um 
time forte, que estava num 
grupo forte. Nós estuda-
mos muito o time deles, 
mas nunca havíamos jo-
gado contra eles. Mas eles 
sabiam o que fazer contra 
a gente. Colocamos muita 
energia nesse jogo o tempo 
todo porque agora todo 
jogo é uma final. O placar 
não mostra o que é o time 
do México, ficamos o tem-
po todo concentrados e 
botando nossa energia na 
quadra. A gente sempre 
busca performar dessa for-
ma, dando nosso melhor”, 
afirmou Álvaro Filho.

Alison contou que a du-
pla não tem acompanhado 
os outros confrontos do vô-
lei de praia e fez uma breve 

análise do estilo de jogo 
dos rivais da próxima fase.

“A Letônia tem Pla-
vins, medalhista de bron-
ze, ele defende muito bem. 
O Tocs é um bloqueador 
que tem um tempo de blo-
queio diferente, parece 
um polvo. A gente jogou 

contra eles em 2019, há 
muito tempo. Não vimos a 
última partida deles, mas 
a gente não está assistin-
do ao vôlei de praia. Vimos 
o handebol, ficamos cha-
teados, nos encontramos 
com as meninas, vimos 
natação. Se eu ficar assis-
tindo ao vôlei toda hora, 
eu e ele, que somos fomi-
nhas, vamos querer aque-
cer e jogar. Precisamos 
desligar um pouco o cére-
bro”, explicou o campeão 
olímpico no Rio-2016. A 
outra dupla masculina for-
mada por Evandro e Bru-
no Schmidt foi eliminada 
extamente pelos letões 
Martins Plavins e Edgars 
Tocs, agora adversários de 
Álvaro e Alison.

Agência Estado

Futebol masculino

Santos e Matheus Cunha são trunfos da seleção
para buscar hoje vaga na final contra o México

O  B ra s i l  e s t á ,  p e l a 
quarta Olimpíada segui-
da, nas semifinais do tor-
neio olímpico de futebol 
- a sequência foi iniciada 
nos Jogos de Pequim, em 
2008. Nos jogos de Tóquio, 
a equipe brasileira, mas-
culina, enfrenta os adver-
sários com quem disputa-
ram as finais de 2012, em 
Londres, esperando um 
resultado melhor do que 
a derrota sofrida naquela 
decisão que antecedeu a 
medalha de ouro nos Jo-
gos do Rio de Janeiro, em 
2016. Em favor do time do 
Brasil, o retrospecto em 
torneios sub-23 que será 
posto em prova, hoje, às 
5h no horário de Brasília, 
na partida que ocorrerá 
no Estádio de Ibaraki, em 
Kashima, Japão.

Para chegar até as se-
mifinais, o time brasileiro 
não teve vida fácil. Após 
uma estreia animadora 
contra a Alemanha, onde 
o Brasil venceu por 4 a 

2 e poderia até ter feito 
mais, a seleção empatou, 
em 0 a 0, com a Costa do 
Marfim na segunda roda-
da da fase de grupos. No 
jogo seguinte, fechando a 
primeira etapa da compe-
tição olímpica, a equipe 
verde e amarela superou, 
por 3 a 1, a Arábia Saudi-
ta. Já nas quartas de final, 
mais um jogo complicado 
contra o Egito, este, batido 
por 1 a 0 graças ao gol do 
paraibano Matheus Cunha, 
marcado aos 36 do primei-
ro tempo, além de boas 
defesas do cabaceirense, 
Santos.

Ao final do confronto, 
nas redes sociais, o pes-
soense, Matheus Cunha 
comemorou o seu segundo 
gol na competição olímpi-
ca e a classificação Brasi-
leira para as semifinais. O 
atleta que atua pelo Her-
tha Berlim, da Alemanha, 
mostrou confiança na evo-
lução da equipe brasileira 
e garantiu que a Seleção 
Olímpica vai seguir firme 
na briga por medalhas nos 
Jogos de Tóquio.

“Não deixem de acre-
ditar que nós vamos até 
o final por essa camisa 
Brasil. Sempre assim, to-
dos juntos. É melhorar e 
melhorar sempre, agora 
vamos para as semifinais”, 
afirmou o camisa 9 da Se-
leção Brasileira nas Olim-
píadas.

Enquanto isso, os me-
xicanos que foram elimi-
nados, ainda na fase de 
grupos dos Jogos do Rio 
de Janeiro, na última Olim-
píada - após terem sido 
campeões em cima do Bra-
sil em 2012 -, agora retor-
nam para uma semifinal 
olímpica na expectativa de 
voltar a decidir a medalha 
de ouro. No caminho para 
chegar nesse estágio da 
competição em Tóquio, a 
equipe do México se clas-
sificou na segunda colo-
cação no Grupo A, onde 
também estavam os eli-
minados África do Sul e 
França, além dos donos da 
casa, o Japão, que avança-
ram na primeira colocação 
da chave.

Nas quartas de final, o 

México enfrentou a Coreia 
do Sul em uma partida que 
foi no caminho inverso ao 
placar do jogo entre Bra-
sil e Egito, pois coreanos 
e mexicanos jogaram um 
confronto de 9 gols, sendo 
6 da equipe latino-ameri-
cana que venceu a partida 
contra a seleção asiática 
que marcou três tentos. O 

resultado demonstrou a 
força ofensiva dos adver-
sários brasileiros nessa 
semifinal, por outro lado, 
mostrou que a defesa da 
equipe rival pode ser um 
ponto a ser explorado no 
jogo de hoje.

No histórico de con-
frontos entre Brasil e Mé-
xico em competições sub-

23, como é o caso dos Jogos 
Olímpicos, o selecionado 
verde amarelo acumula 
quatro empates e cinco 
vitórias em 13 confrontos 
disputados, enquanto que 
os mexicanos somam qua-
tro triunfos, porém, o prin-
cipal deles foi, justamente, 
na decisão das Olimpíadas 
de Londres, em 2012. 

 Estamos nos 
sentindo bem. Jogamos 
contra um time forte, 
que estava num grupo 
forte. Nós estudamos 

muito o time deles, mas 
nunca havíamos jogado 

contra eles 

 A Letônia tem 
Plavins, medalhista de 
bronze, ele defende 

muito bem. O Tocs é um 
bloqueador que tem um 

tempo de bloqueio 
diferente, parece um 

polvo 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O goleiro Santos tem presença 
confirmada no jogo decisisvo 
contra o México, que garante ao 
vencerdor a briga pelo ouro



Belo se mantém no G4 do Grupo A da Série C e intensifica treinos visando jogo contra o Paysandu, no domingo

O Botafogo já voltou às 
atividades e agora com a mis-
são de fazer o dever de casa, 
no próximo final de semana 
contra o Paysandu, para se 
manter no topo da tabela. O 
empate contra o Ferroviá-
rio, em Fortaleza, foi recebi-
do como uma vitória pelos 
botafoguenses, que veem o 
time no caminho certo para a 
classificação, e quem sabe, o 
acesso para a Série B. O treino 
de ontem foi apenas para os 
jogadores que não foram re-
lacionados para o jogo contra 
o Ferroviário. 

Com o empate, o Bota-
fogo caiu da primeira para a 
segunda colocação, porque 
foi ultrapassado pelo Vol-
ta Redonda, que venceu na 
rodada. Nos jogos de ida, o 
Belo conseguiu vencer bem 
o Paysandu em Belém do 
Pará, por 2 a 0. Para a partida 
de domingo, às 18 horas, no 
Almeidão, contra o Papão da 
Curuzu, o zagueiro William 
Machado está suspenso. Ele 
levou o terceiro cartão ama-
relo. Fred ainda é dúvida, 
por enquanto está vetado 
fazendo tratamento de fi-
sioterapia. Juninho, Felipe e 
Bruno estão vetados, ainda 
não têm condições de jogo. 

Welton e Clayton já foram 
liberados e inclusive já joga-
ram alguns minutos contra o 
Ferroviário.

Nesta terça-feira, o elen-
co vai treinar nos dois ex-
pedientes. A partir de ama-
nhã, apenas em um período 
até sábado, um dia antes da 
partida contra o Paysandu. 
Todos sabem da necessidade 
de vencer, não só porque joga 
em casa, mas porque uma 
derrota pode contribuir para 
que o clube saia do G4.

Além de Volta Redonda 
e Botafogo, o G4 ainda tem 
Paysandu e Ferroviário, mas 
o Grupo A segue bastante 
equilibrado já que a diferen-
ça de pontos entre o oitavo 
colocado, o Floresta, e o últi-
mo da zona de classificação 
é de apenas cinco pontos. A 
11ª rodada começa na sexta-
feira com apenas um jogo: 
Manaus x Volta Redonda.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

De volta ao trabalho

Esportes
Edição: Geraldo Varela              Editoração: Luciano Honorato22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de agosto de 2021

Os brasileiros são mais que campeões
Muita gente aqui no Brasil, quando vê os 

atletas da China e dos Estados Unidos ganhando 
várias medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, 
fica triste com o desempenho dos atletas brasi-
leiros e acham muito pouco as medalhas con-
quistadas, mas a verdade é que chegar em uma 
Olimpíada já é o máximo para qualquer atleta 
do Brasil. Afinal, qual o incentivo e condições de 
treinamento que têm esses atletas?  A distância 
é quilométrica para os países que estão nas 
primeiras colocações no quadro de medalhas 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Ítalo, da pequena Baía Formosa, vizinho 
aqui a Paraíba, e Rebeca, da favela do Rio de Ja-
neiro, subiram ao lugar mais alto do pódio para 
receber a medalha de ouro. Naquele momento, 
ali não estavam apenas os melhores do mundo, 
mas verdadeiros heróis da resistência, porque 
não dizer super-heróis, tão fortes como aqueles 
criados pelos americanos no cinema e que toda 
criança quer ser igual.

São pessoas humildes oriundas de uma 
classe social, sem direito ao que é mais básico 

para se tornar um superatleta. Ítalo não tinha 
sequer uma prancha para treinar e foi ajudado 
por amigos. Já Rebeca, muito menos, é fruto 
de projetos de interação social, localizados 
nas favelas do Rio de Janeiro. Ambos tinham 
um ideal na cabeça e uma força de vontade 
extrema, capaz de superar atletas de todo o 
mundo, com todas as condições de treinamen-
to possíveis, com o uso de tecnologias e uma 
suplementação alimentar que precisam os su-
peratletas para superarem os limites normais 
de um ser humano. Nossos atletas não tiveram 
direito a isto no começo da carreira, e mesmo 
assim, são os melhores entre os melhores do 
mundo, o que valoriza ainda mais a conquista 
da medalha de ouro. 

Mas, nem todos têm a capacidade de se 
superar que teve Ítalo e Rebeca. Sem condi-
ções, eles não progridem no esporte e quando 
muito chegam a uma Olimpíada, são apenas 
coadjuvantes dos superatletas dos países 
mais ricos do mundo.

Porém, o que mais revolta é que depois do 

sucesso, todos chegam querendo ser o pai da 
criança e pegar carona como papagaio de pira-
ta, sobretudo os políticos. Por isso, a pequena 
Raíssa, medalha de prata no skate, não aceitou 
tirar fotos ao lado de políticos do Maranhão, 
que nada fizeram para o seu sucesso. Foram 
inúmeras as vezes que os pais da atleta procu-
raram os agentes públicos em busca de ajuda 
para participar de competições e foi negada. 
Pobre, a garota aprendeu na marra nas ruas 
e pistas de skate, sem nunca perder o sonho 
de vencer através do esporte. A adolescente 
mostrou, que agora, com certeza, com mais 
condições de treinamento e o amadurecimen-
to, poderá ir ainda mais longe.

Botafogo
O Botafogo segue firme em busca da clas-

sificação para a segunda fase da Série C. O Belo 
empatou com o Ferroviário, em Fortaleza, e se 
manteve no G4, na segunda colocação. Se não 
foi brilhante nos últimos dois jogos, foi eficiente 
em busca dos pontos que precisava para ficar 

entre os primeiros do Grupo A. Se continuar 
assim, o Belo não só tem amplas condições de 
se classificar como, quem sabe, realizar este ano 
o antigo sonho do acesso à Série B.

Os maiorais
Campinense e Treze foram bem na últi-

ma rodada da Série D. A Raposa voltou a ven-
cer, com uma goleada de 3 a 0 sobre o Atlético 
Cearense. Já o Treze foi a Natal enfrentar o 
favorito América e arrancou um empate. O 
time paraibano poderia ter ganho a partida, 
mas foi prejudicado pela arbitragem. Agora, 
os dois clubes estão no G4 e se enfrentam 
no próximo final de semana, no clássico dos 
maiorais. Este jogo promete.

Já o Sousa decepcionou. De técnico novo 
e contra o lanterna, saco de pancadas, Caucaia, 
o Dinossauro conseguiu o que parecia impos-
sível, perdeu. E esta derrota deve ter custado a 
eliminação, porque os adversários já estão lá na 
frente e só uma série de vitórias seguidas pode-
ria salvar o Sousa, ou seja, o improvável.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

 Foto: Instagram/Botafogopb

O Grupo A da Série C do 
Campeonato Brasileiro 

segue bastante 
equilibrado após a 

realização dos jogos 
pela 10a rodada

Uma vitória que quebrou 
uma série de derrotas e de 
jogos sem vencer no Está-
dio Amigão. Foi assim que 
encarou a comissão técnica 
do Campinense, após vencer 
por 3 a 0 o Atlético Cearense. 
Além da vitória, a Raposa con-
seguiu pular para a terceira 
colocação, ultrapassando o 
próprio Atlético e encostando 
no América, que é vice-líder 
do grupo 3 da Série D.

“Foi muito importante 
esta vitória por vários aspec-
tos. Primeiro vencemos um 
concorrente direto à vaga 
para a próxima fase. Segun-
do, quebramos uma série de 
derrotas e uma sequência de 
jogos sem vencer dentro de 
casa. E por último, foi impor-
tante também para recuperar 
a confiança dos atletas para 
a sequência da competição”, 
disse o técnico da Raposa, 
Ranielle Ribeiro.

Em relação ao clássico 
dos maiorais no próximo fi-

nal de semana, o treinador 
Ranielle disse que a semana 
começou muito boa, após a 
vitória na última rodada. “Co-
meçamos a semana em alto 
astral, para fazer uma semana 
boa de treinamentos e che-
garmos no clássico bem, com 
chances de vitória, que é o que 
nós buscamos”, finalizou.

Treze
No Treze, o ambiente é 

de uma certa revolta, após 
o empate em 2 a 2 contra o 
América. Apesar de ser consi-
derado um grande resultado, 
o Alvinegro abriu 2 a 0 e foi 
prejudicado, segundo os tre-
zeanos, pela arbitragem, com 
a anulação de um gol do Galo 
e um pênalti que não houve a 
favor do América, que acabou 
empatando a partida.

A entrada no G4 trouxe 
esperança ao grupo, que até 
bem pouco tempo, não acre-
ditava mais na classificação. A 
equipe reagiu no final do tur-
no e agora está na briga por 
uma vaga à segunda fase. No 
próximo domingo, o Galo tem 

a oportunidade de subir ainda 
mais na tabela, caso vença o 
maior adversário e concor-
rente direto do G4, o Campi-
nense. No primeiro clássico 
dos maiorais nesta fase de 
classificação deu empate com 
a Raposa.

Sousa
Nem o mais pessimista 

torcedor do Sousa poderia 
imaginar que o Dinossauro 
perderia para o Caucaia, lan-
terna da competição e uma 

equipe que o próprio Sou-
sa goleou por 7 a 0, recente-
mente. A derrota por 1 a 0 
para a equipe cearense, pra-
ticamente tirou as chances de 
classificação da equipe, que 
agora precisa de uma série 
de vitórias para voltar ao G4. 
No próximo final de semana 
vai enfrentar o Central, em 
Caruaru, e depois vai encarar 
o Treze, no Marizão, o Cam-
pinense em Campina, o líder 
ABC, em Sousa, e por último, o 
Atlético, no Ceará.

Campinense sobe uma posição, e o
Treze entra na zona de classificação

O Campinense fez o dever de casa e venceu o Atlético-CE por 3 a 0

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de empatar sem gols contra 
o Ferroviário, o Botafogo agora 
vai intensificar os treinos para 
enfrentar o Paysandu
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Com duas medalhas, uma de ouro e outra de prata, ginasta é uma das mais premiadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro

A espetacular participa-
ção da ginasta Rebeca Andrade 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio 
terminou, ontem, com um 
quinto lugar na final do solo. 
Ao contrário das suas outras 
ótimas apresentações no Japão 
que lhe renderam um ouro e 
uma prata no salto e no indivi-
dual geral, respectivamente, a 
brasileira não esteve tão bem e 
ficou de fora do pódio. O saldo 
das medalhas lhe rende uma 
premiação, paga pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro de R$ 400 
mi, sendo R$ 250 mil pelo ouro 
e R$ 150  mil pela prata. Mas o 
que ela já tinha feito anterior-
mente nesta Olimpíada ficou 
para a história. Aos 22 anos, 
Rebeca é a primeira mulher do 
Brasil a ganhar mais de uma 
medalha na mesma edição dos 
Jogos Olímpicos.

“Estou muito feliz com to-
das as apresentações que eu fiz 
desde o primeiro dia. Eu amo 
me apresentar no solo e ganhei 
duas medalhas inéditas aqui, 
conquistadas com muito esfor-
ço, muito suor. Não tem como 
não estar feliz”, disse a sorri-
dente e carismática Rebeca

Rebeca encerra a sua par-
ticipação nos Jogos de Tóquio 
como a maior ginasta do país 
na atualidade. Também deixa 
como marca o poder de supe-
ração em uma carreira curta 
ainda, mas prejudicada por 
lesões. “Sou muito grata por 
essa oportunidade. Aproveitei 
ao máxima essa competição. 
Estou muito grata e feliz”, co-
memorou a ginasta.

Raphael Ramos
Agência Estado

Rebeca encerra participação
e leva prêmio de R$ 400 mil

Zanetti falha e 
sai sem medalha

O sonho de Arthur Zanetti, 31 
anos, de se tornar o primeiro 
ginasta do mundo a conquis-
tar uma medalha nas argolas 
em três edições consecutivas 
dos Jogos Olímpicos acabou 
com uma queda com o rosto 
no chão ao final de sua apre-
sentação, ontem. Ouro em 
Londres-2012 e prata na Rio-
2016, o ginasta foi o primeiro 
finalista a se apresentar e 
decidiu arriscar uma saída 
diferente e mais difícil para 
buscar um lugar ao pódio, 
mas acabou falhando. 

Caio Souza comete
erro e fica em oitavo

Um erro fez com que Caio 
Souza caísse em sua apresen-
tação na final do salto, ontem 
e terminasse na oitava e úl-
tima colocação. A queda tirou 
o ginasta da briga pelo pódio 
logo no início da prova, já que 
ele foi o segundo a se apre-
sentar. Após um bom primeiro 
salto, com nota 14,446, Caio 
acabou não conseguindo altura 
suficiente e ainda caiu sentado 
na segunda apresentação. Com 
a nota 12,900, a sua média fi-
nal foi de apenas 13,683. 

Izabela fica fora 
da final no disco

Izabela da Silva ficou fora da 
final do lançamento de disco 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
ontem, ao atingir a marca de 
60,39 metros. A brasileira fi-
cou na 11ª e penúltima coloca-
ção. A disputa foi interrompida 
por 50 minutos por causa da 
forte chuva que caiu na capital 
japonesa. Campeã mundial 
júnior em 2014 e primeira 
brasileira a chegar na decisão 
dessa prova, Izabela, que com-
pletou 26 anos, não repetiu a 
atuação de sexta-feira, quan-
do lançou para 61,52 metros. 

Curtas

Paraíba no Brasileiro de Natação

Flu e Cerro fazem hoje jogo decisivo

CSP se destaca na 
rodada do sub-19

Flamengo volta a vencer e se aproxima do G4 no Brasileirão

A Paraíba esteve presente nas disputas 
do Campeonato Brasileira de Natação 
Juvenil e Júnior de Clubes, disputado 
em Pernambuco, no último final de 
semana. A natação paraibana contou 
com atletas de três clubes do estado, a 
Vila Olímpica Parahyba - que ficou na 
17ª colocação geral, segundo melhor 
resultado do Nordeste, atrás apenas 
da AABB de Recife-Pe -, Cabo Branco/
Fúria - que terminou na 31ª posição 

- e o Sesi de Campina Grande - 51o 
colocado geral -. Nas provas indivi-
duais, destaque para Daniel Azevedo, 
nadador do Cabo Branco/Fúria que 
foi medalha de ouro, quarto e quinto 
colocado nadando as provas dos 100 
e 200 metros costas, além dos 200 
metros medley. Além dele, Izabela 
Garcia, da Vila Olímpica Parahyba, fi-
cou com a quarta colocação nadando 
a prova dos 100 metros peito.

Depois de vencer no Paraguai por 2 
a 0, no jogo de ida, o Flumninense 
tem tudso para confirmar a vaga nas 
quartas de final da Copa Libertadores  
hoje a partir das 19h15, no Maracanã, 
diante do Cerro Porteño. Se confirmar 
a vaga, o Tricolor terá como adversário 
o Barcelona de Guayaquil, do equador 
e fará o segundo jogo fora de seus do-
mínios. É que a equipe equatorina fez 
mais pontos na fase classificatória que 

o Fluminense: 13 a 11. Os outros con-
frontos já estão definidos e são Olím-
pia x Flamengo,  River Plate x Atlético 
Mineiro e São Paulo x Palmeiras. Os 
jogos de ida estão agendados para os 
dias 10, 11 e 12, sendo a volta nos 
dias 17, 18 e 19. Os clubes de melhor 
campanha ainda na disputa são Atlé-
tico Mineiro com 16 e Palmeiras com 
15, depois o Barcelona, do equador 
com 13 pontos, um a mais que o Fla.

O Campeonato Paraibanao Sub-19 
teve início no último final de sema-
na com a realização de oito jogos, 
sendo quatro no sábado e mais 
quatro no domingo. O grande desta-
que da rodada foi o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) que goleou o Spar-
tax por 5 a 1. Os outros resultados 
foram bem mais equilibrados como 
as vitórias do esporte de Patos sobre 
o Sousa por 2 a 0, o triunfo do In-
ternacional sobre a Desportiva Gua-
rabira pelo mesmo placar e ainda 
outra vitória, esta do Paraíba sobre 
o Atlético por 2 a 1. A Queimadense 
também estreou vencendo o Femar 
por 1 a 0. A rodada registrou três 
empates e todos os jogos em a 1 
a 1 nos confrontos entre Perilima e 
Treze, São Paulo Crystal e Sport La-
goa Seca e Miramar diante do Auto 
esporte. A segunda será realizada 
entre os dias 4 e 5 deste mês, mar-
cando a estreia do Botafogo.

Com outra grande atuação, o Flamengo se impôs na capital paulista e voltou a vencer o Corinthians, na Arena Neo Química, agora 
por 3 a 1 e subindo para a quinta posição com dois jogos a menos. Quem também se destacou na rodada foi o Atlético Mineiro 
que, mesmo sem Hulk, derrotou o Atlhetico-PR por 2 a 0, no Mineirão. Mas a liderança é ainda do Palmeiras com 32 pontos depois 
do empata diante do São Paulo no sábado passado. O Galo mineiro chegou aos 31 pontos e já incomoda o Verdão.  O G4 ainda 
tem Bragantino e Fortaleza. Já na zona de rebaixamento, dois gigantes estão na parte de baixo: São Paulo e Grêmio. Os outros são 
América Mineiro e Chapecoense. A 15a rodada será aberta na próxima sexta-feira com Sport x  Bragantino, na Ilha do Retiro.

Curtas
Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Atuação de Rebeca em Tóquio entrou para a história: aos 22 anos, ela é a primeira mulher do Brasil a ganhar mais de uma medalha na mesma edição dos Jogos Olímpicos

Voleibol feminino

Brasil bate o Quênia, segue invicto e 
enfrenta a Rússia nas quartas de final

A campanha da Sele-
ção Brasileira de vôlei fe-
minino na fase de grupos 
dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020 foi impecá-
vel. Ontem, pela manhã, 
no horário de Brasília, o 
Brasil venceu com facili-
dade o Quênia por 3 sets a 
0 - com parciais de 25/10, 
25/16 e 25/8 -, classifi-
cando-se com 100% de 
aproveitamento no Grupo 
A, com cinco vitórias em 
cinco jogos, na primeira 
colocação.

Com a confirmação 
da liderança da chave, as 

brasileiras entraram no 
caminho do Comitê Olím-
pico Russo nas quartas de 
final. As russas perderam 
da Turquia, ontem, e aca-
baram ficando na quarta 
colocação do Grupo B. O 
restante da chave ficou de 
ser sorteada pela federa-
ção internacional de vôlei 
(FIVB, na sigla em inglês).

Logo após a vitória 
sobre o Quênia, o técni-
co José Roberto Guima-
rães analisou o time do 
Comitê Olímpico Russo. 
“Contra as russas vamos 
ter de jogar bem tatica-
mente, cresceu muito da 
Liga das Nações pra cá. 
Ganharam da China, dos 

Estados Unidos, o time 
cresceu no ataque, melho-
rou o passe. Time super 
perigoso com jogadoras 
experientes. Vamos ter 
de ter muito cuidado com 
nosso sistema defensivo, 
algo que sempre me preo-
cupa, contra um time que 
sempre ataca bem e alto”, 
afirmou.

Em um jogo que o 
Brasil pode rodar o elen-
co e utilizar as jogadoras 
reservas que pouco en-
tram, Zé Roberto Guima-
rães deu chance até para 
a ponta Ana Cristina, de 
apenas 17 anos, no ter-
ceiro set. Na pontuação, 
Carol Gattaz foi a melhor 

com 12. Gabi e Tandara 
marcaram sete cada. Pelo 
lado queniano, Chumba se 
destacou com oito pontos 
e Kasaya fez seis.

Um velho conhecido 
das brasileiras estava à 
beira da quadra do Quê-
nia: o técnico Luizomar 
de Moura, que comanda o 
Osasco na Superliga Femi-
nina. O Brasil, porém, não 
aliviou as coisas para o 
treinador. Zé Roberto co-
locou em quadra as titula-
res até a metade do jogo. 
“O melhor é jogar sério 
contra elas, até para que 
elas evoluam. Acho que 
fizemos isso. É muito im-
portante”, disse.

Foto: Júlio César Guimarães/COB

Agência Estado
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Hospital em João Pessoa promove atividade de capacitação para preparo psicológico e humanitário de seus profissionais

Humanização: treinamento 
ensina como dar más notícias
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Vivendo uma pandemia 
há um ano e três meses, pro-
fissionais de saúde que atuam 
na linha de frente em hospi-
tais viram sua missão de co-
municar más notícias multi-
plicar. Isto porque, com o alto 
índice de letalidade, o mundo, 
como um todo, perdeu mi-
lhões de pessoas para a co-
vid-19 em um curto intervalo 
de tempo. No entanto, as más 
notícias também estão para 
além do óbito de determina-
do paciente e envolve desde o 
processo de informação sobre 

patologias, procedimentos ne-
cessários e outros.

Visando a preparação psi-
cológica e humanitária desses 
profissionais para momentos 
delicados, como a comunicação 
de más notícias para pacientes 
e familiares, o Hospital Alber-
to Urquiza Wanderley, unidade 
própria da Unimed em João Pes-
soa, promoveu o treinamento 
‘Comunicação de más notícias’, 
aberto a todas as equipes assis-
tenciais que ocorreu entre os 
dias 14 e 15 de julho.

O médico intensivista No-
lan Palma, especialista em cui-
dados paliativos da unidade, que 
ministrou o treinamento, indica 

que, para momentos como esses, 
a comunicação precisa ser, além 
de afetiva, assertiva.

“Ninguém gosta de trans-
mitir uma má notícia, mas, em 
algumas ocasiões, é necessá-
rio. A comunicação de notí-
cias ruins a pacientes e seus 
familiares em um ambiente 
hospitalar é ainda mais difícil. 
Por isso, deve ser feita de for-
ma afetiva e assertiva. O tom 
de voz, a postura, a empatia 
com o paciente e a clareza 
nas informações são funda-
mentais nessa hora. É preciso 
que o profissional de saúde 
crie um ambiente de conforto 
emocional, mostrando interes-

se, compreensão e desejo de 
ajudar em todos os momentos 
do atendimento, não apenas 
no momento da má notícia. 
É preciso ter acolhimento, 
comunicação efetiva e escuta 
qualificada e ativa”, afirmou.

Mesmo com a prepara-
ção intensa, não existe, até 
os dias atuais, uma fórmula 
correta para se noticiar uma 
informação ruim para atores 
envolvidos na situação. Cada 
paciente tem sua particulari-
dade e, por isso, as equipes 
assistenciais precisam iniciar 
os cuidados bem antes de co-
municar a possível má notícia, 
conhecendo o paciente.

“Temos que conhecer o 
paciente além da doença, o seu 
perfil, o que ele gosta, como ele 
se relaciona com as pessoas, 
sua família e o entendimento 
dele quanto ao adoecimento”, 
ressaltou Nolan Palma.

Diante disso, a forma 
com que se comunica com 
o paciente e os seus familia-
res pode ser vista, segundo 
o médico intensivista, como 
um vetor de ajudar o paciente 
a ter uma melhor qualidade 
de vida. Principalmente nos 
casos em que o paciente está 
acometido por uma doença 
grave, doença crônico-degene-
rativa, falha terapêutica ou até 

alertar para efeitos colaterais 
de tratamentos específicos.

“O paciente tem o direito 
de saber o que está acontecen-
do com ele. Alguns familiares 
pensam que, escondendo in-
formações, podem diminuir 
o sofrimento. Isso é o que 
chamamos de conspiração 
do silêncio. “Assim, nós con-
seguimos junto com o pacien-
te organizar o pensamento, 
deixando-o ciente do que vai 
acontecer, fazendo com que o 
planejamento e as melhores 
estratégias sejam seguidos 
também por ele, promovendo 
uma melhor qualidade de vida”, 
finalizou Nolan Palma.

Aforismo
“O homem esquece mais facilmente a morte 

do pai do que a perda do patrimônio.”

(Nicolau Maquiavel)

1767 — Francisco Pedro de Mendonça Gorjão, 
militar e administrador colonial português (PB)
1988 — Paraibinha (Ylton Veloso), 
piloto de motocross (PB)
2012 — Severino Araújo de Oliveira, 
maestro e compositor (PB)

Mortes na História

Obituário
José Barbosa de Sousa Lima
29/7/2021 – Aos 91 anos, de falência múl-
tipla dos órgãos. Jornalista que foi secretá-
rio da Comunicação do governo paraibano 
e ex-diretor do Jornal A União.

Foto: Portal Abelardo Jurema

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

Genard Abrantes Assis
31/7/2021 – Aos 43 anos, em Campina 
Grande (PB), de covid-19. Representante 
de vendas e ex-funcionário do Centro Edu-
cacional do Adolescente (CEA). Residia em 
Sousa, no Sertão da Paraíba. Era casado com a professora 
Sandra Mara de Lima Silva Abrantes, atual gerente da 
Décima Gerência Regional de Educação de Sousa. Deixa 
três filhos.

Foto: Reprodução

João Rocha e Valdir Cunha
1º/8/2021 – Em Patos (PB), por 
afogamento. Jovens estavam em 
uma canoa que virou em um açude. 
Era um grupo de quatro amigos e 
dois deles conseguiram nadar até as margens e pedir ajuda, 
mas os outros dois submergiram. Eram estudantes da Univer-
sidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Patos, 
onde cursavam Medicina Veterinária e Ciências Biológicas.

Fotos: Divulgação

Saginaw Grant
28/7/2021 – Aos 85 anos, em Hollywood, 
Califórnia (Estados Unidos), de causas naturais. 
Ator de ‘The Lone Ranger’. Entre os muitos 
trabalhos que fez no mundo da representação 
incluem o papel no filme ‘The World Fastest Indian’, e a pas-
sagem pela série da CBS de 1993 ‘Harts of the West’. Foi ator 
convidado em ‘Breaking Bad’, onde deu via a um motorista de 
caminhão no décimo quarto episódio da quinta temporada, 
‘Ozymandias’.

Foto: Divulgação

Lanna Rizzi
29/7/2021 – Aos 26 anos, em Vitória da Con-
quista (BA), por complicações causadas pela 
covid-19. Cantora e compositora baiana. Seu 
corpo foi sepultado em Ipiaú, no interior da 
Bahia. Ela cantava sertanejo. No Instagram, a artista tinha mais 
de 35 mil seguidores.

Foto: Instagram

Dênis Ricardo Faria Gurgel
29/7/2021 – Aos 31 anos, em Cariri do Tocan-
tins (TO), em decorrência de uma descarga 
elétrica. Médico morreu um dia antes do seu 
casamento. Ele e a noiva faziam uma sessão de 
fotos às margens de uma represa, quando o acidente aconte-
ceu. Eles estavam com varas de pesca e, ao arremessar, um dos 
anzóis ficou preso em um fio de energia. O médico se prontifi-
cou a retirar o anzol e colocou as duas mãos no fio, momento 
em que levou o choque.

Foto: Instagram

João Augusto Matola
29/7/2021 – Em Maputo (Moçambique). 
Jornalista da Rádio Moçambique, onde ingres-
sou em 1989. Era editor na Redação Central. 
Desempenhou várias funções administrativas, 
com destaque para delegado de emissor na província de 
Nampula e diretor adjunto de Informação.

Foto: O País

Mário Monjardim Filho
30/7/2021 – Aos 86 anos, no Rio de Janeiro (RJ), 
de causa não divulgada. Dublador famoso por dar 
voz a personagens icônicos de desenhos anima-
dos como o Pernalonga, o Salsicha, da turma do 
Scooby-Doo, e o Capitão Caverna. Era pai do diretor de dublagem 
Júlio Monjardim e primo do diretor de novela Jayme Monjardim. 
Capixaba, ele nasceu em1935, na cidade de Vitória. O começo da 
carreira foi em 1954, na Rádio Vitória. Trabalhou na Rádio Nacio-
nal e, em 1965, foi para a recém-inaugurada TV Globo.

Foto: Divulgação

Carmem Mesquita
30/7/2021 – Aos 90 anos. Radialista sergipana 
que trabalhou em várias emissoras de Aracaju 
(SE) a exemplo das rádios Jornal, Atalaia, Liber-
dade e Aperipê, além de assinar colunas sociais 
em jornais.

Foto: Divulgação

Breves & Curtas
# Último país africano a abolir a pena de morte I
O parlamento de Serra Leoa votou no último dia 23 pela abolição 
da pena de morte, tornando-se o último país africano a avançar na 
eliminação da mesma. A maioria dos legisladores votou a favor de 
uma emenda que suprime a pena capital, a qual será substituída 
pela prisão perpétua ou pena mínima de 30 anos.

# Último país africano a abolir a pena de morte II
O presidente do país, Julius Maada Bio, cujo governo promoveu a 
iniciativa, deve ratificar o texto. Embora as últimas sentenças de 
morte datem de mais de 20 anos, Serra Leoa foi criticada por orga-
nizações de direitos humanos por manter a pena de morte em seu 
código penal.

# Último país africano a abolir a pena de morte III
O presidente agradeceu à população, aos legisladores e a organi-
zações humanitárias, assinalando que eles “estiveram incondicio-
nalmente conosco fazendo história”. Serra Leoa é uma ex-colônia 
britânica de 7,5 milhões de habitantes, rica em diamantes, mas ao 
mesmo tempo um dos países mais pobres do planeta, após uma 
guerra civil que causou cerca de 120 mil mortes entre 1991 e 2002.

# Médico insiste em tratamento precoce
O cardiologista João Jackson Duarte, que teve o nome envolvido em 
polêmicas após ser proibido de receber pacientes de covid-19 em 
seu consultório e ser o responsável por dois pacientes conhecidos 
que morreram com a doença, continua aplicando o tratamento 
precoce em Campo Grande (MS). Depois que a briga com vizinhos e 
condomínio de salas comerciais lhe rendeu notificações da Vigi-
lância Sanitária e foi parar na Justiça, o médico decidiu, contudo, se 
mudar definitivamente. Mas continua em atividade em uma clínica.

# O “homem destro do Japão”
Cientistas estudam o caso de um japonês de 51 anos que sofreu um 
derrame cerebral enquanto se masturbava repetidamente e que, 
segundo os especialistas, escapou por pouco de morrer. O anônimo, 
identificado como “homem destro do Japão”, contou em seu relato 
que gostava de dar prazer a si mesmo várias vezes ao dia, segundo o 
estudo do caso, publicado no Journal of Stroke and Cerebrovascular 
Diseases. Após o clímax de uma dessas ocasiões em que se mas-
turbou várias vezes, o homem sofreu o que descreveu como uma 
“trovoada de dores de cabeça” e vômitos intensos.

# Cachorro ganha estátua de bronze
Um homem indiano chamado Sunkara Jnana Prakasa Rao perdeu 
seu cachorro há cinco anos e decidiu celebrar o aniversário da mor-
te do cachorro com uma estátua de bronze do cão. Rao e sua família 
cuidaram do cachorro por mais de nove anos antes de sua morte. 
Desde a morte do cachorro, a família celebra o aniversário da morte 
dele todos os anos. Além da estátua, a família também ofereceu 
orações especiais e providenciou um almoço para os moradores no 
quinto aniversário da morte de seu cachorro.

# Espancada até a morte por usar jeans
Uma adolescente foi espancada até a morte por familiares e pen-
durada em uma ponte por usar jeans durante um ritual religioso. O 
assassinato de Neha Paswan, de 17 anos, ocorreu recentemente em 
Deoria (estado de Uttar Pradesh, na Índia). A mãe da jovem, Sha-
kuntala Devi Paswan, disse que sua filha havia sido golpeada com 
varas por um avô e tios após uma briga por causa das suas roupas 
em casa. A polícia local investiga o caso de feminicídio.

Xiao Qiumei
20/7/2021 – Aos 23 anos, em Quzhou, na 
China, após cair de um guindaste de 50 
metros de altura. A chinesa era famosa 
por fazer vídeos para o Douyin. Ela estava 
gravando uma dança em cima do equipamento quando 
caiu. Ela era operadora de guindaste, mãe de dois filhos e 
tinha mais de cem mil seguidores no Douyin, versão per-
mitida do TikTok na China. Imagens que foram divulgadas 
no aplicativo chinês e que depois viralizaram nas demais 
redes sociais mostram a queda da jovem.

Foto: Redes Sociais

Rick Aiello
26/7/2021 – Aos 65 anos, em Warnick, 
Nova Jersey, nos Estados Unidos, de câncer 
no pâncreas. Ator conhecido por partici-
par do filme ‘Faça a coisa certa’. Em 1984, 
o artista começou a carreira no filme ‘Silent madness’, 

Foto: CBS

e também participou de séries como ‘The Sopranos’, ‘Law & 
Order’ e ‘Ugly Betty’. Em 2016, Rick participou do último longa, 
‘Nobody’s perfect’.

Jay Pickett
30/7/2021 – Aos 60 anos. Ator morreu no set 
de filmagem do que seria seu próximo filme, 
‘Treasure Valley’. Ficou conhecido por seus 
papéis em ‘Port Charles’ e ‘Paixão Perigosa’. 
Suspeita é de um ataque cardíaco.

Foto: Reprodução

Anthony Barajas
31/7/2021 – Aos 19 anos, em Corona, na Cali-
fórnia, Estados Unidos, assassinado. Tiktoker 
morreu após ser baleado no olho em um cinema 
no dia 26 de julho. A namorada do influenciador 
também foi baleada e morreu na hora. Rylee Goodrich tinha 18 
anos e levou um tiro na cabeça, depois, teve sua carteira rouba-
da pelo homem que a matou.

Foto: Redes Sociais
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Principal razão do problema é a maior exposição a telas de aparelhos eletrônicos no ensino remoto e em lazer no confinamento

O número de diagnósticos 
de crianças e adolescentes com 
miopia aumentou durante a cri-
se sanitária, revela estudo iné-
dito do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO) obtido pelo 
Estadão. No levantamento, 72% 
dos profissionais entrevistados 
relatam maior detecção do pro-
blema na faixa etária de zero a 19 
anos. Para a maioria dos especia-
listas ouvidos, a principal razão 
do problema é a maior exposição 
dos jovens a telas de aparelhos 
eletrônicos no ensino remoto e 
em lazer no confinamento.

Isoladas em casa, as crian-
ças têm aula pelo computador 
e, nas horas livres, assistem TV 
e jogam no tablet ou no celular. 
Assim, prejudicam a visão. O es-
tudo do CBO reúne a percepção 
de oftalmologistas que traba-
lham com o público mais jovem 
- foram ouvidos, entre abril e 
junho, 295 profissionais em todo 
o país. Os médicos também re-
latam agravamento acelerado 
dos casos que já tinham esse 
problema de visão.

Para 76% dos entrevista-
dos, a principal causa do proble-
ma é a superexposição dos me-
nores a televisão, smartphones, 
tablets e computadores. Prati-
camente todos os especialistas 
(99%) defendem a redução do 
chamado tempo de tela e o au-
mento das atividades ao ar livre.

No exterior, relatos dos 

consultórios também são con-
firmados por estudos científicos. 
Pesquisa publicada em março no 
Journal of the American Medi-
cal Association (Jama) já havia 
mostrado aumento de até qua-
tro vezes, em comparação com 
anos anteriores, no número de 
diagnósticos durante o confina-
mento. A pesquisa dos chineses 
abrangeu mais de 120 mil crian-
ças de 6 a 8 anos. Embora os 
asiáticos tenham uma tendência 
genética maior à miopia, a alta de 
casos é mundial.

A miopia é provocada 
quando o diâmetro do globo 
ocular é aumentado, ainda que 
ligeiramente. Por causa desse 
aumento, há um erro na refra-
ção da luz, e a imagem acaba se 
formando antes da retina.

O sintoma mais frequente 
é a visão embaçada, que impede 
de enxergar claramente o que 
está mais distante. A principal 
causa da miopia é a herança ge-
nética, mas a exposição excessi-
va às telas e a redução do tempo 
passado ao ar livre interfere em 
sua manifestação.

“A miopia ocorre devido ao 
aumento, mesmo que milimétri-
co, do diâmetro anteroposterior 
do olho. Isso ocorre mais em 
crianças, adolescentes e adultos 
jovens. O principal fator é gené-
tico, mas alguns hábitos podem 
influenciar e aumentar a sua 
manifestação”, explicou o presi-
dente da CBO, José Beniz Neto. “A 
concentração em telas promove 
a liberação de agentes químicos 

Roberta Jansen 
Agência Estado

Médicos relatam aumento de 
casos de miopia em crianças

no interior do olho, que pode 
levar a esse aumento do globo 
ocular e consequente acréscimo 
na miopia”, acrescenta.

Esse aumento no diâmetro 
do olho não provoca só a miopia. 
É um indicador importante da 
fragilidade da córnea que pode 
apresentar problemas mais 
graves, como descolamento de 
retina, catarata e glaucoma.

“Já está comprovado em 
vários trabalhos científicos que 
a redução desse tempo de tela 
previne o problema”, explica o 
presidente da Sociedade Brasi-
leira de Oftalmologia Pediátrica, 
Fábio Ejzenbaum.

“Mas não apenas isso: o 
aumento do tempo ao ar livre 
também é importante. Os estu-
dos mostram que, passar pelo 

Foto: Divulgação

menos duas horas em ambien-
tes externos pode reduzir em 
até 40% a progressão da doença. 
Isso acontece porque o sol induz 
a liberação de neurotransmisso-
res que provocam uma redução 
do aumento do olho”, diz ele.

Hábitos
Na avaliação de 43% dos 

entrevistados pelo CBO, os jo-
vens precisam ficar ao menos 
duas horas por dia longe total-
mente dos aparelhos eletrôni-
cos. Para outros 31% uma hora 
seria suficiente.

A Sociedade Brasileira de 
Pediatria orienta evitar a exposi-
ção de crianças menores de dois 
anos às telas, mesmo que passi-
vamente. Na faixa entre dois e 
cinco anos, a recomendação é de 
no máximo uma hora diária de 
tela e, entre seis e dez anos, duas 
horas diárias. A entidade alerta 
para não usar telas na hora das 
refeições nem nas duas horas 
anteriores ao sono.

Os especialistas concordam 
que as crianças e adolescentes 
precisam ficar um tempo do dia 
offline para prevenção da mio-
pia. E precisam manter ativida-
des ao ar livre.

Trata-se de uma opção ain-
da mais complicada durante a 
pandemia. Com a disseminação 
da covid-19, a maior parte das 
escolas passou a oferecer aulas 
on-line. Houve ainda a recomen-
dação para que as pessoas ficas-
sem o mais isoladas quanto fosse 
possível. O objetivo era (e ainda 

é) reduzir ou evitar o espalha-
mento do vírus. A relações pú-
blicas Érica Kinuta, de 42 anos, 
afirma que já esperava que o 
filho Felipe, de seis, tivesse mio-
pia, por questões hereditárias. 
“Mas a questão da pandemia foi 
um acelerador por conta do uso 
dos eletrônicos”, conta. A crian-
ça manifestou o problema pela 
primeira vez ainda em 2020, 
quando começou a usar óculos.

“Além das aulas no compu-
tador, ele brinca com o tablet, 
com o celular. O que a gente faz é 
tentar limitar o uso, mas durante 
a pandemia isso é ainda mais 
complicado”, diz Érica, cuja famí-
lia ficou confinada para prevenir 
a transmissão.

Do ano passado até ago-
ra, Felipe teve agravamento do 
problema visual. “Se nada disso 
estivesse acontecendo, as crian-
ças estariam fora de casa, na es-
cola, brincando, fazendo outras 
atividades externas. Mas dentro 
de casa a gente fica ainda mais 
limitado, e o uso dos eletrônicos 
acaba sendo uma consequência”, 
acrescenta Érica.

De acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), 
2,6 bilhões de pessoas em todo o 
mundo são míopes - 59 milhões 
delas vivem no Brasil. A projeção 
é que até 2050 metade da popu-
lação mundial seja afetada pelo 
problema em função do aumen-
to da exposição às telas. Mas este 
porcentual pode ser até maior, se 
incorporarmos alguns hábitos 
desenvolvidos na pandemia.

 

O secretário de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, 
afirmou ontem, que foi envia-
do um ofício, avaliado pela 
Procuradoria-Geral do Estado, 
para o Governo Federal. Nele, 
está a solicitação de cessão da 
Cinemateca Brasileira para 
o governo do Estado de São 
Paulo, para que seja gerida 
em parceria com a Prefeitura. 
A entidade foi atingida por um 
incêndio na quinta-feira, 29.

Segundo Sá Leitão, a par-
ceria entre governo estadual 
e Prefeitura poderia resolver 
rapidamente a situação da 
Cinemateca. “Temos recur-
sos, know-how, uma política 
cultural e o modelo de gestão. 
Com esses quatro fatores com-
binados e a cessão do Governo 
Federal, imediatamente nós 
iniciaremos a recuperação do 
galpão e do material atingido 
que está em condição de ser 
recuperado e contrataremos 
funcionários para que a Cine-
mateca volte a funcionar, além 
de tomar todas as providên-
cias com relação aos proble-
mas da sede da Vila Mariana”, 
afirma.

A ideia, segundo Sá Lei-
tão, é que Estado e Prefeitura 
compartilhem a gestão da Ci-
nemateca pelo tempo que o 
Governo Federal quiser - se ele 
quiser, claro. Na opinião do se-
cretário, um bom prazo míni-

mo seria de 10 anos. “Isso de-
soneraria o Governo Federal 
completamente de qualquer 
compromisso financeiro com 
relação à Cinemateca. Estado 
e Prefeitura assumiriam as 
obrigações financeiras e, por 
meio desse modelo de ges-
tão com organizações sociais 
faremos também a captação 
de recursos de outras fontes”, 
explicou.

O governador João Do-
ria já havia mencionado esta 
ideia no sábado, 31, durante 

a reinauguração do Museu 
da Língua Portuguesa. Pro-
curada pelo Estadão, a Secre-
taria Especial da Cultura não 
respondeu se iria comentar a 
proposta.

Dois fatos podem difi-
cultar a parceria. Secretário 
Especial da Cultura, o ator 
Mario Frias não gostou de 
uma postagem do Museu da 
Língua Portuguesa nas redes 
sociais - nela, foi usado o gêne-
ro neutro, ‘todes’. No Twitter, 

falou em ‘pirueta ideológica’ 
Ele escreveu, entre outras coi-
sas: “Tomarei medidas para 
impedir que usem o dinheiro 
público federal para suas pi-
ruetas ideológicas. Se o go-
verno paulista se comporta 
como militante, vandalizando 
nossa cultura, não o fará com 
verba federal.” Com isso, veio 
a disputa sobre quem era res-
ponsável pela obra do museu, 
reconstruído depois de um 
incêndio por R$ 85,5 milhões 
- dos quais cerca de 40% veio 
da Lei Rouanet, segundo co-
municado da Secretaria de 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo.

As discussões continua-
ram depois da publicação de 
um decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro na 
terça-feira, 27, com mudanças 
na Lei Federal de Incentivo 
à Cultura. Segundo Sá Leitão 
disse no dia 29, São Paulo e 
outros estados já estavam se 
movimentando para buscar 
soluções para reverter essas 
mudanças que, em sua opi-
nião, ferem a Constituição e o 
pacto federativo.

Ao compartilhar uma 
notícia comentando essa 
questão, Mario Frias escre-
veu: “Não tenho disputa com 
o governo paulista, só não irei 
permitir que João Doria queira 
usar obras financiadas com o 
dinheiro do Governo Federal 
para fazer palanque político 
pessoal. No mais, pode dar 
chilique à vontade”.

Governo de SP e prefeitura 
querem gerir Cinemateca 

Sá Leitão: 
‘Queremos a 

Cinemateca com 
a excelência das 

instituições de São 
Paulo’

Maria F. Rodrigues
Agência Estado Lauriberto Pompeu

Agência EstadoAgência Estado  

Em Mianmar

Junta militar estende 
estado de emergência

Seis meses depois de os 
militares de Mianmar darem 
um golpe que pôs fim a 11 
anos de uma lenta transição 
democrática no país asiáti-
co, o chefe da junta, general 
Min Aung Hlaing, anunciou 
no domingo que o estado 
de emergência nacional vai 
vigorar até agosto de 2023.

“Cumpriremos as dis-
posições do estado de emer-
gência até agosto de 2023 
- disse ele em um discurso 
transmitido pela televisão. 
“Garanto o estabelecimento 
de uma união baseada na de-
mocracia e no federalismo.”

Mais tarde, o Conselho 
de Administração do Esta-
do, como a junta se auto-
denomina, anunciou a for-
mação de um novo governo 
interino com o general Min 
Aung Hlaing como primei-
ro-ministro. “Desde o iní-
cio, sabíamos que eles não 
cumpririam suas promes-
sas”, disse Aung Thu, líder 
da resistência nacional ao 
golpe. “Se eles prorrogaram 
o estado de emergência até 
agosto de 2023, devemos 
continuar a protestar até 
que, de alguma forma, eles 
caiam.”

Desde o golpe de 1º 
de fevereiro, as autorida-
des militares enfrentaram 
meses de protestos, greves 

que paralisaram os setores 
público e privado e o ressur-
gimento de conflitos étnicos 
nas fronteiras, classificados 
como terroristas pela junta.

Ao menos 940 pes-
soas morreram nas mãos 
das forças de segurança de 
Mianmar, de acordo com 
um registro mantido por 
um grupo de monitoramen-
to que acompanha de perto 
os assassinatos. Mais de 5 mil 
e 400 pessoas estão detidas, 
incluindo todos os membros 
da alta liderança eleita de 
Mianmar.

Aung San Suu Kyi, 
a líder civil de 76 anos do 
país, foi acusada de vários 
crimes, incluindo sedição, 
que podem mantê-la presa 
pelo resto de sua vida. Seu 
partido, a Liga Nacional pela 
Democracia, que conquistou 
dois mandatos em eleições 
durante o curto período em 
que o Exército dividia o po-
der com os civis, entre 2010 
e este ano, foi dissolvido.

Eleições em 2023
O chefe da junta militar 

birmanesa, Min Aung Hlaing, 
no poder desde o golpe de 
fevereiro que derrubou Aung 
San Suu Kyi, prometeu rea-
lizar eleições “entre agora 
e agosto de 2023” em um 
discurso no domingo (1º) 
para marcar os seis meses 
do golpe. 

O presidente Jair Bolso-
naro recebeu ontem, a visita 
do presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
que participou de um almoço 
no Palácio da Alvorada.

Durante o encontro, 
Bolsonaro não usou más-
cara, prática recomendada 
para evitar a propagação do 
coronavírus. Ao contrário do 
brasileiro, o presidente por-
tuguês e a delegação do país 
usavam máscaras. O chefe de 
Estado brasileiro não escon-
de a contrariedade em usar 
o equipamento de proteção 
e já tentou desobrigar o uso, 
algo que iria na contramão 
do que recomenda a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) para conter a expan-
são do vírus.

Participaram do almo-
ço, ainda, o vice-presidente 
Hamilton Mourão e os minis-
tros Carlos França (Relações 
Exteriores), Ciro Nogueira 
(Casa Civil), Tereza Cristi-
na (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) e Augusto 
Heleno (Gabinete de Segu-
rança Institucional). Todos 
sem máscara.

O presidente de Portu-
gal estava no Brasil para par-
ticipar da reinauguração do 
Museu Nacional da Língua 
Portuguesa. O evento ocor-
reu no sábado, 31.

Bolsonaro 
recebe 
Rebelo, sem 
máscara

Isoladas em casa, as crianças têm aula pelo computador e, 
nas horas livres, assistem TV e jogam no tablet ou no celular



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 00008/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes 
a Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 13/08/2021 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaoag@gmail.
com, até o dia 12/08/2021.

 Alagoa Grande(PB), 2 de agosto de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
 N.º 001/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público o resultado do 
julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
n.º 001/2021. 

EMPRESA HABILITADA: LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME.
EMPRESAS INABILITADAS: LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA – ME, pelos 

seguintes motivos: não presentou Certidão Específica emitida pela JUCEP, descumprindo o item 9.4 
“a” e não apresentou a declaração exigida no item 9.4.3.4 do edital; e CLEDSON LIMA ALMEIDA, 
pelos seguintes motivos: apresentou fotocópias sem autenticação dos documentos de identidade, 
de certificados e de declarações emitidas em nome de LÚCIA DE ANDRADE SIQUEIRA, CAMILA 
LEAL COSTA, TIAGO GONÇALVES DA SILVA e LUCAS NEIVA PEREGRINO, integrantes da Equipe 
Técnica da empresa; apresentou a declaração exigida no item 9.4.3.5 do edital por fotocópia sem 
autenticação; não apresentou Certidão Específica emitida pela JUCEP, descumprindo o item 9.4 “a”; 
não apresentou a documentação exigida nos itens: 9.4.3.4 e 9.4.5.1 “c” do edital; não apresentou 
Acervo Técnico  compatível com o objeto da licitação, em nome da empresa, descumprindo o item 
9.4.3.1 “d”; e não atendeu o item 9.4.5.1 “c” do edital.

A abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas será no dia 
12/08/2021 às 9:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

 Alagoa Grande(PB), 2 de agosto de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00037/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBÊ, PARA CONCESSÃO DE 
AUXILIO NATALIDADE DISTRIBUÍDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 3.673,50; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO 
- R$ 2.350,50; LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 1.228,50; NEVALTO DE 
SOUSA PEREIRA – ME - R$ 6.117,00; RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 - R$ 5.520,00; 
WW COMERCIAL EIRELI - R$ 484,50.

Belém - PB, 02 de Agosto de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00038/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOELISSON CAVALCANTE DO NASCI-
MENTO - R$ 129.000,00.

Belém - PB, 02 de Agosto de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 
Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREGADOR RURAL, 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, ATÉ 
DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADA NO ANEXO I; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA REGIONAL 
DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - R$ 1.912.921,00; FELIPE PAIXAO FERNANDES DA SILVA 
- R$ 19.800,00; FRUTIACU – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU – RIO TINTO/PB 
- R$ 497.315,00; JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS - R$ 10.000,00; JOSE EDMILSON 
DO CARMO FEITOSA - R$ 19.800,00; LUIS ANTONIO DOS SANTOS - R$ 19.950,00; ROBERTO 
GALDINO DE OLIVEIRA - R$ 19.800,00; RUBENS BATISTA DOS SANTOS - R$ 19.998,00; SO-
LANGE SILVA DO NASCIMENTO - R$ 19.800,00.

Belém - PB, 02 de Agosto de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA

 Nº DV00031/2021
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 DV00031/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DOS SE-
TORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BELÉM/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAMOS & MACEDO 
& CIA LTDA - R$ 10.000,00.

Belém - PB, 02 de Agosto de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00031/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 

DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 02/08/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e LADIMIR LEAL LIRA, CNPJ nº 14.718.953/0001-02.. Ref. 
DISPENSA 00022/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE PARA 
ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELÉM/PB (SETOR DE INFRAESTRUTURA). Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00111/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRA-
TUAL DE PRAZO 30 (trinta) DIAS, passando sua vigência perdurar de 01.08.2021 até 30.08.2021.
sob a dotação orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA-
ESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.1011.2086 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS  765.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA  766.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES-
SOA JURÍDICA 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEINFRA  001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS  736.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA  739.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.  Assinaturas 
da prorrogação contratual em: 30/07/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
 Nº 00001/2021

Com base nas informações constantes na referida Tomada de Preços e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da 
Comissão Permanente de Licitação, bem como o parecer emitido pela nossa Assessoria Jurídica, de 
forma que ADJUDICO e HOMOLOGO o presente processo licitatório objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA 
CONTÁBIL (CONTABILIDADE PUBLICA) DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, ora licitado em favor 
da empresa JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP, CNPJ 19.274.072/0001-55, pelo valor de R$ 
62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS, classificada como primeira colo-
cada nesta licitação do TIPO PREÇO E TÉCNICA com fulcro no Art.23, Inciso II, alínea “a”, da Lei 
8.666/93 e suas alterações, com Recursos Orçamentários constantes do Quadro de Detalhamento 
de Despesas: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 35 00 001 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Em conse-
qüência, fica convocada a proponente 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 no Art. 81 deste mesmo diploma legal. Aproveitamos o ensejo para comunicar aos 
interessados que toda documentação se encontra sede da Câmara Municipal de Bayeux, situada 
na Av. Liberdade, 3445 – Centro – Bayeux – Paraíba – CEP. 58.306-000.

Bayeux - PB, 02 de Agosto de 2021.
 MAURI BATISTA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 
horas do dia 18 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação em Paralelepípedo 
em Ruas do Bairro no Centro do Município de Bom Sucesso–PB. Recursos: Contrato de Repasse 
nº 908978/2020/MDR/CAIXA. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.
bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 02 de Agosto de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 10:30 horas 
do dia 18 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo de 
Vias Públicas na Zona Urbana no Município de Bom Sucesso–PB. Recursos: Contrato de Repasse 
nº 908980/2020/MDR/CAIXA. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.
bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 02 de Agosto de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO E 
ELÉTRICO, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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 Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 02 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00042/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, VI-
SANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 02 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE 

PENALIDADES E RESCISÃO CONTRATUAL, PREGÃO PRESENCIAL 014.2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, neste ato representada por seu Prefeito Cons-

titucional, vem NOTIFICAR a empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – CNPJ 
37.227.550/0001-58, já qualificada na Licitação PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, realizado por 
esta edilidade, para apresentar DEFESA pela inexecução total ou parcial do contrato, sob pena da 
aplicação de penalidade culminada no art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93, qual seja a empresa 
declarada inidônea, com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos e da rescisão do 
contrato nº 081/2021, decorrente da Licitação. Após o prazo para a defesa será prolatada decisão 
fundamentada pela autoridade competente. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, 
apresentar defesa prévia conforme previsão do art. 87, da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.1993, 
a contar da data da publicação desta notificação, dirigida a Prefeitura Municipal de Cuitegi, Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB, CEP: 58.208-000.

PUBLIQUE-SE, PARA SUA EFICÁCIA.
Cuitegi, 30 de julho de 2021.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
 Nº. 006/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS ANI-
CETO PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL 
SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI, MATRIX CONSTRUTORA EIRELI 
EPP, LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP, B&N EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA e LRM CONSTRUCOES E EM-
PREENDIMENTOS LTDA ME. LICITANTES INABILITADOS: ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI 
- certidão de falência vencida, TRABES CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - não atendimento 
ao item 6.4 III do edital, DIAS CONSTRUÇÕES LTDA EPP não atendimento ao item 6.4 III do edital, 
MAC CONSTRUTORA EIRELI não atendimento ao item 6.4 III do edital, LEONALDO CANDICO 
DE SOUTO EIRELI não atendimento ao item 6.4 III do edital, CATÃO BONGIOVI COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI não atendimento ao item 6.4 III do edital, GHOS EMPREENDIMENTOS SLU 
LTDA não atendimento ao item 6.4 III do edital, DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI não 
atendimento ao item 6.4 III do edital, BJC CONSTRUCOES EIRELI não atendimento ao item 6.4 
III do edital, GR CONSTRUÇÕES LTDA ME certidões de quitação PJ e física do CREA vencidas 
e GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA não apresentação dos documentos de habilitação, 
envelope continha a proposta de preços. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 
13/08/2021 às 08:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 
08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 02 de agosto de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS ANICETO 

PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVI-
COS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI, MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP, 
LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI 
EPP, B&N EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA, ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI e 
LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. LICITANTES INABILITADOS: TRABES 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - não atendimento ao item 6.4 III do edital, DIAS CONS-
TRUÇÕES LTDA EPP não atendimento ao item 6.4 III do edital, MAC CONSTRUTORA EIRELI não 
atendimento ao item 6.4 III do edital, LEONALDO CANDICO DE SOUTO EIRELI não atendimento 
ao item 6.4 III do edital, CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI não atendimento 
ao item 6.4 III do edital, GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA não atendimento ao item 6.4 III 
do edital, DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI não atendimento ao item 6.4 III do edital, 
BJC CONSTRUCOES EIRELI não atendimento ao item 6.4 III do edital, GR CONSTRUÇÕES LTDA 
ME certidões de quitação PJ e física do CREA vencidas e GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA não apresentação dos documentos de habilitação, envelope continha a proposta de preços. 
Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo 
recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 13/08/2021 às 08:00 horas. Informações 
na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-
-feira, licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 02 de agosto de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 

Nº 00008/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E 
ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 ª REGIÃO, CORRESPONDENTES 
A OS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 21.000,00

Gado Bravo - PB, 14 de Julho de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORA-
ÇÃO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 ª REGIÃO, CORRESPONDENTES A OS 
INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 – GABINETE 
DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEI-
TO 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02003.04.122.2001.2003 – COORDENAR E 
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO e: CT Nº 06301/2021 - 14.07.21 - PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 21.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00080/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00080/2021, que objetiva: Contratação de veículos 
para transporte de alunos do município para universidades até Dezembro de 2021; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - R$ 
72.500,00; EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 72.500,00; ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA 
- R$ 72.500,00; FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA - R$ 22.495,00; LEONILSON CONSTANTINO 
FERREIRA - R$ 22.000,00; MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE - R$ 72.500,00.

Guarabira - PB, 02 de Agosto de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00082/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00082/2021, que objetiva: Contratação empresa 
especializada para execução de serviços diversos e reparos nas secretarias municipais conforme 
termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉLIO 
ALVES DOS SANTOS - R$ 144.300,00.

Guarabira - PB, 02 de Agosto de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00081/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00081/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
madeiras e outros conforme termo de referência para atender a demanda do município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS 
OLIVEIRA - R$ 186.954,50; JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS - R$ 152.660,00.

Guarabira - PB, 02 de Agosto de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00079/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00079/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de insumos e  reagentes complementares, conforme termo de referência.; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 23 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00079/2021. OBJETO: Aquisições parceladas de insumos 
e  reagentes complementares, conforme termo de referência. ABERTURA: 20/07/2021 as 13:30h 
horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 23/07/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00083/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00083/2021, que objetiva: Registro de preços para 
Aquisições de tecidos diversos e outros para atender as demandas da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARINGÁ COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 213.120,00; REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI - R$ 
30.075,00; ROSELMA VIEIRA SOARES - R$ 37.014,00.

Guarabira - PB, 02 de Agosto de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de Praça de eventos com palco, camarim, wc e quiosque, apoio a 

projetos de infraestrutura turística, localizada na rua Pedro Lopes Brasileiro, Centro na Cidade 
de Igaracy – PB, atendendo ao Contrato de Repasse SICONV nº 8894121/2019, Operação nº 
1068771–13, celebrado entre o Ministério do Turismo, através da Caixa Econômica Federal e a 
Prefeitura Municipal de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 
695 1008 1056 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, 337 4.4.90.51 00 001.0000 OBRAS 
E INTALAÇOES,336 4.4.90.51 00 510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00080/2021 - 02.08.21 - CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - R$ 757.401,91.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Obras de reforma e ampliação de escolas. LICITANTES HABILITADOS: A. B. CONS-
TRUÇÕES EIRELI; AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; BJC CONSTRUCOES 
EIRELI; CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRU-
TORA IMPERIAL EIRELI; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; HAYA CONSTRUTORA EIRELI; 
INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI; LA ENGENHARIA 
E LOCACOES EIRELI; LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI; LIMA CONSTRUÇOES E SER-
VIÇOS EIRELI; PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA; RANULFO TOMAZ DA SILVA; RETA 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI; ULTRA SOLU-
COES E SERVICOS LTDA; VENTURA & LEITE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. LICITANTES 
INABILITADOS: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; D K CONSTRUÇÕES EIRELI; 
FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI; GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP; 
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; SERTAO PRE MOLDADOS CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ MOLDADOS E SERVIÇOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
12/08/2021, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - 
Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382–1234. 
E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 29 de Julho de 2021.
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVE-
NIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, 
CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL, NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA/PB – LOTE 01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de médicos especialistas para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até 02/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT 
Nº 00059/2021 - 02.08.21 - GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COL-
POSCOPIA LTDA - R$ 45.600,00; CT Nº 00060/2021 - 02.08.21 - OLIVEIRA VIRGINIO SERVICOS 
MEDICOS EIRELI - R$ 43.200,00; CT Nº 00061/2021 - 02.08.21 - POLIVIDA CLINICA DE SAUDE 
POPULAR LTDA - R$ 44.400,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Contratação de 
médicos especialistas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GINECOPREV CLINICA DE 
GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA - R$ 45.600,00; OLIVEIRA VIRGINIO 
SERVICOS MEDICOS EIRELI - R$ 43.200,00; POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA 
- R$ 44.400,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato.

Logradouro - PB, 02 de Agosto de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa ou profissional 
para presta os serviços de Instalação e Concertos de Ar Condicionados em diversas secretarias 
do Município de Mrizopolis/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 02 de agosto de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

A Prefeitura Municipal de Manaíra  torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB,  licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para realização 
de serviços de execução e controle de prestação de contas dos convênios Estaduais e Federais 
junto ao SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO e demais prestações de contas 
físicas Funasa, integração, DNOCS, entre outras deste município de Manaíra/PB. Data e horário 
da sessão pública: às 10:00hs/min do dia 17/08/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 02 de Agosto de 2021.
JENIFFER ISAMARA  PEIXOTO BASTISTA DE LIMA

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE NOVA SESSÃO – SESSÃO ANTERIOR DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório 

na modalidade Pregão Presencial N° 033/2021 com objeto:contratação de empresas para aquisição 
parcelada de combustíveis com o objetivo de abastecer os veículos que trafegam pela BR 230 até 
a capital do Estado da Paraíba, sendo uma ou mais localizadas entre a cidade de Juazeirinho e 
Soledade, e outra ou outras entre Caldas Brandão (na altura do distrito de Cajá) e João Pessoa, 
ambas às margens da BR230, visando atender as necessidades de secretarias do Município de 
Nazarezinho-PB, foi declarado DESERTO, ficando a NOVA SESSÃO MARCADA para o dia 16de 
agosto às 08h:30 na Sala de Licitações da Prefeitura de Nazarezinho situada a Rua Antônio Vieira, 
nº 01, Centro, Nazarezinho-PB. Novo edital disponível em: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.
tce.pb.gov.br.

Nazarezinho, 02 de agosto de 2021
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento final

Pregão Presencial 
nº 00025/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 
de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00025/2021, com objeto: Aquisição de medicamentos 
injetáveis.  Ficaram declaradas classificadas e habilitadas as empresas:ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 31.187.918/0001-15, com o valor global de R$ 
37.009,00 (trinta e sete mil e nove reais), a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA – CNPJ 21.596.736/0001-44 com o valor global de R$ 80.397,00 (oitenta mil e trezentos e 
noventa e sete reais) e a empresa JOSE NERGINO SOBREIRA -PJS DISTRIBUIDORA - CNPJ 
63.478.895/0001-94 com o valor global de R$ 34.147,00 (trinta e quatro mil e cento e quarenta e 
sete reais). Concede prazo de 03 (três) dias úteis para recursos.

Olho D’agua-PB, 02 de Agostode 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 005/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo 
menor preço, objetivando Registro de Preço para Eventual aquisição parcelada de urnas funerárias: 
infantil e adulto, incluindo serviços fúnebres e translado, quando necessário, destinados às famílias 
carentes do município de Pitimbu/PB, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta 
e habilitação que realizar-se a as 08:00 hs do dia 13/08/2021, na sede da Prefeitura Municipal de 
Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. 
Maiores informações através do www.pitimbu.pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de 
expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 30 de Julho de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL  

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de nº 00012/2021. 
CONTRATO N°: 04.012/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: PEDRO DO VALE SILVA, CPF nº: 137.124.034-53.
DECISÃO:  Rescisão Contratual de forma amigável do Contrato de n° 04.012/2021 nos termos 

do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93.
Piancó-PB, em 02 de agosto de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Oitavo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0006/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer 

combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Piancó-PB, 02 de Agosto de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
 Prefeito  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços 
Nº 0002/2021

Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: MURILO DE SOUSA LUIZ-  CPF Nº 063.625.554-90
Objeto: contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de assessoria e consultoria 

técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com as suas necessidades 
para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB.

Valor global estimado: R$ 11.000,00 (onze mil reais);
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca-PB, 09 de Abril de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 16 de 
Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E 
CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL 
E SUBSIDIÁRIAS E, OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, 
CADASTRADOS NOS SISTEMAS SINCONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS 
PELO PERÍODO DE 12 MESES. 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 005/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 30 de Julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 17 
de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
DE PEDREIRO E AJUDANTE, PINTOR E CALCETEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: 
pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 30 de Julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFOR-
MATICA E ELETRONICOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DE 
FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 19 de agosto de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 02 de Agosto de 2021
Olivânio Dantas Remigío
Prefeito Constitucional

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de Materiais Odontológicos para atender a demanda da 

Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB, FMS, PMAQ, MAC e FUS: 3.3.90.30.99 – Mate-
rial de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00060/2021 - 15.07.21 - FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARM. MEDICOS E HOSPITALAR - R$ 52.357,10; CT Nº 00061/2021 - 15.07.21 - 
ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME - R$ 52.790,18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de Materiais Odontológicos para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MEDICOS E HOSPITALAR - R$ 52.357,10; ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA – ME - R$ 52.790,18.

Pilões - PB, 14 de Julho de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 13 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 13 de Agosto de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 02 de Agosto de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00026/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 266.105,82.

Remígio - PB, 28 de Julho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial  
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DOS VEICULOS DA FROTA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 02010 04 122 
2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administra-
ção e Finanças 02010 04 122 2002 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 
02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2008 Manutenção das atividades 
do Ensino Fundamental 02050 12 361 1001 2010 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb 
– 40% 02050 12 361 1001 2013 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 02050 12 365 
1001 2014 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 02050 12 361 1001 2015 Manutenção da 
Educação de Jovens e Adultos 02.060 Secretaria de Trânsito 02060 26 122 2002 2023 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 
122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 243 
2002 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02080 
15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02090 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 
2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02110 10 
305 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 
02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 02110 10 302 1002 2059 Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona-
virus – COVID–19 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 02130 27 122 2002 2044 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 02140 
08 244 1003 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 02140 08 244 1003 2053 
Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 1120 Transferência do Salário–Educação 
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1113 Transferências do FUNDEB 40% 1121 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00153/2021 - 30.07.21 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 266.105,82.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GB COMERCIO 
E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 266.105,82.

Remígio - PB, 30 de Julho de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 13 de agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fardamentos 
diversos e seus afins, para atender as demandas desta Prefeitura, conforme especificações 
detalhadas e quantitativos constantes no Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 02 de Agosto de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Materiais de Construção para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e suas secretarias; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IGOR OWAYRAN DA SILVA 
FARIAS - R$ 1.543.589,28.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Agosto de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação no 
contorno da Academia de Saúde localizada no Município de São Sebastião de Lagoa De Roça – PB. 
LICITANTE HABILITADO: FM SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 10/08/2021, 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, 02 de Agosto de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de leites especiais e suplementos 
nutricionais alimentares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 16 de Julho de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA 
Nº 00002/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR/PNAE NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE – PB. PROPONENTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS 
CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C - Valor: R$ 108.530,00. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Francisco 
de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 02 de Agosto de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Prestação de Serviços de assentamento de paralelepípedo granítico, recuperação de 

calçamento e pinturas diversa, neste Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00049/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 08.00 – SE-
CRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2066. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00262/2021 - 29.07.21 - HIDELBRANDO FERREIRA DE 
LIMA 32507453400 - R$ 11.875,00; CT Nº 00263/2021 - 29.07.21 - MORAIS EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 120.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para execuar serviços de reforma de Escolas no Município de Solânea/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 02 de Agosto de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0053/2021
 OBJETO: Aquisição de Hortifrutigranjeiros (carnes, frango, peixes, queijos, ovos e embutidos) 

para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SAMU e Secretarias desta Prefeitura 
de Solânea/PB. Foram considerados vencedores do certame, os licitantes: PAULO PONTES DA 
SILVA - EPP - Valor: R$ 24.060,00; SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA 08935959421 - Valor: 
R$ 61.200,00; VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - Valor: R$ 41.057,00. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, a 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis.. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 02 de Agosto de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2021.
O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTODO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
  HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00017/2021, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D’ÁGUA, INCLUINDO 
O CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS BOMBAS SUBMERSAS, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DOS SERVIÇOS AFINS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA 
E ABASTECIMENTO, NO TOCANTE A PRODUÇÃO DO ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- MARIA DE LOURDES FERREIRA ME
CNPJ: 11.969.296/0001-70
Valor R$: 355.000,00
Publique-se e cumpra-se.

SILDO ALVES DE MORAIS
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 082/2021
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO 
a deliberação da Comissão Permanente de Licitação -CPL/PMSR, no procedimento referente à 
TOMADA DE PREÇONº 004/2021 - CPL/PMSR;CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício 
ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADA DE PREÇONº 004/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVONº 082/2021 - PMSR, que tem por objeto aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA VERÔNICA E RUA SEM NOME 01, 
LOCALIZADAS NO BAIRRO DE AUGUSTOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, pelo menor 
preço global, conforme projeto básico, a empresa a seguir relacionada com o respectivo valor: 

RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 14.162.031/0001-53- 
Valor Global de R$ 605.006,20 (Seiscentos e cinco mil, seis reais e vinte centavos);

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS 
ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 14.162.031/0001-53à execução dos serviços,conforme disposto no 
objeto do presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB,02de agosto de 2021.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2021.  
OSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃODO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº034/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 214.350,00
- MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI
CNPJ: 23.708.247/0001-62
Valor R$: 174.031,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 4.650,00
- OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 07.324.070/0001-44
Valor R$: 41.950,00
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Valor R$: 14.950,00
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO

N° 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 083/2021
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO 
a deliberação da Comissão Permanente de Licitação -CPL/PMSR, no procedimento referente à 
TOMADA DE PREÇONº 005/2021 - CPL/PMSR;CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício 
ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADA DE PREÇONº 005/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVONº 083/2021 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, pelo 
menor preço global, conforme projeto básico, a empresa a seguir relacionada com o respectivo valor: 

SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO EIRELI, CNPJ: 08.580.840/0001-
82- Valor Global de R$ 2.284.045,16 (Dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quarenta e 
cinco reais e dezesseis centavos);

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresaSECULAR COMERCIO CONSTRUCAO 
E REPRESENTACAO EIRELI, CNPJ: 08.580.840/0001-82 a execução dos serviços de, conforme 
disposto no objeto do presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB, 02de agosto de 2021.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

084/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO 
CRISÓSTOMO (PRAÇA DE CHAFARIZ) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB. JUSTIFICATIVA: Por razões de interesse público e da administração, e com base 
no art. 49 da lei federal nº 8.666/93. DATA: 02/08/2021. 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2021. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº028/2021, que objeti-

va: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA O 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Valor R$: 209.400,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 08:30 horas 
do dia 19 de Agosto de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA, 
PB.Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes. 
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 02 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
17 de Agosto 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
PESCA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA, 
PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa rita.
pb.gov.br catego ria/e ditais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 02de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 06/2021
OBJETO:Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Praça no entorno da Igreja 
Matriz de Santana, (Av Nelson Meira, Bairro da Estação), por meio do contrato de Repasse MTUR 
887386/2019 – Operação 1066004-34, no Município deSousa/PB, discriminados e quantificados 
nos anexos do edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 03 DE SETEMBRO DE 2021 AS 09H00MIN 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, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, 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, 02 de Agosto de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 07/2021
OBJETO:Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção de um Ginásio Poliesportivo, no entorno 
do Estádio o Marizão, (Av Floriano Peixoto Bairro das Areias), por meio do contrato de Repasse 
MTUR 886795 – Operação 10633558-09, no Município deSousa/PB, discriminados e quantificados 
nos anexos do edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 03 DE SETEMBRO DE 2021 AS 11H00MIN 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, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/viewstce.pb.gov.br https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf

SOUSA, 02 de Agosto de 2021.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Santa Inês - PB, 28 de Julho de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 
00003/2021: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Santa Inês/PB, por conta do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: - EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA; CPF: 020.057.324-19; 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 – 10 – 11- 12; Valor: R$ 7.700,00

Publique-se e cumpra-se.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Santa Inês - PB, 28 de Julho de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade CHAMADA 
PÚBLICA nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Santa Inês/PB, 
por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA; CPF: 020.057.324-19; Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 
- 5 - 7 - 8 - 9 – 10 – 11- 12; Valor: R$ 7.700,00

Publique-se e cumpra-se.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 60301/2021. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Santa Inês/PB, por 
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Chamada Pública nº 00003/2021. DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.060 Secre-
taria de Educação - 12 361 1001 2022 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 
- PNAEF; 12 365 1001 2023 Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche; 12 361 1001 2031 
Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA; 12 361 1001 2062 Outros Programas do FNDE- 
ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31/12/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e  EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA; CPF: 
020.057.324-19; VALOR:  R$ 7.700,00.

Santa Inês - PB, 02 de agosto de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA 

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de agosto de 2021  27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de agosto de 2021         28
Publicidade

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de veículo com motorista para atendimento a Secretaria de Agricultura do 

Município de Santa Inês/PB.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS: 02.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - 20 606 2002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT Nº 90601/2021 – 26.07.2021 - Jose Ramos de Figueiredo, 
CPF nº 689.732.094-34 – Valor R$ 24.000,00.

Santa Inês - PB, 26 de Julho de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículo com motorista para atendimento a Secretaria de Administra-

ção e Planejamento do Município de Santa Inês/PB.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00007/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA-
MENTO - 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E PLANEJAMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT Nº 90701/2021 – 26.07.2021 - Joao Marculino 
Vieira Neto, CPF nº 084.055.934-89 – Valor R$ 38.400,00; CT Nº 90702/2021 – 26.07.2021 - Glécio 
Leite Vieira, CPF nº 042.451.084-79 – Valor R$ 78.000,00; CT Nº 90703/2021 – 26.07.2021 - Maria 
Lopes Xavier, CPF nº 570.849.634-72 – Valor R$ 24.000,00.

Santa Inês - PB, 26 de Julho de 2021. 
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículo com motorista para atendimento a Secretaria de Saúde do 

Município de Santa Inês/PB.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS: 02.080 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 2002 2038 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT Nº 
90801/2021 – 26.07.2021 - VanduiCelvo Ramalho, CPF nº 395.547.594-87  – Valor R$ 44.400,00; 
CT Nº 90802/2021 – 26.07.2021 - Josafa Ferreira de Oliveira , CPF nº 586.110.294-53 – Valor R$ 
30.000,00; CT Nº 90803/2021 – 26.07.2021 - Francisco de Sousa Ferraz, CPF nº 034.868.654-47 – 
Valor R$ 26.400,00; CT Nº 90804/2021 – 26.07.2021 - OsmarioSuelio Pereira dos Santos , CPF nº 
043.164.804-21 – Valor Nº R$ 30.000,00; CT Nº 90805/2021 – 26.07.2021 Flavio Pereira de Sousa, 
CPF nº 702.959.894-67 – Valor R$ 24.000,00; CT Nº 90806/2021 – 26.07.2021 - Valdemar Nicolau 
Bezerra, CPF nº 374.203.134-15 – Valor R$ 42.000,00; CT Nº 90807/2021 – 26.07.2021 - Leandro 
Rodrigues Barbosa , CPF nº 173.674.494-19 – Valor R$ 30.000,00; CT Nº 90808/2021 – 26.07.2021 
- Adelmo Antonio Nunes Lopes , CPF nº 009.333.804-02  - Valor R$ 26.400,00.

Santa Inês - PB, 26 de Julho de 2021. 
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 

N° 00129/2020
TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 

22.514.781/0001-75.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias o Contrato Original, com vigência 

a partir de 30 de julho de 2021 a 27 de dezembro de 2021, baseando-se na Cláusula Segunda - Do 
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.   

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATO DE REPASSE N° 885809/2019 - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA/PB. 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - 
Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralelepípedo).

Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 
Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, (30/07/2021 a 27/12/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 30 de julho de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para contratação de prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos Básico e Executivo 
(Especificações Técnicas, Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico, Orçamentário, Elétrico e Sinali-
zações Viárias, etc.) para implantação de ciclovia, pista de caminhada e de estrutura de sustentação 
em talude em encostas na zona Urbana do município de São José de Piranhas-PB, às 08:00h, dia 
13 de Agosto de 2021, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 
José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/09.Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 02 de Agosto de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00003/2021 - 
OBJETO: Credenciamento para a prestação de Serviços médicos, com formação de bacharel 
em medicina clínico geral, para fins de atendimento no nível de plantão médico junto ao Posto 
de Saúde Sinhá Pessoa (Centro de Atendimento ao Enfretamento a Covid–19), nesta cidade à 
ser realizado durante 24 horas diárias, de segunda a sexta como também, sábado, domingos e 
feriados. EMPRESAHABILITADA:HSM2 CASA DE SÚDE LTDA – CNPJ: 42.345.448/0001-97. 
EMPRESAS INABILITADAS:DUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI – 
CNPJ:34.016.779/0001-55; INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA – CNPJ: 42.605.011/0001-
45; A L PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI – CNPJ:17.184.056/0001-46. Dos atos 
decorrentes do procedimento da CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00003/2021, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av Carlos Pessoa, 92 - Centro 
- Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 02 de Agosto de 2021.
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Tacima: Lei Orçamentária Anual – LOA nº 216/2020 05.00 SECRETARIA DE 
SAÚDE – F.M.S 10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE 
2150000.07 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 4.4.90.52.01 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 30/12/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00099/2021 - 30.07.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO - CNPJ 05.457.026/0001-87 - R$ 8.776,00; CT Nº 00100/2021 - 30.07.21 - DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ 07.897.039/0001-00 - R$ 3.226,60; CT Nº 
00101/2021 - 30.07.21 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - CNPJ 30.323.616/0001-64 - R$ 
1.700,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCENA – SINTRAMUL - CNPJ 
Nº 60.563.731/0001-24 - COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2021 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- A Comissão Eleitoral constituída no dia 28 de julho de 2021, conforme ata, para gerir o processo 
eleitoral do SINTRAMUL, atendendo o que preceitua o Estatuto Social da entidade, para o pleito 
referente ao mandato da Diretoria para o triênio 2021/2024, vem convocar todos os filiados ao SIN-
TRAMUL, em dia com as finanças do sindicato e aptos para votarem e serem votados, de acordo 
com o documento supra citado, para participarem das ELEIÇÕES que irão definir, democrática e 
soberanamente, os destinos de sua entidade representativa, para tanto fazendo saber: 1. Eleição/
posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 2 - Data: 03 de setembro de 2021; 3 - Local: Câmara 
Municipal de Lucena / PB – Rua Américo Falcão, 694 - Centro, Lucena-PB, 58315-000; 4 - Horá-
rio: das 08h00min às 16h00min; 5 - Prazo para Registro de chapas: 20 (vinte) dias corridos após 
publicação deste edital, ou seja, até o dia 23 de agosto corrente. Demais informações, observar 
edital completo publicado nas mídias sociais e locais de trabalho da base sindical do SINTRAMUL. 
Lucena-PB, 03 de agosto de 2021. Comissão Eleitoral

CONCORRÊNCIA Nº 25/2021
Registro CGE Nº 21-01051-1

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
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 CONCORRÊNCIA Nº 25/2021 (Implantação e Pavimentação das 
Avenidas de Ligação entre o Bairro das Indústrias, Bayeux e Santa Rita-PB.) , que no decorrer do 
prazo recursal, impetraram, tempestivamente recursos contra a decisão da Comissão, as Empre-
sas: CONSTRUTORA GUERGEL SOARES LTDA LTDA através do processo nº 004657/2021 e 
TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA através do processo  nº 004667/2021. 
Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, 
o auto dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 02 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 26/2021
Registro CGE Nº 21-01029-9

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica ao(S)s participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 26/2021 (Obras de Conservação Rotineira( 
Drenagem Superficial , Profunda e Obras de Contenção) na Malha Rodoviária Pavimentada do 
Estado da Paraíba sob jurisdição das Residências Rodoviárias de Sapé e Itabaiana), que trans-
correu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento 
que habilitou as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, SUPERJET SERVIÇO DE 
ENGENHARIA EIRELI e   CONSTRUTORA BRTEC  LTDA e marca reunião para abertura da(s) 
Proposta(s) de Preços para o dia 05/08/2021   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 02 de agosto 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 – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021
PROCESSO Nº 19.000.002135.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CERTIFICADO DIGITAL, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ESPEP/FDRH e SECRETARIA 
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
NÚMERO DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 901202021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, considerando que a primeira chamada foi fracas-
sada, 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 segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. 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 CGEnº21-01273-0
João Pessoa, 02 de agostode 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
PROCESSO 

Nº 22.208.000012.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE LINHA BRAILLE, destinado à FUNDAÇÃO CENTRO 

INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD,conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 17/08/2021 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 oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. 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 CGEnº21-01409-0 
João Pessoa, 02 de agostode 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2021

REGISTRO Nº 21-01415-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O CENTRO 

ESPORTIVO ESTÁDIO PERPETÃO, EM CAJAZEIRAS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 20 de agosto de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 02 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 18.02.21.561 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021
DATA DE ABERTURA: 16/08/2021 - ÀS 08h30min.
INÍCIO DA DISPUTA: 16/08/2021 – ÀS 09h30min.
REGISTRO CGE Nº 21-01403-1
LICITAÇÃO BB Nº 887195
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A REDE MATERNO 

INFANTIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
PELO CORONAVÍRUS.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
160 – REC TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Consultas com a Pregoeira 
e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 02 de agosto de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S.ÃO JOSÉ DE PRINCESA 
Rua: Prefeito Luís de Matuto, SN – Centro – São José de Princesa - PB

CNPJ: 01.845.604/0001-00
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de São José de Princesa, no dia 26 de setembro de 2021, no 

período das 08:00h às 15:00h, na sede do Sindicato, situada a Rua: Prefeito Luís de Matuto, s/n 
– Centro – São José de Princesa-PB, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB, o registro de chapas deverá 
ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 08:00 as 12:00h, no período de 15 (QUINZE) 
dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado 
na Sede do Sindicato, na Prefeitura, na sede dos Correios e da Secretaria de Educação local. 

São José de Princesa - PB, 03 de agosto de 2021.
Manoel Ferreira de Morais Junior

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA. PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA.  2ª Vara Cível da Capital. EDITAL 
DE INTIMAÇÃO. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS: O DR. GUSTAVO PROCÓ-
PIO BANDEIRA DE MELO, MM. Juiz deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no 
uso de suas atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABER aos quevirem o presente edital ou 
dele notícia tiverem e a quem interessar possa, que tramita perante este Juízo, os autos da Ação 
deCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATOS BANCÁRIOS (Processo PJE Nº.0002028-
70.2014.8.15.2001), ajuizada porBANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em face de DROGAUZA 
DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA – CNPJ:8.111.883/0001-19, FELIPPE FIUZA CHAVES – CPF: 
008.279.774-92. FINALIDADE: Fica pelo presente edital, a parte ré,devidamente INTIMADA para 
que efetuar o pagamento da dívida, no valor de R$ 46.897,49 (quarenta e seis mil, oitocentos eno-
venta e sete reais e quarenta e nove centavos), nos termos do artigo 523 do CPC, com prazo de 20 
(vinte) dias, nos termos doartigo 257, parágrafo único do CPC. Para que não se alegue ignorância, 
é expedido o presente edital, indo publicado na forma dalei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 19 de 
JULHO de 2021. Eu, Naiara Caroline de Negreiros Fracaro, técnico judiciário, o digitei.GUSTAVO 
PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO

Juiz de Direito da 2ª vara cível. 

SINSERCON-PB
Sindicato dos Servidores em Conselhos de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas 

e Afins do Estado da Paraíba.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕESSINSERCON-PB 2021.

DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO FISCAL, MANDATO 2021 A 2024.
APresidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores em Conselhos de Fiscalização 

Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado da Paraíba, CNPJ: 41.127.077/0001-04,vem 
através deste Edital, e em cumprimento ao Estatuto Art.s 19º, 27º, 38º, 39º, 42º, 44º, 45º, 46º e 
60º,e Deliberaçõesda Assembleia Geral, realizada nesta data, às 08:30h. 2ª. Chamada, convocar a 
categoria, especificamente os associados quites com suas obrigações estatutárias para participar 
do Processo Eleitoral para escolha democrática por escrutínio do voto secreto para a -Diretoria 
Colegiada e Conselho Fiscal – Eleições SINSERCON-PB 2021, - mandatode três anos – Conforme 
cronograma: 1.Dias: 04/08, 05/08 e 06/08/2021 Inscrições DE CHAPASCOMPLETAS-Local Sede 
do SINSERCON-PB, das 12:00h. às 17:00h., localizado na RuaAntônio Rabelo Júnior, nº 161 
– sala 2301 – CXPT no. 10 - Eco Business Center– Miramar - João Pessoa/PB - CEP: 58.032-
090. – in loco ou pelo E-mail: comissaoeleitoralsinserconpb@gmail.com – Documentos a serem 
apresentados no ato da Inscrição: Requerimento de inscriçãoda Chapa Completa - com nome e 
cargo de cada candidato, cópia da CTPS - folhas identificação, vínculo empregatício – ficha de 
qualificação individual assinada com dados do candidato e o cargo que iráconcorrer no pleito.2.A 
Eleição serárealizada no dia 16/08/2021, na sede do Sindicato, endereço acima citado,com duas 
urnas Receptoras de Votos: Horário de recepção/coleta dos votos início às 08:00h.  término às 
15:00h. a). 1(uma) Urna Eleitoral fixa na sede do SINSERCON-PB.b). 1(uma) Urna Eleitoral 
Itinerante, que percorrerá as Autarquias de Fiscalização do Exercício das Profissões, conforme 
horários a serem previamente divulgados à categoria pela Comissão Eleitoral–  Horário de 
Apuração dos votos início às 15:30h – Horário da Posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal: 
16:00h. Mandato: 22/08/21 a 21/08/24.João Pessoa, 02 deAgosto de 2021. Kalênia Rodrigues dos 
Santos – Presidente da Comissão Eleitoral 2021 SINSERCON-PB.Josimar Alves de Lima – 1º. 
Coordenador Geral do SINSERCON-PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos do conciliado nos autos do Processo nº 0000363-71.2021.5.13.0031 da 12ªVara 

do Trabalho de João Pessoa, O SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS DO 
ESTADO DA PARAÍBA (SINDCONAM/PB), por seurepresentante, convoca todos os condutores 
de ambulâncias do Estado da Paraíba para participarem da Assembleia Geral do SINDCONAM/
PB que será realizada na Rua Comerciante Joaquim da Cruz, n. 146, Valentina, João Pessoa/PB 
(CENTRO EDUCACIONAL CAUÊ VALENTINA), dia 08/08/2021 (domingo) às 10:00 horas, em 1ª 
convocação, ou meia hora depois conforme quórum estatutário, onde será deliberada a seguinte 
Ordem do dia: a) Votação para escolha de Comissão Eleitoral para condução de todo Processo 
Eleitoral dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, do SINDCO-
NAM/PB para o quadriênio 2021-2025.José Leonardo Alves, Presidente do SINDCONAM/PB

A DROGARIA DROGAVISTA LTDA, CNPJ: 00.958.548/0037-50 TORNA PUBLICO QUE REQUE-
REU A  SEMAM– SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, A LICENÇA DE OPERAÇÃO. SITUADA 
NA PRAÇA 1817, 80 – CENTRO, JOÃO PESSOA – PB.

HARMOLIFTING HARMONIZACAO E ESTETICA FACIAL LTDAtorna público que requereu 
aSEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de operação, paraAtividades de estética 
e outros serviços de cuidados com a beleza, SituadoRUA JOAO CANCIO, 798 SALA 003 , 
MANAIRA-CEP:58038340.

Construtora Firenze Ltda, CNPJ: 19.464.291/0001-05, torna público que RECEBEU da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – João Pessoa), a LICENÇA INSTALAÇÃO, para 
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, localizado na Rua Saffa Said da Cunha, 
Qd.039, Lt.0097, JP/PB.

Construtora Firenze Ltda, CNPJ: 19.464.291/0001-05, torna público que REQUEREU a Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – João Pessoa), a LICENÇA OPERAÇÃO, para 
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, localizado na Rua Saffa Said da Cunha, 
Qd.039, Lt.0097, JP/PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1429/2021, em João Pessoa, 23 de Julho de 2021 - 
Prazo 365 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: GURJÃO- UF: PB. 
Processo: 2021-005182/TEC/LI-7931.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1437/2021, em João Pessoa, 23 de Julho de 2021 
- Prazo 365 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: COREMAS - UF: 
PB. Processo: 2021-005174/TEC/LI-7930.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1450/2021, em João Pessoa, 27 de Julho de 
2021 - Prazo 365 dias, SISTEMA ADUTOR= MUNICIPIO: ITAPORANGA - UF: PB. Processo: 
2020-011585/TEC/LI-7672.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1438/2021, em João Pessoa, 23 de Julho de 2021 - 
Prazo 1825 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO= MUNICIPIO: VÁRZEA - UF: PB. Processo: 
2020-000205/TEC/LO-1767.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1436/2021, em João Pessoa, 23 de Julho de 2021 - 
Prazo 1825 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
- UF: PB. Processo: 2020-000209/TEC/LO-1769.

A Casa Militar do Governador do Estado da Paraíba – CMG, CNPJ nº 08.761.124/0002-82, torna 
público que aSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU a Licença 
de Operação, nº 1.336/2021em João Pessoa-PB, 12 de julhode 2021 – Prazo 730(setecentos e 
trinta) dias. Para atividade de: Operação do Aeródromo de Monteiro com área de 41.184,20 m² 
sistema de esgotamento sanitário ligado à fossa séptica e sumidouro Na(o) – AERÓDROMO DE 
MONTEIRO, Município: MONTEIRO-UF:PB. Processo nº 2020-009322/TEC/LO-1439.
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