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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

422.712

19.986.073

199.299.103

9.011

558.597

4.241.509
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.590.790

145.489.360

4.213.608.256

Colunas
O Brasil precisa encontrar, com urgência, uma 

forma de neutralizar o que parece ser um plano 
orquestrado por Bolsonaro para desestabilizar a 

democracia no país.  Página 2
Editorial

A cidade corre para o futuro à espera 
de calmaria, ou mesmo de ondulações, já que 
futuro é texto em aberto, cheio de surpresas e 

novas interpretações.  Página 2
Clóvis Roberto

Quase metade das cidades não 
registraram óbito por covid-19
Êxito da vacinação faz 107 municípios atravessarem o mês de julho sem mortes, mas prevenção ainda é necessária. Página 5

Inspirada na tradicional festa pessoense, com recorte nos anos 1970, obra foi criada com o suporte de uma banda 
tocando ao vivo; registro audiovisual do processo vai ao ar nesta sexta-feira pelo YouTube da Funesc. Página 9

Festa das Neves ganha quadro de 
Flávio Tavares com exibição virtual

Empresas do Terminal Rodoviário 
são investigadas por sonegação
Um total de 14 estabelecimentos que comercializam 
passagens foram alvo, ontem, da Operação Bilhete Legal, 
deflagrada pela Sefaz, MPPB e Polícia Civil. Página 17

Campina Grande ganha sede 
da Patrulha Maria da Penha
Inauguração está marcada para a próxima sexta-feira, 
ampliando o atendimento de mulheres  em situação de violência 
doméstica e familiar para mais 34 cidades.  Página 3

Infração mais comum no trânsito 
é o licenciamento atrasado
Dirigir sob efeito de álcool e sem a carteira de habilitação 
também estão entre as principais irregularidades 
encontradas no trânsito do Estado. Página 8

Economia

5 de agosto Comércio, Justiça e órgãos públicos do Estado 
irão funcionar; bancos e repartições municipais fecham. Página 6
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Governo do Estado 
negocia investimento 
para o Polo Turístico
Presidente da Cinep e o secretário-exe-
cutivo de representação institucional da 
PB reuniram-se com representantes do 
consulado espanhol em SP.  Página 13

Explosão de bomba
interrompe sessão 
da Câmara de Sapé
Incidente ocorreu durante votação da 
reforma da previdência do município. 
Um servidor municipal foi autuado, mas 
vai responder em liberdade.  Página 4
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“Sangue frio” nos pênaltis Abraçado pelos jogadores da 
seleção, o goleiro paraibano Santos foi decisivo para a vitória do Brasil sobre 
o México, que carimbou o passaporte do time para a final Olímpica. Página 21

China 32 21 16 69 

Estados Unidos 24 28 21 73 

Japão 19 6 11 36 

Austrália 14 4 16 34 

Atletas da Rússia 13 21 18 52 

Grã-Bretanha 13 17 13 43 

Alemanha 8 8 14 30 

França 6 10 8 24 

Holanda 6 8 7 21 

Coreia do Sul 6 4 9 19 

Nova Zelândia 6 4 5 15 

Brasil 4 3 8 15 
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Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020
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Mais uma nordestina de ouro Baiana Ana Marcela se torna 
a campeã olímpica na maratona aquática, feito inédito para o Brasil. Página 4
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A cada dia torna-se manifesto que o propósito de Jair Bol-
sonaro é impedir a realização das eleições de 2022. Tal obje-
tivo ganha ares de obsessão à medida que a popularidade do 
presidente ameaça chegar ao rés do chão, pressionada pela 
estagnação econômica, ausência de projetos de inclusão so-
cial e o completo desastre no enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus.

Caso o presidente queira ir às últimas consequências, e con-
siga impedir o pleito do próximo ano, ele teria seu mandato 
prorrogado ou o país passaria a ser governado por uma junta 
interventora, formada por políticos e militares representantes 
dos grupos que o apoiam? O Legislativo e o Judiciário não mais 
seriam considerados Poderes da República?

Em situações graves como essa, são muitas as perguntas 
e maior ainda o número de respostas. O mais importante, no 
entanto, é procurar saber de que maneira o presidente golpista 
e seus seguidores iriam lidar com os protestos que certamente 
seriam realizados em todos os estados do país, contra a demo-
lição do Estado Democrático de Direito.

No âmbito da realidade concreta, o Brasil precisa encon-
trar, com urgência, uma forma de neutralizar o que parece 
ser um plano orquestrado por Bolsonaro para desestabili-
zar a democracia no país, substituindo-a por um regime de 
força ou de exceção, no qual a última e definitiva palavra 
seria a do presidente da República ou de algo ou alguém que 
o substitua.

Que custo teria tudo isso para o Brasil? A resposta é uma 
incógnita, e o momento histórico não está para apostas descabi-
das que podem levar o país a uma situação de caos social talvez 
inédita em sua história. Ninguém em sã consciência acredita que 
Bolsonaro apenas lança cortinas de fumaça para desviar a aten-
ção dos desacertos de seu governo.

Em boa hora vieram as reações do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra os ataques 
de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Demorou, mas o Ju-
diciário finalmente entendeu que chegou a hora de colocar um 
freio nas intenções do presidente. Está em jogo a liberdade, e 
isso absolutamente não é brincadeira.

Botar freio Cidade em construção
O pensamento se solta ao percorrer 

as ruas históricas da cidade amada. O 
olhar identifica acontecimentos e sen-
timentos despejados ao longo dos mais 
de quatro séculos, mais precisamente 
436 anos. Através de sorrisos, lágrimas 
e sangue a identidade heterogênea das 
suas pessoas, construções e formas, a 
história se faz presente. A cada palmo 
das ruelas, ladeiras e edificações é pos-
sível entender sua evolução, raízes que 
se estenderam em um salto secular das 
águas do doce Sanhauá às salgadas on-
das do Oceano Atlântico. 

E em cada doce paralelepípedo as-
sentado pelas mãos de operários anôni-
mos, escravizados ou 
pseudo livres, a história 
se construiu a cada ano. 
Pisadas por botinas, 
botas e pés descalços, 
trilhadas por cavalos, 
charretes, bondes e car-
ros, despertadas pelas 
buzinas ou som de dis-
paros da canhoneira, 
as suas ruas são provas 
da passagem do tem-
po pela cidade Felipéia, 
pela Parahyba.

Andarilhos fantasmas contam sobre 
fatos do longínquo 5 de agosto de 1585 e 
de todos os demais dias a partir dali. Das 
torres das igrejas erguidas a cada novo 
século, do casario enfileirado na Rua Di-
reita rebatizada Duque de Caxias, e tan-
tas vias, da marcha das tropas holande-
sas, das revoltas libertárias, do sangue 
vermelho dos escravos derramado por 
brancos quase mestiços que têm a mes-
ma cor a correr nas veias. E correram 
pela Praça 1817, pelas Trincheiras, pela 
Casa da Pólvora. 

Sim, muitos não contemplaram o 
poético pôr do sol sobre os telhados e o 
rio com um sorriso no rosto, inúmeros 

nem chegaram a se banhar nas praias da 
nova João Pessoa. E ainda temos hoje a 
cidade em expansão, que se nega a pa-
ralisar-se, a reprimir-se, pois segue em 
transpiração. 

A velha Parahyba que se descobriu 
maior a cada década do último século. 
Do antigo charco urbanizou-se e criou 
novos cenários, como a Lagoa, o Liceu 
Paraibano, a Praça da Independência, a 
Avenida Epitácio Pessoa, o farol da Pon-
ta do Seixas. Seu povo ocupou-se em in-
ventar espaços. Abandonou feito trapos 
muitos casarios raros e abraçou seus rios 
ao avançar rumo ao leste. E também os 
maltratou. É assim com o Jaguaribe, o 

Timbó, o Cuiá e o Laran-
jeiras. Do mesmo modo, 
permitiu que parte do 
casario fosse fechado 
em portas e janelas pa-
redes.    

Contudo, resisten-
te, a cidade insiste-se 
bela e verde. O local 
de fundação do Estado 
Paraíba é construção 
do homem e também 
da natureza, é soergui-

mentos de divisões e ocupações, é pedra 
calcária, rua asfaltada, caminho de ter-
ra. É sorriso de infância, olhar de velho, 
mistérios de renovações. 

Do passado escrito no barro, em la-
deiras e barrancos, abre-se o presente 
em página plana. A cidade corre para o 
futuro à espera de calmaria, ou mesmo 
de ondulações, já que futuro é texto em 
aberto, cheio de surpresas e novas inter-
pretações. 

Sim, 436 anos são mais que marcas, 
são testemunhos e construção de identi-
dade. O lugar e a  data são nomes e nú-
meros fixados e, por vezes, alterados, até 
parecem abstratos, mas pavimentam o 
advir. A cidade também está na alma. 

A cidade de Martinho
Entre as muitas e muitas lembranças que 

me ficaram de Martinho Moreira Franco, uma 
delas me acudiu no fim da tarde desse último 
domingo: “Lembrou-se de ir ver os preparos 
da festa?” Era a pergunta de todo ano e que 
não faltou, agora, na sua ausência.

 Os pavilhões se armando ao longo da 
General Osório, as barracas a impedirem o 
trânsito nas três ruas paralelas que saem da 
Catedral e de São Francisco, e os primeiros 
ensaios, os pileques preliminares ou simples 
arrastos de cadeira da boemia ansiosa. 

Martinho era de 6 de abril, mas aniver-
sariava, duplamente, com a sua cidade, no 5 
de agosto. Seu Liu, o pai, e um tio grandão 
que morava perto do quartel devem ter bo-
tado o menino no costume. 
Seu Liu não bebia, era fun-
cionário modesto e, como tal, 
exemplar, da Justiça; o tio, de 
quem ele deve ter herdado 
o tamanho e o humor com a 
vida, eu já não sei. 

Na gestão de prefeito de 
Oswaldo Trigueiro do Vale, a 
amizade dos dois, dele e Mar-
tinho, encorajou o alcaide à vã 
tentativa de promover a festa 
como ela era nos gloriosos 
tempos. A festa à antiga. Os pavilhões se orna-
mentaram, a banda de música foi recomposta, 
o cenário se encheu de luzes e a chamada de 
página inteira no jornal com apelo da lavra de 
Martinho era ilustrada com uma beldade dos 
anos 1920 caprichada no traço amoroso de 
Milton Nóbrega. Só faltou a bagaceira, replica-
dos cachaceiros à grã-finagem dos pavilhões. 

Meu compadre tentara com Oswaldo a 
sua à la recherche du temps perdu. Mas os tem-
pos já eram outros, o amor desencantara e o 
humor já não via graça no jornal de festa. Um 
jornal tão irresistível a ponto de converter, no 
seu tempo, um poeta das moneras como Au-
gusto dos Anjos num dos seus redatores. 

Mesmo assim, a festa não largava o ca-

lendário de Martinho. Ele saía de véspera 
a cada montagem de carrosséis, rodas-gi-
gantes, arremedo de pavilhões, os olhos do 
menino e rapaz socorrendo, pródigos, os do 
setentão nunca rendido. 

- Tem mais festa não, amigo velho!
-  Não tem pra você – revidava rude. 
Aposentado, rodeado de netos, mora-

va em Manaíra. Creio que mais pela família, 
presa à tendência dos novos tempos ou da 
mudança da cidade de água doce para a do 
azul salgado.

Em seu último aniversário, isolado pela 
pandemia, a meninada, os filhos foram saudá
-lo à distância, acenando da praça, lá embaixo, 
ele na varanda, de bengala, o abraço no ar os 

tornando muito mais juntos.
Compartilhei, compartilha-
mos todos, familiares e ami-
gos, por onde o instantâneo 
passou, registrado por Her-
mes de Luna na TV.

Mas ali não eram os 
seus pagos. Gostava do mar, 
sim, mas até onde a mesinha 
do petisco encontrasse chão 
mais duro e firme.  Dela não 
passava, ainda que viesse 
de sua lavra a maioria dos 

textos oficiais de nossa promoção turística, 
desde João Agripino, quando gritamos jun-
tos em manchete de O Norte: “Pode vir que 
tem hotel”. Seus pagos, seus penates, seus la-
res eram mais enladeirados, a mesma coisa 
a vida toda e não cansava de ver. Rara a vez 
que saíssemos juntos para não conferir os 
mesmos lugares, as mesmas saudades. Tudo 
visto como pela vez primeira.

Pois foi das bandas do mar que vi Mar-
tinho se despedir, ele sereno no seu aceno ou 
no seu adeus. Aqui, entre um rio e outro, a ci-
dade com as suas torres velhas e o fantasma 
de sua festa, aqui ele continua sempre vivo, 
reabrindo o Plaza, o Rex, o Municipal, as por-
tas do sonho de sua cidade.   

 A cidade corre para o 
futuro à espera de calmaria, ou 
mesmo de ondulações, já que 
futuro é um texto em aberto, 
cheio de surpresas e novas 

interpretações   

 Rara a vez que 
saíssemos juntos para não 

conferir os mesmos lugares, 
as mesmas saudades. Tudo 

visto como pela vez 
primeira.   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador   
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Equipamento será inaugurado na sexta-feira, ampliando atendimento de mulheres  em situação de violência para mais 34 cidades
O governador João Aze-

vêdo inaugura, nesta sexta-
feira (6), a sede do Programa 
Integrado Patrulha Maria da 
Penha (PIPM) em Campina 
Grande e amplia o atendi-
mento de mulheres  em situa-
ção de violência doméstica e 
familiar para mais 34 cidades. 
O serviço atende mulheres 
com medidas protetivas de 
urgência deferidas ou solici-
tadas à Justiça e já funciona 
em 26 cidades do Estado, in-
cluindo a Região Metropolita-
na de João Pessoa. Agora, com 
a expansão, o programa passa 
para 60 cidades atendidas.

 O PIMP foi instituído por 
meio do Decreto n° 39.343, de 
8 de agosto de 2019, a partir 
de um Termo de Cooperação 
Técnica entre o Tribunal de 
Justiça e o Governo do Esta-
do. As ações em conjunto são 
desenvolvidas pela Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana em parceria com a 
Secretaria de Segurança e De-
fesa Social (Sesds), por meio 
da Polícia Militar, Polícia Civil, 
Coordenação das Delegacias 
Especializadas de Mulheres e 
o Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJ-PB). 

 Segundo a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Lidia Moura, a ex-
pansão do serviço para mais 
34 cidades e a sede em Cam-
pina Grande significa o cum-
primento do compromisso 
da gestão com a proteção da 
vida das mulheres. “Nestes 
15 anos da Lei Maria Penha 
sabemos que o trabalho de 
enfrentamento da violência 
contra mulheres perpassa 
por uma questão de educa-
ção, prevenção e punição dos 
agressores. São ações inte-
gradas que podem mudar a 
realidade, que demonstra um 
passado de mortes de mulhe-
res e silenciamentos”, afirma. 

 
Acolhimento 
O programa acolhe e mo-

nitora mulheres em situação 
de violência doméstica e fa-
miliar que solicitaram e/ou 

já estejam com o deferimen-
to das Medidas Protetivas de 
Urgência (MPUs), com intuito 
de salvaguardar a vida e a ga-
rantia de seus direitos huma-
nos. Funciona, diariamente, 
em regime de plantão, com 
efetivo da Polícia Militar e um 
corpo técnico de advogadas, 
assistentes sociais e psicólo-
gas da Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana. A equipe integrada 
faz o atendimento multipro-
fissional, visitas periódicas e 
rotas de monitoramento por 
parte da Polícia Militar, den-
tro de um perímetro arbitra-
do pela Justiça. 

“Já estamos trabalhan-
do com a continuidade da 
expansão do Programa Inte-
grado Patrulha Maria da Pe-
nha para as regiões do Brejo, 
Cariri, Curimataú e Sertão. 
Ainda este ano está no plane-
jamento as regiões do Brejo e 
Cariri”, disse Lídia Moura. 

 
Cidades atendidas
Sede Matriz João Pessoa: 

26 municípios sendo: João Pes-
soa, Cabedelo, Bayeux, Santa 
Rita, Mamanguape, Cruz do 
Espírito Santo, Lucena, Mari, 
Riachão do Poço, Sapé, Sobra-
do, Alhandra, Pedras de Fogo, 
Caaporã, Pitimbu, Conde, Ita-
pororoca, Mataraca, Jacaraú, 
Lagoa de Dentro, Pedro Régis, 
Curral de Cima, Capim, Cuité de 
Mamanguape, Rio Tinto e Baía 
da Traição.

 Núcleo 1 - Campina Gran-
de: 34 cidades: Alagoa Nova, 
Areia, Aroeira, Alcantil, Bar-
ra de São Miguel, Boqueirão, 
Barra de Santana, Boa Vista, 
Campina Grande, Cabaceiras, 
Fagundes, Gado Bravo, Tenó-
rio, Juazeirinho, Santo André, 
Soledade, Olivedos, Pocinhos, 
Algodão Jandaíra, Remígio, 
Esperança, Areial, Montadas, 
Lagoa Seca, Massaranduba, Pu-
xinanã, São Sebastião de Lagoa 
de Roça, Matinhas, São Domin-
gos do Cariri, Riachão de Santo 
Antônio, Santa Cecília, Umbu-
zeiro, Natuba e Queimadas.

Campina Grande ganha sede 
da Patrulha Maria da Penha 

O governador foi indagado acer-
ca do que pensa sobre o posicio-
namento ainda não declarado do 
PDT no que diz respeito a 2022: 
“A vice-governadora e o depu-
tado Damião, pelos quais tenho 
o maior respeito, passaram por 
problemas sérios por conta da 
covid. No tempo deles, eles se 
colocarão e vamos discutir. Neste 
momento, não é tempo de fazer 
pressão a quem quer que seja”. 

No tempo certo 
Jackson Macedo, presidente 
do PT na Paraíba, confirma 
que o ex-presidente Lula virá 
às capitais do Nordeste no fi-
nal deste mês “ou começo de 
setembro”. Porém, “ele deve 
deixar João Pessoa para uma 
segunda etapa”. Por que? 
Para que entendimentos so-
bre alianças e apoios já es-
tejam encaminhados quando 
ele aqui estiver.  

A variante Delta, que se propagou 
nos EUA, lembrou João Azevêdo, tem 
poder de transmissibilidade maior, o 
que requer mais atenção das autori-
dades para que ela não se dissemi-
ne no país. Nações que permitiram o 
retorno de torcidas aos estádios, têm 
mais de 60% da população vacinada 
com a segunda dose. “Nós não che-
gamos nem a 18%”, explicou. 

traNsmissibilidade maior 

em tempos de paNdemia, a prudêNcia  
é fuNdameNtal para a gestão da crise   

Numa seguNda etapa 

Há uma coisa essencial, neste cenário ainda vigente de pandemia de covid-19, a qual os 
gestores não podem abrir mão: ter prudência, sensatez. É o uso equilibrado dessa 

ação que, certamente, fará a gestão de uma crise ser mais eficiente. O atual decreto 
estadual de enfrentamento à pandemia que, salvo a regra de horário de funcio-
namento de bares e restaurantes, já tem uma flexibilidade controlada, está den-
tro da ideia de ‘sensatez’. Com o avanço da vacinação em todo a Paraíba, sobre-
tudo nos municípios mais populosos, foi possível mitigar a propagação do vírus 
e, assim, de modo gradual, o governo pode abrandar as medidas mais severas 
de outrora. Dentro da ideia de prudência está também o posicionamento do 

governador João Azevêdo (Cidadania), no que tange ao debate sobre o retorno 
das torcidas aos estádios de futebol. “Não é hora de se por em risco o trabalho”, 

disse, em entrevista a uma emissora de TV, “não precisamos nos precipitar com 
a abertura ou flexibilização de alguns segmentos”. E ressaltou o fato de 

que a supracitada flexibilização controlada tem permitido o funcio-
namento da economia “praticamente em todos os segmentos”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Jackson Macedo tem uma explicação para a in-
sistência de Bolsonaro em detratar a urna eletrô-
nica e pregar o voto impresso. “Primeiro, ele quer 
criar uma instabilidade no país. Segundo, que 
criar uma cortina de fumaça para cerca de 30% 
dos que ainda o defendem, uma base cada vez 
menor. O Objetivo é tirar o foco dos problemas 
do país, do desemprego, das crises econômica e 
sanitária, cuja responsabilidade é dele”.  

“ele quer criar uma  
iNstabilidade No país” 

“ViVemos de escolhas”  

“Não demos motiVo” 

“Não me atreveria a interferir nos outros 
partidos. O PT é que vai escolher os seus 
caminhos. Vivemos de escolhas e as nossas 
escolhas tem efeitos, ônus e bônus”, disse 
João Azevêdo, reportando-se à possibilida-
de de o PT ter em seus quadros o ex-gover-
nador Ricardo Coutinho, com quem ele diz 
não ter a intenção de formar aliança.    

A filiação de Ricardo Coutinho é iminente. O pre-
sidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, revelou, 
numa emissora de rádio, que a presidente nacional 
do PT, Gleisi Hoffmann, lhe telefonou para saber se 
existiria algum problema em o ex-governador trans-
ferir-se para o PT. “Não demos motivo para que ele 
saísse, mas se ele quer sair, é um direito dele”, disse.  

Fo
to

: S
ec

om
/P

B

Foto: Secom-PB

O serviço atende mulheres com 
medidas protetivas de urgência 
deferidas ou solicitadas à Justiça

Educação, Saúde e Es-
tradas foram as áreas mais 
votadas pela população 
como prioridades de inves-
timentos para o orçamen-
to do próximo ano. Com o 
encerramento das audiên-
cias públicas virtuais do 
Orçamento Democrático 
Estadual e do sistema de 
votação para a população, 
a Secretaria Executiva di-
vulgou a lista das três áreas 
mais votadas, por região, 
durante este ciclo 2021, 
que registrou recorde de 
participação. As audiências 
aconteceram durante o mês 
de julho e se encerraram na 
última quinta-feira (29). 

Foram quase 150 mil 
pessoas cadastradas e cer-
ca de 340 mil indicações de 
prioridades de investimen-
tos para as regiões. O resul-

tado da votação subsidiará 
as peças orçamentárias do 
governo do próximo ano.

Após o resultado das 
audiências, haverá o Plane-
jamento Democrático que 
compreende a etapa de diá-
logo entre os conselheiros 
estaduais do ODE e os se-
cretários de governo, sobre 
aquelas obras mais votadas 
em cada área.

ODE divulga prioridades eleitas nas 
audiências públicas virtuais 2021

COnFira O rEsultaDO Da vOtaçãO Das árEas 
PriOritárias Para invEstiMEntO POr rEGiãO:

n 1ª Região (João Pessoa): Educação, infraestrutura e habitação
n  2ª Região (Guarabira): Recursos hídricos, estradas de ro-
dagem e educação
n  3ª Região (Campina Grande): Educação, recursos hídricos 
e estradas de rodagem
n  4ª Região (Cuité): Saúde, habitação e educação
n  5ª Região (Monteiro): Estradas de Rodagem, saúde e re-
cursos hídricos
n  6ª Região (Patos): Recursos hídricos, educação e meio am-
biente
n  7ª Região (Itaporanga): Educação, Estradas de Rodagem e 
saúde
n  8ª Região (Catolé do Rocha): Educação, saúde e habitação
n  9ª Região (Cajazeiras): Estradas de Rodagem, educação e 
saúde
n  10ª Região (Sousa): Infraestrutura, educação e habitação
n  11ª Região (Princesa Isabel): Educação, saúde e habitação
n  12ª Região (Itabaiana): Educação, infraestrutura e saúde
n 13ª Região (Pombal): Infraestrutura, educação e saúde
n  14ª Região (Mamanguape): Infraestrutura, estradas de 
rodagem e habitação.

As audiências do 
Orçamento Democrático 
Estadual aconteceram 
durante o mês de julho 

e se encerraram na 
última quinta-feira (29)
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Câmara Federal aprovou, ontem, projeto de regularização fundiária de áreas por autodeclaração, o “PL da Grilagem”

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem, o texto-base 
de um projeto de lei que am-
plia a possibilidade de regula-
rização fundiária de terras da 
União por autodeclaração, ou 
seja, sem vistoria presencial 
do Incra (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária).

Para críticos, a proposta 
- uma das prioridades do go-
verno - abre caminho à regula-
rização de áreas da União ocu-
padas ilegalmente por grileiros 
e desmatadores, permitindo 
dar a criminosos ambientais 
o título das propriedades. Por 
isso, o projeto foi apelidado de 
“PL da Grilagem”.

Os deputados analisam 
agora os chamados destaques, 
sugestões de alteração no texto. 
Finalizada esta etapa, a propos-
ta será encaminhada ao Sena-
do. O presidente Jair Bolsonaro 
já havia editado uma medida 
provisória sobre o assunto em 
dezembro de 2019. Com va-
lidade de 120 dias, a matéria 
precisaria ser votada até 19 de 
maio de 2020 no Congresso, 

o que não foi feito. O projeto 
então substituiu seu conteúdo.

A proposta é de autoria 
do deputado Zé Silva (SD-MG), 
ligado à bancada ruralista na 
Câmara. O texto estabelece a 
ampliação de quatro para seis 
módulos fiscais no tamanho de 
imóveis que podem ser regula-
rizados por meio de autodecla-
ração. O módulo fiscal é uma 
unidade em hectare definida 
pelo Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra) para cada município 
do país, que varia de 5 a 110 
hectares.

A regularização de terras 
por meio de autodeclaração é 
baseada em informações for-
necidas pelos próprios ocu-
pantes do imóvel rural, sem a 
necessidade de uma inspeção 
de campo ou vistoria de auto-
ridades no local. Esse proces-
so de declaração existe desde 
2009, com a criação do pro-
grama Terra Legal, do antigo 
Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário.

Sem a vistoria presencial 
para propriedades maiores, 
bastará a análise de documen-
tos e de declaração do ocupan-
te de que segue a legislação 
ambiental. Ambientalistas 

afirmam que o projeto pode, 
em um segundo momento, 
revisar o marco temporal de 
2008 e aumentar o tamanho 
das terras ocupadas passíveis 
de regularização.

Já para os defensores da 
proposta o texto dá oportuni-
dade para pequenos e médios 
produtores regularizarem suas 
terras e gerarem renda com o 
aumento da produção. Com 
títulos das terras, agricultores 
teriam segurança jurídica e 
poderiam ter acesso a crédi-
to, bem como comercializar 
produtos com notas fiscais. Os 
apoiadores da proposta tam-
bém argumentam que a ma-
téria vai combater o desmata-
mento porque dará um “CPF” 
à propriedade e permitirá a 
fiscalização.

“Dizem que o projeto de-
fende a grilagem. Na verdade, 
vem combater. São agricul-
tores que vivem o sonho da 
terra própria, mas não conse-
guem vender com nota fiscal 
sua própria produção quando 
conseguem produzir. Qual-
quer dono de imóvel que não 
tem o documento é invisível 
para o Estado brasileiro”, disse 
o autor da proposta, Zé Silva 
(PSD-MG).

Vinicius Valfré 
Anne Warth 
Agência Estado

Criminosos ambientais podem 
ganhar título em terras da União

Bomba caseira interrompe 
sessão na Câmara de Sapé

País tem 1.238 óbitos por covid 
em 24h; média fica abaixo de mil

Uma bomba caseira in-
terrompeu a sessão ordinária 
para votação da pauta sobre 
a Reforma da Previdência no 
município de Sapé, na manhã 
de ontem. A pauta, que dividiu 
os vereadores governistas e 
opositores, foi interrompida 
pela explosão do artefato na 
porta do local, mas retomada 
logo após intervenção da Po-
lícia Militar.

O susto maior entre os 
vereadores e funcionários da 

casa se deu pela semelhança de 
sonoridade com um tiro, o que 
gerou tumulto. A Polícia Militar 
foi acionada e, segundo o major 
Flávio, comandante da Terceira 
Companhia do 7º Batalhão, 
localizado em Sapé, o suspeito 
foi detido e levado à delegacia. 

Ainda segundo o major, a 
pessoa foi identificada como 
funcionária da prefeitura e 
autuada pelo crime de per-
turbação do sossego, previsto 
no Código Penal. Pelo artefato 
acionado ser de pouca intensi-
dade e não ter nenhum ferido, 
a pessoa chegou a ser presa, 

mas assinou um termo cir-
cunstanciado para responder 
pelo crime em liberdade. O en-
tendimento da Polícia Militar é 
de que o ato foi realizado com o 
intuito de tumultuar a sessão.

Após suspensão por al-
guns minutos, a sessão foi 
retomada e, por maioria de 
votantes, o Projeto de Lei 
Complementar Nº 001/2021, 
que altera a disciplina do re-
gime próprio de Previdência 
Social do Município de Sapé, 
prevendo regras de transição 
e disposições transitórias, foi 
aprovado.

Com 1.238 novas mortes 
por covid-19 registradas no 
Brasil ontem, a média móvel 
de vítimas pela doença ficou 
em 956. É o quarto dia con-
secutivo em que o índice, que 
busca eliminar distorções en-
tre dias úteis e fim de sema-
na, permanece ligeiramente 
abaixo de mil, em patamar 
semelhante ao observado em 
janeiro deste ano.

Ao todo, o país contabiliza 
558.597 óbitos por covid-19. 

Já o número total de diagnós-
ticos positivos passou a ser 
de 19.986 073 ontem. Nas 
últimas 24 horas, foram regis-
trados 18.247 novos casos da 
doença.

Os dados diários da pan-
demia no Brasil são do consór-
cio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O 
Globo, Extra, Folha e UOL em 
parceria com 27 secretarias 
estaduais de Saúde, em balan-
ço divulgado às 20h. Segundo 
os números do governo, 18,7 
milhões de pessoas estão re-
cuperadas da covid-19.

O balanço de óbitos e ca-
sos é resultado da parceria 
entre os seis meios de co-
municação que passaram a 
trabalhar, desde 8 de junho 
do ano passado, de forma 
colaborativa para reunir as 
informações necessárias nos 
26 estados e no Distrito Fe-
deral. A iniciativa inédita é 
uma resposta à decisão do 
governo Bolsonaro de res-
tringir o acesso a dados sobre 
a pandemia, mas foi mantida 
após os registros governa-
mentais continuarem a ser 
divulgados. 

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

Ítalo Lo Re
Agência Estado

Nos Jogos de Tóquio

Ana Marcela Cunha ganha 
ouro na maratona aquática

Ana Marcela Cunha 
conquistou ontem a me-
dalha de ouro na marato-
na aquática nos Jogos de 
Tóquio. A baiana de Salva-
dor fez uma ótima prova 
e deixou para trás suas 
adversárias na reta final. A 
prata ficou com Sharon van 
Rouwendall, da Holanda, e 
o bronze com Kareena Lee, 
da Austrália.

A brasileira de 29 anos 
chegou ao pódio olímpico 
pela primeira vez na carrei-
ra. Sua estreia foi nos Jogos 
de Pequim, em 2008, quan-
do tinha apenas 16 anos e 
chegou na quinta coloca-
ção. Quatro anos depois, 
se frustrou por não conse-
guir a vaga para a Olimpía-
da de Londres. Já no Rio, 
em 2016, ficou em décimo 
lugar na prova que teve a 
brasileira Poliana Okimoto 
sendo bronze.

A medalha olímpica 
se junta a outros pódios de 
competições importantes. 
Só em Campeonatos Mun-
diais a nadadora tem 11 
pódios, sendo os mais re-
levantes o tetra nos 25 km, 
o ouro nos 5 km, em 2019, 
e uma prata e dois bronzes 
na distância de 10 km. Neste 
ano, em março, ela venceu a 
etapa de Doha, no Catar, da 
Série Mundial.

Mesmo com a prova 
marcada para as 6h30 da 
manhã no horário do Japão, 
para fugir do calor, a tempe-
ratura da água no Parque 
Marinho de Odaiba passava 
dos 29°C. Então, numa dis-
tância de 10 quilômetros 
dentro de um percurso de 
sete voltas, era inevitável 
sentir dificuldades a cada 
braçada.

Ana Marcela começou 
no grupo da frente logo após 
a largada e sempre esteve 
entre as primeiras posições. 
Chegou a liderar por um 

bom tempo, o que impli-
ca fazer mais esforço, mas 
também revezou com outras 
atletas até para poder pegar 
o “rastro” de quem estava na 
frente, o que faz com que se 
canse menos na prova.

Com pouco mais de sete 
quilômetros de disputa, a 
nadadora Ashley Twichell, 
dos Estados Unidos, esta-
va dando 46 braçadas por 
minutos enquanto que a 
brasileira fazia apenas 36, o 
que mostrava que ela estava 
conseguindo se manter ve-
loz fazendo menos esforço 
que a adversária.

Ela entrou para os úl-
timos 1,39 km de prova, na 
última volta, na segunda po-
sição, 2,6 segundos atrás da 
alemã Leonie Beck. E foi nes-
se momento que começou a 
aumentar o ritmo das braça-
das e o grupo foi se dividindo 
um pouco. Ana Marcela lide-
rou até o fim e conquistou o 
ouro olímpico pela primeira 
vez na carreira.

Paulo Favero
Agência Estado

Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Ana Marcela, baiana de Salvador, fez uma ótima prova e deixou para trás suas adversárias na reta final

Um vídeo de empatia e 
acolhimento viralizou nacio-
nalmente nas redes sociais 
nos últimos dias. Em uma das 
filas de vacinação, em Cam-
pina Grande, um homem já 
adulto chegou para receber a 
primeira dose dos imunizan-
tes contra a covid-19, mas, en-
quanto aguardava, apresentou 
comportamento semelhante 
ao de crises de síndrome do 
pânico e ansiedade. O medo foi 
notado pela técnica de enfer-
magem Lucimeire Gomes de 
Assis que, de forma imediata, 
buscou acalmar o rapaz para 
que a dose fosse aplicada.

Chorando, o homem foi 
abraçado pela técnica de enfer-
magem e teve a mão segurada 
por uma segunda profissio-
nal, que o acolheram, deram 
carinho, espaço, orientação e 
suporte para que a aplicação 
da vacina fosse efetivada. 

Rosa Maria, estagiária do 
Serviço Escola de Psicologia 
da Universidade Federal de 
Campina Grande, observou 
o comportamento associado 
à fobia, uma forma de medo 
irracional.

“O medo irracional de 
agulhas, seringas e procedi-
mentos médicos se chama 
tripanofobia. Esse medo ir-
racional faz com que essas 
pessoas fiquem ansiosas ao 
se aproximar desses objetos 
ou, por vezes, até quando pen-
sam neles. A ansiedade traz 
sentimentos de nervosismo e 
medo, mas também é comum 
que ela se apresente através do 
corpo com a inquietação, ta-
quicardia, sudorese, falta de ar, 
oscilações na pressão cardíaca 
e em situações extremas pode 
chegar à sensação de desmaio”, 
explicou Rosa Maria. 

Nas redes sociais, o vídeo 
teve mais de meio milhão de 
visualizações e foi alvo de elo-
gios pela conduta empática 

dos profissionais de saúde. 
Ação que resume a atuação 
dos profissionais nesse en-
frentamento. A doação e os 
esforços pelo bem geral, objeti-
vando conseguir chegar ao fim 
da pandemia, são os pilares 
que mantêm os profissionais 
firmes na missão de cuidar.

“Foi tudo espontâneo, 
quando ele chegou a gente es-
tava vacinando outras pessoas, 
e observamos que ele estava 
com pânico, com muito medo 
de se vacinar. Fomos até ele 
e fizemos esse atendimento. 
Somos orientados a sempre 
olhar cada paciente como se 
fosse alguém da nossa família. 
Foi fácil de identificar o pâni-
co porque, trabalhando com 
pacientes com covid-19, eles 
sempre chegam no hospital 
assim, com medo do que pode 
acontecer. Então temos esse 
cuidado e atenção para com 
ele. Ali eu estava sendo eu”, 
afirmou Lucimeire Gomes de 
Assis.

Atendimento em fila de vacina 
em Campina viraliza na internet
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Foto: Agência Brasil

Ao todo, o Brasil já 
contabiliza 558.597 
óbitos por covid-19 e, 
nas últimas 24 horas, 
foram registrados 
18.247 novos casos 
da doença
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Êxito da vacinação contra a doença fez o número de óbitos cair desde maio, mas é preciso manter medidas de prevenção

Covid: 107 cidades do Estado 
não registram mortes em julho

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

Nenhum óbito por co-
vid-19 foi registrado no mês 
de julho em 107 municípios 
paraibanos. Os dados são da 
Gerência Executiva de Vigi-
lância em Saúde (GEVS) e 
apontam que a diminuição 
no número de óbitos vem 
ocorrendo desde maio. Este 
é um dos indícios do sucesso 
da vacinação na Paraíba, que 
já contemplou mais de 46% 
da população com pelo menos 
uma dose. O relatório aponta 
ainda que, de junho para ju-
lho, o número de mortes em 
decorrência da pandemia no 
Estado caiu de 796 para 386, 
uma redução de 51,5%.

 Algumas cidades tive-
ram grande contribuição nes-
ta mudança de cenário entre 
os meses de junho e julho. 
Monteiro, no 
Cariri parai-
bano, regis-
trou uma que-
da de 82,35% 
d o s  ó b i to s 
entre os úl-
t imos  dois 
meses, saindo 
de 17 para 03; 
Sousa e Gua-
rabira caíram 
81,82% cada uma, de 22 para 
04; e Patos reduziu 72,09%, 
de 43 para 12 óbitos. João 
Pessoa também teve forte 
participação nesse quadro: 
a capital paraibana, que havia 
registrado 188 vidas perdidas 
por covid-19 em junho, conta-
bilizou 63 em julho (-66,4%). 
Campina Grande saiu de 123 
para 42 óbitos no mesmo pe-
ríodo (-65,8%).

Fazendo um recorte dos 
três meses que antecederam 
julho, também observa-se um 
cenário bastante favorável no 
que concerne à redução dos 
óbitos por covid-19 no Estado. 

O município de Espe-
rança, que contabilizava uma 
média mensal de 15 mortes 
entre abril e junho, registrou 
um único óbito no último mês 
(diminuição de 93,33%). A 
mesma perspectiva é obser-
vada em João Pessoa, que par-
tiu de uma média de 259 óbi-
tos nos três meses anteriores 
para 42 em julho (diminuição 
de 83,78%). Santa Rita saiu 
da média de 26 óbitos para 
10 (diminuição de 61,54%).

 O secretário de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, 
reforça que, apesar dos nú-
meros favoráveis e das ine-
quívocas provas da eficiência 
da vacinação, ainda não há 
motivo para relaxar nas me-
didas preventivas. 

“A vacinação só passa 
a ser efeti-
va quando a 
maioria da po-
pulação já está 
devidamen-
te protegida 
com o agente 
imunizante, 
algo que gira 
em torno de 
70% dos in-
divíduos. Por 

enquanto, devemos manter 
o uso de máscara, precauções 
de higiene pessoal e distan-
ciamento seguro”, destacou. 

Foi registrado no siste-
ma de informação SI-PNI a 
aplicação de 2.590.790 doses. 
Até o momento, 1.863.977 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose e 726.813 
completaram os esquemas 
vacinais onde 667.529 toma-
ram as duas doses e 59.284 
utilizaram imunizante de 
dose única. A Paraíba já dis-
tribuiu um total de 3.051.556 
doses de vacina aos municí-
pios.

Paraíba tem 
26% de leitos  
ocupados

A ocupação total de lei-
tos de UTI covid-19 (adulto, 
pediátrico e obstétrico) em 
todo o estado é de 26%. Fa-
zendo um recorte apenas dos 
leitos de UTI para adultos na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 20%. É o que mostra 
o boletim divulgado ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Em Campina Grande es-
tão ocupados 32% dos leitos 
de UTI adulto e no Sertão 34% 
dos leitos de UTI para adultos. 

De acordo com o Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, 25 pacientes foram 
internados nas 24 horas en-
tre a segunda-feira e ontem. 
Ao todo, 310 pacientes estão 
internados nas unidades de 
referência. 

A SES registrou, ontem, 
37 casos de covid-19. Todos 
os confirmados ontem foram 
casos de pacientes graves, pois 
devido à instabilidade do siste-
ma e-SUS Notifica, o boletim foi 
gerado sem os dados dos casos 
leves. Agora, a Paraíba totaliza 
422.712 casos confirmados da 
doença, que estão distribuídos 
por todos os 223 municípios. 
Até o momento, 1.130.777 
testes para diagnóstico da co-
vid-19 já foram realizados.

Também foram confirma-
das oito novas mortes. Os óbi-
tos confirmados neste boletim 
aconteceram entre os dias 30 
de julho e 2 de agosto, sendo 
dois em hospitais privados e os 
demais em hospitais públicos. 
Com isso, o Estado soma 9.011 
mortes. O boletim registra ain-
da um total de 296.180 pacien-
tes recuperados da doença.Com a redução de novos casos de infecção pela covid-19, a ocupação de leitos hospitalares está em queda na Paraíba

386
Foi o total de mortes por 

covid-19 em julho, queda de 
51,5% em relação a junho.

Mudança de vida

Paciente celebra sucesso em transplante de córnea
Voltar a enxergar o 

mundo com o olho es-
querdo foi a grande con-
quista da vida do redator 
publicitário, podcaster e 
músico Marcelo Fontes, de 
24 anos. Um transplante 
de córnea, realizado por 
meio da Central Estadual 
de Transplantes, no últi-
mo mês de abril, mudou 
a vida do jovem que não 
conseguia realizar ativi-
dades simples do dia a dia.

Marcelo tinha 21 anos 
quando foi diagnostica-
do com ceratocone, uma 
doença progressiva que 
atinge a córnea, deixan-
do-a em formato de cone 
e tornando a visão emba-
çada e irregular. A evolu-
ção do problema  pode até 
levar à cegueira total.

Morador de João Pes-
soa desde 2014, cerca de 
dois anos depois, o jovem 
natural de Rezende (RJ) 
começou a perceber que 
a visão estava ruim. “Por 
medo de ser algo grave 

e muito trabalho eu fui 
adiando a ida ao médico. 
Ficar cego era meu maior 
medo de infância”, revelou 
Marcelo.

O diag-
n ó s t i c o 
veio após 
a l g u m a s 
c o n s u l t a s 
c o m  u m a 
oftalmolo-
gista. A so-
lução apre-
s e n t a d a 
para o olho 
esquerdo, 
mais com-
p r o m e t i -
do,  era  o 
transplan-
te. No olho direito ainda 
era possível estacionar o 
avanço da doença, e assim 
foi feito por meio de uma 
cirurgia.

“Ceratocone é uma 
doença que evolui muito 
rápido, eu estava deixan-
do de fazer muita coisa 
por causa da visão, por 

exemplo, fazer a barba e 
dirigir. O transplante era 
algo muito distante pra 
mim. Fiquei muito assus-
tado”, contou.

C o m 
25% da vi-
são,  Mar-
celo entrou 
na lista de 
espera da 
Centra lde 
Transplan-
te. A notícia 
de que a vez 
dele havia 
c h e g a d o 
veio no úl-
timo dia 28 
de abril. A 
cirurgia foi 

feita dois dias depois.
“Quando começou a 

pandemia eu tinha certeza 
de que não ia acontecer, 
mas no dia 28 de abril de 
2021 eu recebi uma liga-
ção do hospital falando 
que tinha chegado uma 
córnea pra mim. Foi a 
melhor notícia da minha 

vida, fiquei um tempo sem 
acreditar, chorei muito, e 
aí foi a correria pra reali-
zar os exames pré-cirur-
gia”, disse.

Passados pouco mais 
de três meses, a recupera-
ção de Marcelo segue com 
sucesso. “Eu já consigo en-
xergar muito melhor que 
antes, fazer coisas que eu 
não conseguia fazer. Eu te-
nho muito que agradecer 
ao meu doador e à família 
dele, por terem pensado 
nessa possibilidade e de-
cidido que ele seria um 
doador de órgãos. Tam-
bém sou muito grato a 
toda equipe que cuidou de 
mim. A doação de órgãos 
e o SUS mudaram minha 
vida”, finalizou.

Em 2021, a Central 
Estadual de Transplantes 
já realizou 112 cirurgias 
de córneas, e 362 pacien-
tes ainda continuam na 
fila de espera. A previsão 
é de zerar a fila até o fim 
do ano.

A Central Estadual de 
Transplantes já realizou, 

desde o início do 
ano, 112 cirurgias de 

córneas; 362 pacientes 
continuam na fila 

de espera

Marcelo Fontes passou em abril por um transplante da córnea do olho esquerdo

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB
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Feriado de Fundação da Paraíba foi antecipado para março; bancos e repartições municipais de JP não terão expediente

Comércio, TJ e órgãos públicos 
estaduais funcionam amanhã

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Amanhã, dia 5 de agos-
to, tradicionalmente é feria-
do estadual em comemora-
ção à fundação da Paraíba. 
Entretanto, por conta da 
pandemia da covid-19, o 
Governo do Estado já havia 
emitido a Medida Provisória 
295, em 25 de março, an-
tecipando essa data para o 
dia 1º de abril deste ano. 
Assim, amanhã o comércio, 
shoppings, as repartipções 
públicas estaduais e órgãos 
da Justiça, Defensoria Pú-
blica irão funcionar com 
seus horários de expedien-
tes normalmente. Mas, as 
agências bancárias públicas 
e privadas estarão fechadas.

De acordo com a as-
sessoria de comunicação 
do Sindicato dos Bancários 
da Paraíba, como os bancos 
abriram para atendimen-
to ao público no período 
da Semana Santa, quando 
seria a antecipação desse 
feriado, as agências bancá-
rias permanecerão fecha-
das amanhã. 
Com isso, as 
pessoas que 
possuem con-
tas com ven-
cimento em 5 
de agosto po-
derão pagar 
seus boletos 
sem acrésci-
mos de juros 
na sexta-feira 
(6).

Na capital, a Prefeiutra 
de João Pessoa informou 
que os órgãos públicos mu-
nicipais também permane-
cerão sem expediente. É que 
o dia 5 de agosto, além de 
ser comemorado a fundação 
da Paraíba também é cele-
brado o Dia da Padroeira de 
João Pessoa, Nossa Senhora 
das Neves, e aniversário da 
cidade, que completa 436 
anos de fundação. 

O procurador-geral do 
município, Bruno Nóbrega, 
explicou que existem dois 
feriados na mesma data e 
em abril foi antecipado o es-
tadual, porém o municipal 
permanece sendo comemo-
rado no dia 5 de agosto.

Apesar da decisão mu-
nicipal, o presidente da Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas 
de João Pessoa (CDL-JP), 
Nivaldo Vilar, afirma que 
comerciantes foram surpre-
endidos com a decisão da 
Prefeitura de João Pessoa de 
manter o feriado municipal, 
mas garantiu a abertura dos 
estabelecimentos. 

“Estamos às vésperas 
do Dia dos Pais, uma data 
que movimenta as vendas 
e não podemos fechar. Esse 
feriado já ocorreu e vamos 
abrir normalmente”, afir-
mou Nivaldo.

A Federação do Comér-
cio de Bens e de Serviços 
do Estado da Paraíba (Fe-
comércio-PB), através da 
assessoria de comunicação, 
divulgou uma nota informa-
mando  que “em função da 
determinação da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, 
em relação ao feriado de 5 
de agosto, e respeitando a 
Convenção Coletiva de Tra-
balho 2021/2022, homo-
logada junto ao Ministério 
do Trabalho, os lojistas que 
desejem abrir seus estabe-
lecimentos devem respeitar 
a cláusula 40ª da referida 
convenção”. Assim, os em-
pregadores terão que garan-
tir um dia de folga e mais 
o valor de uma diária aos 
funcionários.

Já em relação aos sho-
ppings centers de João Pes-
soa, o funcionamento será 

normal como 
em todos os 
dias da sema-
na, das 10h às 
22h. Em Cam-
pina Grande, 
esses esta-
belecimen-
tos também 
abrirão. Em 
G u a r a b i r a , 
as lojas, ci-
nemas e pra-

ça de alimentação funcio-
narão das 10h às 21h. Na 
cidade de Patos, no Sertão 
paraibano, os dois shoppin-
gs terão expediente normal. 
Vale lembrar que os bancos 
existentes nesses locais es-
tarão fechados.

O transporte público da 
capital vai funcionar com a 
mesma frota dos dias nor-
mais. Os trens urbanos que 
fazem o transporte de pas-
sageiros entre Santa Rita, 
Bayeux, João Pessoa e Cabe-
delo terão viagens normais.

Apesar do feriado mu-
nicipal em João Pessoa, o 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJ-PB) e Defensoria 
Pública do Estado da Para-
íba (DPE-PB) vão seguir o 
decreto estadual do final de 
março. Assim, os expedien-
tes serão mantidos. “O TJ-PB 
vai seguir o Estado. Quando 
o feriado foi antecipado o 
presidente Saulo Benevides 
publicou um decreto acom-
panhando a decisão estadu-
al”, informou a assessoria de 
comunicação.

436 anos de fundação

UFPB faz doação de dois mil livros 
em pontos turísticos de João Pessoa
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Com objetivo de estrei-
tar a distância entre acade-
mia e sociedade civil e em 
celebração do aniversário 
de 436 anos de João Pessoa, 
a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) promove a 
doação de livros produzidos 
na editora da instituição em 
pontos turísticos da capital. 
O reitor da UFPB, Valdiney 
Gouveia, explicou que a 
ação, que começou ontem, 
segue hoje e na sexta-feira 
(6) vai distribuir pelo menos 
2 mil livros produzidos na 
editora da universidade.

De acordo com o reitor 
Valdiney Gouveia, a inicia-
tiva é uma forma de esti-
mular a leitura na cidade 
e também de divulgar os 
trabalhos científicos que 
são produzidos na UFPB, 
como uma espécie de pres-
tação de contas à socieda-
de, a grande responsável 
por manter por meio dos 

impostos, a universidade 
federal funcionando.

“Foi uma forma de re-
tribuir a João Pessoa, uma 
cidade que tanto fez pela 
UFPB, onde nós temos um 
dos nossos campi. É uma 
forma de estreitar os laços 
da academia e da população 
da cidade. Os contribuintes 
pagam seus impostos e é 
por meio deles que a UFPB 
existe, então, nada melhor 
do que darmos essa con-
tribuição, apresentando à 
sociedade o que é produ-
zido na nossa instituição”, 
comentou. 

Foram escolhidos três 
cartões postais da cidade: 
Busto de Tamandaré, Pon-
to de Cem Réis e Parque da 
Lagoa. A distribuição dos li-
vros acontece por meio do 
caminhão da Editora UFPB, 
responsável pela publicação 
de parte das pesquisas e tra-
balhos desenvolvidos dentro 
da instituição de ensino. Os 
exemplares vão de livros de 
poesia e fotografia a volu-

mes que contam a história 
da UFPB.

“Temos a oportunidade 
de presentear a população 
com livros que abordam vá-
rias áreas do conhecimento. 
Temos livros na área de co-
municação, de fotografia, de 
história, entre outros. É uma 
forma de levarmos a UFPB 
para as ruas, mostrar aos 
contribuintes o que é pro-
duzido na nossa instituição", 
comentou Valdiney Gouveia.

Ainda de acordo com o 
reitor, a iniciativa da doação 
itinerante de livros é uma 
das ações de divulgação 
científica por parte da UFPB. 
Valdiney Gouveia compar-
tilhou que sua intenção é, 
após a conclusão das obras 
de reforma da Biblioteca 
Central da UFPB no cam-
pus de João Pessoa, fazer 
um evento para mostrar à 
população em geral que o 
ambiente é um espaço que 
pode ser usado pela socie-
dade, seja para estudos, seja 
para pesquisas.

“Assim que tivermos a 
conclusão da reforma da Bi-
blioteca Central, vamos fazer 
um chamamento para que as 
pessoas que estão de fora da 
instituição comecem a usar 
mais o ambiente. Temos uma 
grande estrutura, uma varie-
dade muito grande de obras, 
que pode e deve ser usada por 
nossa população”, concluiu.

SERVIÇO 

Programação  
de doações

n Data: Hoje

n Local: Ponto de Cem 
Réis

n Horário: 8h às 10h

n Data: Sexta-feira

n Local: Parque da 
Lagoa

n Horário: 15h às 17h

As famílias de agricul-
tores do Assentamento 1º 
de Março, no município de 
Pitimbu, na Região Metropo-
litana de João Pessoa, rece-
beram na segunda-feira,  30 
Títulos de Domínio (TDs), 
como são chamados os do-
cumentos que transferem os 
imóveis rurais aos beneficiá-
rios da reforma agrária em 

caráter definitivo. Os docu-
mentos foram entregues às 
famílias assentadas em so-
lenidade realizada na escola 
municipal de Ensino Funda-
mental que funciona na área 
de reforma agrária.

As famílias vivem e pro-
duzem em lotes há 28 anos. 
As entregas foram realizadas 
pelo superintendente da au-

tarquia na Paraíba, Kleyber 
Nóbrega, e pelo chefe subs-
tituto do setor de Desenvol-
vimento de Assentamentos, 
Ailton Queiroz Coutinho Fi-
lho. Também participaram 
da solenidade representan-
tes das gestões municipais 
de Pitimbu e Caaporã, lide-
ranças políticas e agriculto-
res assentados.

As famílias dos assenta-
mentos Sede Velha e Teixei-
rinha, também em Pitimbu, 
devem receber os Títulos de 
Domínio nos próximos me-
ses.

“Com a entrega desses 
títulos, que garantem às fa-
mílias a propriedade de seus 
lotes, estamos cumprindo a 
lei e a determinação do Go-

verno Federal. Ao plantar a 
terra e produzir alimentos 
de qualidade para abaste-
cer a mesa de quem vive 
nas cidades, essas famílias 
conquistaram o direito de 
serem donas de um pedaço 
de terra”, afirmou o superin-
tendente do Incra/PB.

O presidente da asso-
ciação do Assentamento 1º 

de Março, Eliseu Antônio 
dos Santos, falou da alegria 
das famílias em receberem 
a propriedade definitiva dos 
seus lotes. “Agora podemos 
andar com nossos próprios 
pés, sem depender de mais 
ninguém. Podemos também 
fazer outros empréstimos. É 
uma segurança”, disse o agri-
cultor assentado.

Agricultores recebem títulos de posse

Transportes públicos, 
como ônibus e trens 
urbanos, funcionam 

normalmente na 
Região Metropolitana 

de João Pessoa.

Foto: Marcus Antonius

Entidades lojistas informaram que  o comércio de João Pessoa manterá o expediente amanhã e esperam boas vendas devido à proximidade do Dia dos Pais
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Produtos estavam armazenados em um cômodo da casa onde a vítima entrou fumando causando o incêndio

A Polícia Civil, em Pa-
tos, vai investigar as causas 
da explosão que provocou 
incêndio numa residência, 
localizada na Rua do Meio, 
naquela cidade do Sertão 
paraibano. Segundo o major 
Danilo Galvão, comandante 
do 4º Batalhão de Bombei-
ros Militar, o local funcio-
nava de forma clandestina, 
pois estava localizado numa 
área residencial. Uma perí-
cia será realizada.

As primeiras informa-
ções dão conta de que o 
proprietário da residência, 
identificado apenas por 
“Mimi”, teria entrado em 
um quarto onde funcionava 
a fabricação de fogos de ar-
tifício, causando a explosão. 
O fato ocorreu por volta das 
23h da segunda-feira passa-
da e apenas o dono da casa 
sofreu queimaduras, sendo 
socorrido para o Hospital 
Regional de Patos com feri-
mentos graves, mas devido 
à gravidade, foi transferido 
para o Hospital de Emer-
gência e Trauma, de Cam-
pina Grande. O barulho foi 
ouvido em várias partes da 
cidade de Patos.

O major Danilo Galvão, 
comandante do 4º Batalhão 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar, disse que na casa funcio-

nava, de forma clandestina, 
uma fábrica de fogos de arti-
fício. Para não levantar sus-
peitas, a produção ocorria em 
um cômodo. Na noite de se-
gunda-feira o proprietário da 
casa entrou no local fumando. 
“Provavelmente uma faísca 
do cigarro tenha atingido os 
fogos”, acredita o major.

Logo que tomou conhe-
cimento da explosão, guar-
nições do Corpo de Bom-
beiros se dirigiram ao local 
e conseguiram debelar o 
fogo, evitando que se alas-
trasse e atingisse outras 
moradias. A Polícia Militar 
também esteve no local e 
realizou o isolamento. Uma 
mulher que reside na casa 
conseguiu sair ilesa.

O major Galvão infor-
mou que a explosão des-
truiu completamente a re-
sidência, causando danos 
estruturais na casa vizinha. 
O homem ferido foi socor-
rido pelos bombeiros. Ele 
disse ainda que no quarto 
reservado à fabricação clan-
destina de fogos havia um 
grande estoque de fogos, 
pólvora e outros materiais 
utilizados para a fabricação 
de fogos. 

O local, que fica na co-
munidade Rua do Meio, é 
famoso por ter vários pon-
tos de fabricação de fogos de 
artifício e já registrou outras 
explosões anteriormente.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Fábrica clandestina de fogos 
explode e deixa homem ferido

Irregularidade

PM intensifica combate a veículos 
com canos de escape barulhentos 

A Polícia Militar, atra-
vés do Batalhão de Policia-
mento de Trânsito, iniciou 
ontem a Operação Moto 
Segura que visa combater 
os veículos com canos de 
escape barulhentos. A ação, 
segundo o tenente-coro-
nel Jucier Pereira de Lima, 
comandante da unidade 
militar, acontecerá durante 
todo o mês de agosto com 
o objetivo de coibir a circu-
lação irregular de veículos, 
principalmente os que usam 

o cano de escape alterado. 
A multa para quem 

pratica essa irregularidade 
é de R$ 195,23, sendo con-
siderada de natureza gra-
ve e com previsão de cinco 
pontos na carteira de ha-
bilitação. As denúncias po-
dem ser feitas pelo 190.

A operação foi determi-
nada pelo próprio coman-
dante geral da PM, coronel 
Euller Chaves, durante re-
união na segunda-feira (2). 
O Batalhão de Policiamento 

de Trânsito (BPTran) está 
coordenando as ações, que 
terá o apoio de várias uni-
dades operacionais.

Além das blitzen em 
pontos estratégicos, ron-
das em horários variados 
e denúncias da população, 
a operação vai contar tam-
bém com o levantamento de 
informações sobre grupos 
que promovem “rolezinhos” 
e sobre estabelecimentos 
que estejam fazendo a mo-
dificação do cano de escape 

para provocar barulho. A 
PM orienta que as pessoas 
que andam de motocicletas 
ou ciclomotores observem 
o equipamento do veículo, 
pois o funcionamento regu-
lar do escapamento é de ex-
clusiva responsabilidade do 
condutor. Mesmo que a irre-
gularidade ocorra por defei-
to ou causa natural, ou seja, 
sem a ação do condutor, ain-
da assim ele poderá ser pe-
nalizado, conforme previsto 
na legislação de trânsito.

Foto: Ascom/PMPB

Operação Moto Segura 
acontecerá durante o mês 
de agosto com o objetivo de 
coibir a circulação de veículos 
com irregularidades

A ação dos policiais 
militares da Paraíba sal-
vou mais uma criança e 
aliviou o desespero de 
uma mãe que viu o filho, 
de apenas um ano e um 
mês, sem conseguir res-
pirar. O caso aconteceu no 
começo da noite de segun-
da-feira (2), no Colinas do 
Sul, bairro de Gramame, 
zona sul de João Pessoa.

Desesperada, a mãe 
procurou a base da Força 
Tática do 5º Batalhão, e lá 
viu o esforço dos policiais 
para salvar a vida do meni-
no. Com apoio de equipes 
da Força Regional, os mili-
tares fizeram todos os pro-
cedimentos necessários 
para desobstruir as vias 
aéreas da criança, a exem-
plo da manobra de Heimli-
ch, conseguindo reanimar 
o garoto. “Ele voltou”, bra-
daram os policiais e fami-

liares da criança comemo-
rando o fato do menino 
voltar a respirar, cena que 
emocionou a todos.

A situação teria sido 
causada por secreção, se-
gundo a mãe, já que o me-
nino estava bastante gri-
pado. A criança foi levada 
pelo Corpo de Bombeiros 
Militar para receber aten-
dimento no Hospital In-
fantil Municipal, no bairro 
do Valentina. 

Rápida ação salva 
criança de engasgo

A ação rápida dos policiais foi importante para salvar a criança

Fo
to

: A
sc

om
/P

M
PB

Policiais da Força 
Tática do 5º BPM 

realizaram monabra 
de Heimlich para 

reanimar a criança 
engasgada  

PRF prende suspeitos de roubos em 
CG e apreende armas e maconha

A Polícia Rodoviária Fe-
deral prendeu dois homens 
suspeitos de praticar assal-
tos, apreendeu dois revól-
veres, 42 munições e cinco 
gramas de maconha, além de 
recuperar um veículo rouba-
do e os pertences das vítimas 
dos assaltos. 

A ação ocorreu na ma-
drugada de terça-feira (3), no 
município de Cruz do Espíri-
to Santo. Durante a tentativa 
de fuga, os indivíduos atira-
ram contra a equipe policial. 

Os policiais tentardam 
abordar um automóvel Fiat 
Toro, na BR-230, na altura do 
km 57, próximo ao Condo-
mínio Green Ville. O veículo 
possuía características seme-
lhantes a um automóvel rou-
bado em Campina Grande, 
na segunda-feira (2). O con-
dutor não obedeceu a ordem 
de parada da equipe policial 
e empreendeu fuga em alta 
velocidade. Os policiais inter-
ceptaram o veículo e realiza-
ram a prisão da dupla. 

No veículo, foram encon-
trados dois revólveres, 39 mu-
nições calibre 38 e maconha.  
A dupla é suspeita de realizar 
assaltos na região do municí-
pio de Cruz do Espírito Santo. 
Com eles, foram recuperados 
pertences que seriam das víti-
mas dos assaltos, sendo eles: 
quatro celulares, cartão de 
crédito, brincos e dinheiro. 

A equipe policial tam-
bém confirmou que o veí-
culo Fiat Toro, utilizado 
durante a ocorrência pelos 

homens presos, foi rouba-
do em Campina Grande. 
O condutor, de 24 anos, pos-
suía também um mandado 
de prisão em aberto pelos 
crimes de roubo e tráfico de 
drogas. 

O passageiro, de 34 
anos, confirmou para a equi-
pe policial que roubaram 
o veículo e fizeram assal-
tos a transeuntes na região.  
Os dois homens foram enca-
minhados à Polícia Judiciária 
de Santa Rita.

Polícia cumpre mandado contra autor 
de vários assaltos em Cajazeiras

A Polícia Civil, Seccional 
Cajazeiras prendeu nessa 
terça-feira na cidade de Ca-
jazeiras, Carlos Eduardo de 
Sousa Silva, 19 anos, aponta-
do como autor de vários fur-
tos e roubos naquela cidade 
do sertão paraibano a prisão 
de “Galalau”, como é conhe-
cido foi em cumprimento a 
mandado de prisão expedido 
pela justiça daquela comarca.

Segundo o delegado sec-
cional Ilamilto Simplício, a 
Polícia Civil identificou a lo-
calização de “Galalau” e im-
possibilitou possível rota de 
fuga. Ele não reagiu. No mo-
mento da prisão foi apreen-
dido com ele 40 trouxinhas 
de maconha e uma quantia 
em dinheiro. O acusado pe-
los crimes já está na cadeia 
pública de Cajazeiras.

O delegado informou 
que a operação denominada 
de “Pega Ladrão 1” terá ou-
tras fases na região. “Mais 
um envolvido com assaltos 
e furto está preso”, disse o 
Ilamilto ao garantir que a 
operação terá outros desdo-
bramentos.

Assaltantes
Na cidade de Campi-

na Grande, a Polícia Militar 
prendeu três suspeitos de 
participarem de um assalto 
a uma farmácia, no bairro 
do Portal Sudoeste, naquela 
cidade. De acordo com a PM, 
o assalto teria sido praticado 
por quatro homens que inva-
diram o estabelecimento co-
mercial e roubaram celulares 
e dinheiro do local. Os crimi-
nosos fugiram em um carro. 

A polícia conseguiu ras-
trear um dos celulares rou-
bados e chegou até uma casa, 
no conjunto Aluízio Campos, 
onde estavam três suspeitos. 
Um quarto suspeito continua 
sendo procurado. Os objetos 

roubados foram recuperados. 
Além disso, foram apreen-
didas 126 embalagens com 
maconha e uma espingarda. 
Presos e material apreendido 
foram levados para a Central 
de Flagrantes.

Eduardo, de apenas 19 anos de idade, é considerado de alta periculosidade

Fotos: Ascom/PCPB
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Entre as infrações cometidas frequentemente pelos motoristas paraibanos estão ainda dirigir sob efeito de álcool e sem CNH

A maior irregularidade 
do motorista paraibano no 
trânsito é dirigir com o li-
cenciamento atrasado. A in-
formação é do coordenador 
de Policiamento do Trânsi-
to, coronel Rochester Gui-
marães do Vale. Ele infor-
mou também que as outras 
maiores irregularidades 
praticadas pelos paraibanos 
nos últimos dois anos foram 
dirigir sob efeito de álcool e 
sem a carteira de habilita-
ção. Essas três infrações, são 
as maiores constantemente 
flagradas nas blitz realiza-
das pelos órgãos de trânsito 
no Estado. 

Ele enfatizou que o Cer-
tificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV) 
é documento de porte obri-
gatório, assim como a CNH 
(Carteira Nacional de Habi-
litação). Conduzir o veículo 
sem os documentos de porte 
obrigatório é infração leve 
(4 pontos na carteira), multa 
de R$ R$ 53,20 e retenção do 
veículo até a apresentação 
do documento.

Ainda de acordo com o 
coronel Rochester do Vale, 
caso o problema do con-
dutor seja licenciamento 
atrasado, o veículo e o CRLV 
serão apreendidos até que o 

condutor quite os débitos. 
Nesse caso, a infração é gra-
víssima (7 pontos) e multa 
no valor de R$ 191,54. “Os 
condutores devem estar 
sempre atentos com os equi-
pamentos obrigatórios e 
com a data de licenciamen-
to, que deve ser realizado de 
acordo com o final da placa. 
Cada uma das infrações co-
metidas, além do recolhi-
mento do documento ou do 
veículo, acarreta multa e 
pontos na CNH, que variam 
de acordo com a infração”.

Lei Seca 
As punições previstas 

pela Lei Seca incluem multa 
de R$ 2.934,70, suspensão 
do direito de dirigir por 12 
meses, recolhimento da ha-
bilitação, retenção do veículo 
e até mesmo a possibilidade 
de detenção. Também exis-
tem outras consequências 
previstas para o condutor 
que não realiza o teste do ba-
fômetro ou foge de uma blitz 
policial.

CNH
A Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), também 
conhecida como carteira de 
motorista, é o documento ofi-
cial que, no Brasil, atesta a 
aptidão de um cidadão para 
conduzir veículos automotores 
terrestres. Portanto, seu porte 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Licenciamento atrasado é a 
irregularidade mais comum

é obrigatório ao condutor de 
qualquer veículo desse tipo. A 
CNH atual contém fotografia, 
os números dos principais do-
cumentos do condutor, entre 
outras informações (como a 
necessidade de uso de lentes 
corretivas, por exemplo). A 
carteira de habilitação também 
pode ser utilizada como docu-
mento de identidade no Brasil.

Motociclistas

Uma das maiores infra-
ções cometidas pelos motoci-
clistas é o não uso do capace-
te. Estima-se que o capacete 
pode prevenir cerca de 69% 
dos traumatismos crânio-en-
cefálicos e 65% dos trauma-
tismos da face em um aciden-
te de moto. Mesmo assim, a 
falta de uso deste equipamen-
to é uma das infrações mais 
habituais entre os condutores 

de motos. Considerada gravís-
sima, a infração acrescentar 
sete pontos na carteira, gera 
multa de R$ 293,47 e suspen-
são da habilitação.

Nas rodovias federais
As principais irregulari-

dades ou abusos cometidos 
pelos condutores paraibanos 
nas estradas federais que 
cortam a Paraíba, segundo a 

Polícia Rodoviária Federal 
são as seguintes: excesso de 
velocidade, ultrapassagens 
em locais não permitidos, 
embriaguez ao volante, a fal-
ta do cinto de segurança e 
transporte de crianças sem a 
cadeirinha. 

Nos casos mais graves, 
com mais de 50% da velo-
cidade máxima permitida, 
o Código de Trânsito Brasi-
leiro prevê infração gravís-
sima, o condutor acumula 7 
pontos na CNH e sofre a pe-
nalidade de multa no valor 
de R$ 574,62, além da sus-
pensão imediata do direito 
de dirigir e apreensão do 
documento de habilitação.
Entre os motociclistas, as 
infrações mais frequentes 
são, falta do uso do capa-
cete, falta de habilitação e 
transporte de crianças entre 
o condutor e o carona.

Novo serviço on-line
No sentido de evitar constrangimentos 

para quem deseja vender ou comprar um 
veículo de um particular, o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-PB) lançou 
um serviço via internet, cuja finalidade é 
otimizar e regularizar o negócio de forma 
transparente, garantindo maior segurança 
aos envolvidos. Para a direção do órgão, 
o documento e a comunicação da venda 
do veículo, evita constrangimento para as 
partes, especialmente para o vendedor, 
que se protege de supostas notificações por 
infrações cometidas pelo novo proprietário. 

Vale salientar que a comunicação de 
venda é um serviço gratuito oferecido por 
meio de agendamento, no site www.detran.
pb.gov.br. Para isso, o usuário clica em 
Agendamentos, Agendar Serviço, Veículo e 
Comunicação de Venda. Preenche os dados 
solicitados e, no dia agendado, comparece 
ao Detran, munido dos seguintes documen-
tos: RG, CPF, cópia do recibo do veículo 
(Certificado de Registro de Veículos – CRV) 
devidamente preenchido, assinado pelas 
partes envolvidas e autenticado com firma 
reconhecida por autenticidade. Tudo confor-
me a Lei 14.071/2020, que alterou o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB).

No caso de transferência de proprieda-
de, expirado o prazo previsto no parágrafo 
primeiro do artigo 123 deste código sem 
que o novo proprietário tenha tomado as 
providências necessárias à efetivação da 
expedição do novo Certificado de Registro 
de Veículo, o antigo proprietário deverá en-
caminhar ao Detran local, no prazo de 60 
dias, cópia autenticada do comprovante de 
transferência de propriedade. Tudo devida-
mente assinado e datado, sob pena de ter 
que se responsabilizar solidariamente pelas 
penalidades impostas e suas reincidências 
até a data da comunicação. 

Segundo informações do Detran-PB, 
para que o usuário possa realizar esse ser-
viço no órgão se faz necessária a apresen-
tação do protocolo de agendamento, bem 
como o uso de máscara.

‘Agosto Dourado’

Programação chama atenção para a 
importância do aleitamento materno

A Secretaria de Saúde 
do Estado (SES), por meio do 
Banco de Leite Humano Ani-
ta Cabral (BLHAC), divulgou 
a programação do “Agosto 
Dourado” – mês dedicado ao 
incentivo a amamentação. A 
programação, que acontece 
até o dia 31 de agosto, pro-
moverá a capacitação dos 
profissionais de atenção bá-
sica e também dos hospitais 
amigos da criança, oficinas e 
ciclo de webnários na sema-
na do aleitamento materno. 
Todas as atividades serão en-
sino a distância, com exceção 
das capacitações que acon-
tecerão na sede do Banco de 
Leite Anita Cabral, em Cruz 
das Armas.

Dentro do calendário 
acontece a Semana Mundial 
de Aleitamento Materno 
(SMAM) até sexta-feira (6). O 
tema deste ano é “Proteger a 
Amamentação: Uma respon-
sabilidade de todos”, cujo ob-
jetivo é conscientizar a socie-
dade civil e profissionais de 
saúde sobre as estratégias de 
marketing das indústrias de 
leite e de bicos artificiais. Às 
8h de hoje acontecerá a ofici-
na de controle de qualidade 
e segurança nutricional no 
manuseio do leite humano 
em Postos de Coleta de Leite 
Humano do Instituto Cândi-
da Vargas( ICV).

 Às 14h acontecerá o ci-
clo de webnários da SMAM, 

abordando as Estratégias de 
Apoio e Incentivo ao Aleita-
mento Materno para comu-
nidades indígenas e quilom-
bolas. 

Amanhã, acontecerá a 
transmissão do filme “Ti-
gers”, produzido em 2014. A 
coordenadora geral do Ban-
co de Leite Humano Anita 
Cabral, Thaíse Ribeiro, co-
menta a importância desse 
filme, inspirado em uma his-
tória real.

“Esse filme é interessan-
te porque fala da proteção ao 
profissional de saúde quan-
to ao assédio das empresas 
de fórmulas infantis de leite. 
Os empresários percebe-
ram que a forma mais fácil 
de vender seus produtos à 
população é através dos pro-
fissionais de saúde pois as 
mães confiam neles. Desde a 
formação acadêmica, os pro-
fissionais são coagidos a ofe-
recer o leite de fórmula, pois 
as empresas que patrocinam 
os eventos, oferecem brindes 
e ajudam financeiramente de 
maneira geral”, afirmou.

Para combater essas 
práticas, existe a Norma Bra-
sileira de Comercialização de 
Alimentos para lactantes e 
crianças de primeira infân-
cia, bicos, chupetas e mama-
deiras. No entanto, as empre-
sas estão procurando outras 
estratégias para vender seu 
produto, através das redes 
sociais.

Na sexta-feira (6), às 
14h, acontecerá o ciclo de 

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br 

webnários da Semana Mun-
dial de Aleitamento Materno 
- Agosto Dourado, cujo tema 
“Impacto das alterações de 
frênulo (anquiloglossi) e 
Amamentação. O setor de 
saúde bucal de atenção bási-
ca, a representante do Centro 
de Especialidades Odontoló-
gicas do Estado e o curso de 
Odontologia da UFPB esta-
rão presentes para falar da 
importância desse tema. A 
coordenadora Thaíse Ribei-
ro será a facilitadora.

“Os bebês que apre-
sentam frênulo lingual cur-
to ou a língua presa pode 
apresentar dificuldades na 
amamentação. Por isso, os 
profissionais envolvidos têm 
incentivado a realização do 
teste da linguinha ainda na 
maternidade e caso seja ne-
cessário encaminhar para 
a frenotomia, pois pode re-
duzir bastante o impacto na 
amamentação”, explicou.

No encerramento, às 
16h, acontecerá as inscrições 
para o Ensino a Distância 
Manejo Clínico destinado 
aos profissionais de atenção 
básica. 

Entre os dias 10 e 19 
de agosto, a programação 
será focada na capacitação 
da equipe hospitalar e utili-
zação do leite humano. Nos 
dias 24 e 31 de agosto, as ati-
vidades serão direcionadas 
às doadoras de leite humano 
no Estado.

“Essas mulheres nos 
ajudam tanto a manter os 
bebês prematuros, então, 
promoveremos um evento 
abordando as dúvidas mães 
recorrentes dessas mães. 
Como manter a doação de 
leite ao voltar a trabalhar? 
No dia 31 falaremos sobre 
como conciliar a amamen-
tação com a introdução 
alimentar”, contextualizou 
Thaíse Ribeiro.

Banco de Leite Anita Cabral faz a captação de doações de leite humano no Estado

Foto: Arquivo A União

Nas rodovias federais, 
outras infrações comuns 

são o excesso 
de velocidade, a 

embriaguez ao volante 
e a ultrapassagem em 
locais não permitidos

Proprietários precisam ficar atentos com a documentação do condutor para evitar multas e a retenção do veículo

Foto: Ortilo Antônio
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Testemunhas da história
Premiada quadrinista Alison Bechdel fala sobre sua série de 
tiras criada nos anos 1980, que acompanhou as mudanças 
nos EUA e está ganhando uma antologia no Brasil. Página 12
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A Festa das Neves, uma 
lembrança dos anos 70. Esse 
é o título do quadro inédito, 
uma pintura criada pelo ar-
tista visual Flávio Tavares, 
que foi produzida com uma 
trilha sonora ao vivo da ban-
da Berra Boi. A ação conjunta, 
espécie de jam session unindo 
artes visuais e música, será 
veiculada amanhã, a partir 
das 18h30, pela TV Funesc 
(www.youtube.com/tvfu-
nesc) e TV Assembleia, mar-
cando o lançamento do Pro-
jeto ‘Fluxus’ pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba, 
órgão do Governo do Estado, 
em homenagem aos 436 anos 
da cidade de João Pessoa.

Na semana passada, Flá-
vio Tavares trabalhou dois 
dias na produção da tela, 
no atelier instalado em sua 
casa, na capital paraibana. O 
trabalho começava às 14h e 
era concluído por volta das 
20h. Na ocasião, o artista ou-
via músicas da Berra Boi en-
quanto criava a imagem da 
tradicional Festa das Neves. 
Todo esse processo foi do-
cumentado em audiovisual 
por uma equipe da Funesc, 
inclusive com as presenças 
do presidente e do gerente 
de Artes Visuais da Fundação, 
Pedro Santos e Edilson Par-
ra, respectivamente, além do 
músico Esmeraldo Marques, 
conhecido pelo nome artísti-
co de Chico Correa e um dos 
integrantes da banda.

Usando a técnica de acrí-
lico sobre tela, A Festa das Ne-
ves, uma lembrança dos anos 
70 mede 1,70cm de altura por 
1,80m de largura.

“Foi um trabalho inten-
sivo, mas, ao mesmo tempo, 
gestual, porque a pintura 
acompanhou um toque espon-
tâneo. Eu observava, enquanto 
ouvia o som da Berra Boi, a po-
sição dos personagens na tela 
com harmonia, e o sentimento 
da cor, da forma, que são os 
volumes maiores, a exemplo 
da roda gigante, o carrossel 
e as barracas. No fundo, são 
as pessoas dentro do campo 
de fuga, representadas pelo 
pontilhismo, se dirigindo para 
a Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves”, detalhou 
Flávio Tavares.

Para o artista visual pa-
raibano, todo o processo foi 
“uma festa das cores e das 
formas com a pancada mara-
vilhosa da Berra Boi”, resumiu. 
“Por coincidência, já conhe-
cia muito a música da banda 
e Chico Correa é um músico 
exemplar. A música da Berra 
Boi é muito rica em elementos 
de batuque e me fez lembrar o 
percussionista pernambuca-
no Naná Vasconcelos, que eu 
já escutei. É um prazer enor-
me estar participando dessa 
jornada com a Funesc. É um 
projeto bastante agradável”, 
disse Flávio Tavares. 

O artista plástico anteci-
pou que é esse vídeo, gravado 
em seu atelier, que os inte-
grantes da Berra Boi assistirão 
durante a transmissão virtual 
ao vivo do projeto. “A projeção 
vai mostrar todo o processo 
de criação, ou seja, a partir da 
tela em branco até a conclu-
são da pintura, e eles vão ficar 
olhando a tela e criando um 
som”, disse Tavares.

O artista contou que não 
vai estar no local do evento, 
nas dependências do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa. “A princípio, 
pensou-se na minha presença, 
porém, por causa do contexto 
da pandemia, além de não es-
tar habituado a trabalhar fora 
do meu atelier, decidi perma-
necer em casa, mas vou as-
sistir. O quadro físico deverá 
ser apresentado no final da 
apresentação, está assinado 
com a data em que o finalizei. 
Não haverá venda da obra, o 
quadro foi doado para o povo 
paraibano, como um exemplo 
da minha paixão pela cidade”, 
frisou o artista visual. 

Três obras em uma
“A proposta para o dia da 

apresentação vai ser a Berra 
Boi ir criando sons a partir 
de vídeos feitos do Flávio 
Tavares criando a obra”, ex-
plica o percussionista Cassi-
cobra. “Devemos fazer 1h30 
de som, entre temas que já 
fazemos em nossas apre-
sentações, coisas pensadas 
a partir das conversas sobre 
o projeto e do encontro com 
Flávio, além de experimenta-
ções e improvisos na hora”, 
disse o músico.

Junto com o percussio-
nista Cassicobra, o trio é for-
mado por Lucas Dan na san-
fona e sintetizadores, e Chico 
Correa, o idealizador do gru-
po, na guitarra, sintetizadores 
e máquinas de ritmo. 

Cassicobra também co-
mentou sobre a oportunidade 
do Berra Boi estar se apresen-
tando no evento da Funesc. 
“A participação desse projeto 
com o Flávio Tavares foi uma 

grata surpresa. Ele é um nome 
reconhecido e representativo 
para a cultura paraibana e 
enxergo que na obra dele há 
muito de um diálogo com o 
tradicional, coisa que o Berra 
Boi procura fazer, só que em 
uma área diferente. É a pri-
meira vez que fazemos esse 
tipo de performance com ar-
tes visuais também. Acho que 
vai ser desafiador e bonito”, 
contou o percussionista. 

O presidente da Funda-
ção Espaço Cultural da Pa-
raíba, Pedro Santos, lembrou 
que a crise sanitária trouxe, 
como consequência, o isola-
mento social, o que fez mu-
dar os hábitos da população 
e, também, novas maneiras 
de produzir arte. “É a par-
tir dessa ideia que a Funesc 
homenageia os 436 anos da 
nossa capital, lançando o pro-
jeto ‘Fluxus’, que vai reunir, na 
mesma tela, a presença física 
do trio instrumental Berra 
Boi e a projeção virtual do 
grande artista Flávio Tavares. 
O resultado dessa experimen-
tação serão três obras iné-
ditas dedicadas à cidade de 
João Pessoa: uma performan-
ce, uma trilha sonora e uma 
pintura”, destacou ele.

Flávio Tavares mostra sua visão 
da tradicional Festa das Neves
Funesc transmitirá amanhã processo de elaboração da obra em homenagem aos 436 anos da cidade de João Pessoa

Foto: Alba Tavares/Divulgação

Reminiscências dos anos 1970 do 
principal festejo da capital paraibana 
foi o mote de Flávio Tavares para o 
projeto ‘Fluxus’

Artista vai dar continuidade às 
obras de manifestações nostálgicas

As recordações do artista visual Flá-
vio Tavares não deverão se limitar apenas 
à tela que produziu para o lançamento 
do projeto ‘Fluxus’, da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba. “Esse quadro que 
pintei para o evento da Funesc disparou 
em mim mais lembranças da Festa das 
Neves, numa manifestação de um senti-
mento nostálgico, no bom sentido, lúdico 
e de calma”, confessou.

Ele pretende criar mais quadros 
inspirados no tradicional evento, mas 
com enfoque em outros aspectos, como 
também retratar outras áreas da capital, 
a exemplo do casario da Rua das Trin-
cheiras, a Lagoa e o Liceu Paraibano, 
num itinerário que pode ter como tema 
geral “Minha cidade era uma festa”. 

Flávio Tavares quer se inspirar em 
memórias afetivas para retratar o tra-
dicional evento, que marcou gerações 
de paraibanos e ainda continua sendo 
importante para a cidade. “Eu era mais 
inocente e a Festa das Neves era o local 
para o passeio alegre, se vestir de forma 
alinhada para ir frequentá-la, ver as me-
ninas bonitas e algumas atrações, como 
a Monga, a mulher que vira gorila. Ou 
seja, ia sentir o cheiro da festa. A tela 

é uma grande homenagem à cidade 
de João Pessoa e reflete, também, a 
saudade que eu sinto, por exemplo, de 
manifestações populares como a Festa 
das Neves”, disse ele. 

A propósito, poder participar do 
projeto da Funesc em homenagem ao 
aniversário da cidade também está le-
vando a banda Berra Boi a pensar no 
lançamento, posteriormente, do material 
que for gravado durante o evento. “Essa 
possibilidade foi levantada, sim. Mas, 
como e em qual formato não sabemos 
ainda. É uma obra que tem artes plás-
ticas, música, vídeo... dá pra tirar muita 
coisa daí”, afirmou Cassicobra. 

O músico também antecipou que 
o trio está organizando para gravar o 
primeiro disco. “Estamos trabalhando 
nas possibilidades dessa gravação, que 
acreditamos ser o alicerce do que vai ser 
o disco. Somos um trio de música instru-
mental, com influência grande de música 
‘globo periférica’, e nossa força vem das 
improvisações e criações ao vivo, os três 
juntos. Acho que, a partir dessa resolução 
de como gravar – o que tem sido um de-
safio nos nossos tempos atuais –, teremos 
um disco mais ‘palpável’”.

Foto: Alba Tavares/Divulgação

Equipe da Funesc formada por Thercles Silva, Edilson Parra e Gian Orsini (da esq. para dir.) com Tavares no seu atelier
Através do QR Code acima, 

acesse o canal oficial da
TV Funesc no YouTube
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Berra Boi: Cassicobra (E), Chico Correa (C) e Lucas Dan (D) ditaram o ritmo das 
pinceladas e farão uma nova trilha sonora ao vivo durante a exibição do vídeo

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Amar o perdido / deixa confundido / este coração. 
// Nada pode o olvido / contra o sem sentido / apelo 
do Não. // As coisas tangíveis / tornam-se insensíveis / 
à palma da mão. // Mas as coisas findas, / muito mais 
que lindas, / essas ficarão.

Memória, Carlos Drummond de Andrade

Os leitores apaixonados pela literatura têm o 
faro de cães perdigueiros e saem farejando os tra-
ços, os intertextos contidos nas obras literárias que 
leem. E eu peço licença ao Mestre de Itabira para 
ilustrar o meu texto com um poema seu, que é um 
dos meus preferidos!

Recentemente, tive essa experiência lendo os 
textos de Amiel Nassar Rivera, mais particularmen-
te, o conto Memória, que traz as pegadas do poema 
de Carlos Drummond de Andrade, que tem o mesmo 
título. E Amiel não esconde o ouro: ele usa o poema 
de Drummond como epígrafe do seu texto que ou-
tra coisa não é, senão, uma longa carta de despedi-
da. Mas o poema de Drummond, que não é explici-
tamente desenvolvido no texto, vai aparecer mais 
explicitamente, sem disfarces, no conto seguinte, O 
Último Encontro:

Agora, não mais temia deparar-se com o passado. 
Era preciso ajustar as contas, resolver aquilo que fora 
deixado olvidado, arrastado, por muito tempo, como 
uma ferida que, fechada, nunca cicatrizara de vez. 
O tempo de sofrer já passara. Ainda, assim, o perdi-
do lhe deixava confundido, porque não mais lhe doía, 
como antes, mas lhe deixava a saudade das coisas fin-
das, amigável fantasma com quem somos obrigados a 
aprender a conviver. (p. 224)

Amiel capricha nas epígrafes que escolhe, ga-
rimpa, vai longe; um de seus eleitos é Chico Buarque, 
que comparece com Gota d’água, em epígrafe para 
A Partida. E também Trocando em Miúdos escolhida 
como epígrafe para o conto que recebe o mesmo tí-
tulo. (pp. 227-242) Este conto está dividido em nove 
partes e, a segunda parte é encerrada com uma re-
ferência ao poema Memória, de Drummond: “E é aí 
que você reside em mim – na memória das coisas 
findas.” (p 235).

O próprio pseudônimo do autor é uma referên-
cia artística. Nao sei dizer de onde ele tirou o Amiel. 
Talvez seja um palíndromo? Mas o Nassar é, certa-
mente, uma homenagem, uma vontade de igualar-
se de chegar perto do grande Raduan, que também 
comparece em um dos contos, quando uma fazen-
da, no livro, é batizada como Lavoura Arcaica, título 
da obra-prima do escritor paulistano. O Rivera, só 
me ocorre lembrar do grande muralista mexicano, 
marido da também grandiosa Frida Kahlo. Mas não 
param por aí as referências escolhidas por Amiel/
Marcelo. Suas epígrafes são referências amoro-
sas à literatura brasileira (e não só a brasileira!). 
Temos também Fernando Pessoa, Rainier Maria 
Rilke, Wittgenstein, Florbela Espanca, Montaigne 
e até a Bíblia. Mateus 7:7 encerra a lista servindo 
de epígrafe para o último conto do volume: Oração 
(pp.257-263) E fecho esse volume muito contente 
de poder homenagear com minha leitura um autor 
paraibano, e todos os autores brasileiros que tam-
bém amo e homenageio, pegando carona na obra 
do amigo Marcelo.

Como hoje é o dia dos meus anos (75!), não po-
dia deixar de reverenciar o meu mestre também. 
William Shakespeare, obrigada por ter escrito essa 
obra genial que nos legou e ilumina há mais de meio 
século! Não foi em vão que comecei a estudar inglês 
aos 12 anos: havia um pano maior nessa escolha: ler 
sua obra no original!

É tudo por hoje. Até a próxima semana. E viva 
a literatura, tanto em prosa, como em verso. E não 
adianta queimar museus, livros, quadros, rolos de 
filme: a arte subsiste, como resistiu à Inquisição, ao 
Nazismo, ao bolsonarismo, a todos os movimentos 
nefastos e retrógrados que chegaram a este mundo. 
Assim como a pintura, a escultura, o cinema a arte 
como um todo, pois ela (a arte) existe porque sem ela 
a vida seria menor, vazia e triste e, para não fugir do 
teor dessa minha crônica, cito Pessoa, que também é 
a primeira epígrafe do livro comentado aqui:

A literatura é uma confissão de que a vida não 
basta.

Autores
paraibanos II

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Letras dos afetos

Viajar por meio da correspondên-
cia, das crônicas ou pelas entrevistas 
de José Lins do Rego e José Américo de 
Almeida, nos conduz a uma feliz des-
coberta – a identidade entre esses dois 
gênios da literatura brasileira.

A primeira constatação foi poder 
testemunhar a profunda amizade entre 
eles, construída com admiração, since-
ridade e respeito. Incontáveis vezes 
anotamos palavras elogiosas de ambas 
as partes. 

Com uma diferença de 14 anos de 
idade (1887 e 1901), Zé Américo, em 
crônica, registra que conheceu Zé Lins 
ainda rapazola, quando estudava em 
Recife (PE), e vinha, durante as férias, 
passar dias em João Pessoa, na década 
de 1920. 

Descreve-o como de ar distraí-
do, não esquentando lugar, de vez em 
quando uma risada inesperada – uma 
figura bonachona que iria amadurecer 
sem mudar em quase nada seus traços 
originais. 

Tornou-se íntimo da 
casa de Zé Américo, en-
trando e saindo quando 
lhe agradasse. E, observan-
do-o, descobriu que ele era 
um imenso talento.

Zé Lins passou a tra-
tar o amigo Zé Américo 
como um diretor espiri-
tual, fazendo confidên-
cias até da sua vida par-
ticular. E a maior atração 
na casa de Zé Américo, 
para ele, era a sua biblio-
teca, cujos livros ele de-
vorava com imenso gosto 
pela leitura. 

As cartas consulta-
das entre 1925 a 1944, 
sem nenhuma exceção, 

tratavam principalmente da produção 
literária entre ambos e do registro da 
amizade e admiração mútuas.

A seguir, destacamos alguns trechos 
que nos parecem bastante curiosos:

De Zé Lins para Zé Américo: “Fique 
certo que tenho muitas saudades dos 
velhos tempos da Parahyba, quando ia 
à sua casa. Aquele seu quarto das Trin-
cheiras onde tanto aprendi com você, 
com os seus conselhos e suas opiniões. 
Estou ansioso para ler seus romances. 
Todos nós que escrevemos hoje no 
Nordeste, muito devemos à Bagaceira, 
livro cheio de força e de talento.”

De Zé Américo para Zé Lins: 
“Sempre dei preferência ao Menino de 
Engenho e Bangüê, como os quadros 
mais vivos fixados pelo seu admirável 
poder de reconstituição daquele cená-
rio primitivo. 

Venho encontrar em Fogo Morto a 
mesma força de evocação e a mesma 
espontaneidade de meus dois roman-
ces prediletos com outras conquistas 

do tempo e da cultura: muito mais rico 
de substância e dotado de contornos 
mais perfeitos. Da Várzea do Paraíba e 
do seu talento construtor.”

Esses grandes escritores tiveram 
uma origem semelhante: ambos meni-
nos de engenho, com muitos traumas 
de infância, provocados por mortes, 
doenças, ausência de carinho dos pais, 
entre outros, com uma educação incial-
mente na família, só vindo a frequentar 
a escola formal bem depois.

Mas o fato é que, antes das letras, 
eles fizeram a leitura do mundo, que, 
segundo Paulo Freire, precede a “lei-
tura da palavra”.

Leitura da natureza geográfi-
ca feita nos engenhos, aguçada pela 
curiosidade infantil, tão forte e impor-
tante, que nada desapareceu das suas 
memórias, o que permitiu a constru-
ção de uma obra por ela apontada.

E foi essa percepção do mundo 
rural, justamente o mundo dos en-
genhos, aliada a vontade de fazer, de 
transformar, num espírito de perseve-

rança, que estimulou as de-
núncias sociais nordestinas.

Evidentemente, que to-
das as condições percebidas 
foram brilhantemente apro-
veitadas graças ao fantásti-
co talento de ambos. 

Zé Lins e Zé Américo 
escreveram com maestria 
sobre o nordestino e seu 
destino, tornando-se escri-
tores universais, encantan-
do a todas as gerações, seja 
no passado e no presente, 
seja nos caminhos do futu-
ro. É dessa forma que te-
mos o dever e o prazer de 
seguir mostrando o brilho 
de fascinante história para 
os jovens.

Janete Lins Rodriguez

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

As artes foram uma luz 
no fim do túnel para quem 
sentiu necessidade de re-
laxamento, foco, missão ou 
distração nessa pandemia. 
Filmes, séries, jogos e livros 
consumidos aos montes; 
novos hobbies criados e ins-
trumentos estudados. Entre 
músicos, projetos e compo-
sições começaram a sair do 
papel. Percebi recentemente 
como estava sendo comum 
ouvir de amigos ou colegas 
frases como “fulaninho está 
gravando um disco” ou “vou 
estrear minha carreira solo”. 
Olhei o calendário e me 
deparei com o 5 de agosto 
chegando amanhã. Eu não 
resisto a uma lista e essa foi 
a oportunidade perfeita de 
encher vocês de dicas de ál-
buns paraibanos que serão 
lançados em breve. Vamos começar, então, pela categoria 
“primeiro disco solo”. 

Sabe a Quadrilha, banda encabeçada por Elon, Guga Li-
meira, Pedro Índio e Amorim? Se não conhece, pare tudo e 
vá ouvir neste instante, porque não me canso de elogiar o 
trabalho do quarteto. Muito que bem: sem poda, a Quadrilha 
criou galhos e se multiplicou. Depois do lançamento do sin-
gle ‘Quentin’, Elon está nos finalmentes do álbum Tateia, um 
trabalho que traz suas composições e inquietações durante 
o período pandêmico. Guga Limeira, por sua vez, apostou em 
um dos formatos clássicos de banda para seu debute solo, 
com canções acompanhadas de piano e outras cordas. Gra-
vado no estúdio Peixe-Boi, o álbum homônimo já está sendo 
mixado. Ativando o momento “Polishop” para avisar: e não 
é só isso! Pedro Índio, o garoto da voz de ouro, também tem 
feito do estúdio morada e aproveita os novos ares de agosto 
para gravar os vocais enquanto a banda termina a parte ins-
trumental. Por fim, Amorim lança no dia 13 o single ‘Vai que’ 
e contou que, sim, deve sair um EP futuramente, mas nada 
ainda foi iniciado. 

E eu já vou derruban-
do essa superstição da 
sexta-feira 13, porque no 
mesmo dia Yuri Gonzaga, 
da banda Os Gonzagas, 
lança o single ‘Respeita 
Minha Barba’, a primei-
ra faixa do álbum visual 
Amador. Ainda falando 
da nossa categoria “pri-
meiro disco solo”, nesse 
meio tempo, Seu Pereira, 
o cantor e compositor, 
lança agora em agosto o 
esperado Módulo Lunar. 
Além de releituras de 
músicas do grupo, com-
posições inéditas sob re-
gência de Chico Limeira 
vão ser apresentadas no 
disco, que teve pré-venda 
encerrada nesse último 
domingo (31). Agora é só 
contagem regressiva. 

Enquanto a flautista e beatmaker Mari Santana grava seu 
trabalho de estreia, Filosofino finaliza o EP que segue a faixa 
‘Sim Diga Algo’, lançada em junho deste ano. Ah, e existem dú-
vidas que o primeiro álbum de Yanca Medeiros virá recheado 
de hits e músicas para cantar de cabo a rabo? 

Nesse momento, já perdi as contas, mas ainda tem gen-
te para a lista e nem só de projetos solo vive o artista con-
temporâneo. Forró raíz ou eletrônico, trip-hop, música latina, 
rock’n’roll? Temos. O quarteto Os Fulano, o experimental Cai-
xa de Marimbondo, o power-trio Gatunas, a big band Macum-
bia e a multimidiática Rieg estão todas com lançamentos de 
discos marcados para este segundo semestre de 2021. Vale 
lembrar que a banda Seu Pereira e Coletivo 401 deve lançar 
nas próximas semanas um single que vem para fechar um EP 
de músicas inéditas. 

Bem, circula por aí que Totonho, Escurinho e Vieira tam-
bém estão em estúdio. Não confirmo, mas não duvido, inclusive 
quero. Acho que toda essa avalanche musical vem em forma de 
presente nesta véspera de aniversário da cidade. Quer coisa me-
lhor do que receber essa “paraibada” no meio dos peito? 

Respeita essa “paraibada”
Foto: João Lira/Divulgação

Músicos da banda Quadrilha vão lançar projetos solos para o segundo semestre de 2021

Foto: Arquivo A União

Encontro entre José Lins 
do Rego (E) e José 

Américo de Almeida (D)
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Dias atrás encontrei com meu amigo Thomas Bruno 
pelas esquinas da vida. Estava triste de dar pena. Estou 
falando não de mim, mas dele mesmo, daquele que é um 
brilhante articulista neste poderoso rotativo. Quis eu sa-
ber o motivo de tanta melancolia.

– Meus cachorrinhos, Pitoco e Pituca estão por aí 
nesse mundão de Deus. Acho que se perderam numa ca-
çada. Estou até pondo anúncio em jornal, no Feicebuque, 
no Instagram e onde mais eu puder. Pago recompensa de 
mil reais a quem me trouxer uma boa pista para que eu 
possa achar esses danadinhos.

Quando disse isso, os olhos desse meu amigo, figura 
por natural risonha e bem-humorada, encheram-se de lá-
grimas. Perder um animalzinho de estimação nos corta o 
coração. E perder dois de uma vez só?

Para esclarecer, Pitoco e Pituca formam um casal-
zinho de vira-latas. São desse tamanhico, branquinhos 
com manchas pretas e cotós, pois cortaram-lhes os ra-
bos quando nasceram e deixaram só um toquinho. Mas 
são uns danados para caçar.

Já o meu amigo, o Thomas, é figura muito represen-
tativa de nossas letras e está presente em academias de 
escritores, associações culturais e institutos. Lá do Sertão, 
passando pelo Cariri, pelo Brejo, e chegando ao Litoral, 
nosso gordinho é homem respeitado e tido como muito 
sabido. Portanto não é alma de dizer inverdades; ou seja, 
mentiras. Falou está falado. Pode confiar.

Tudo começou quando lá pelas bandas de Piancó 
apareceu um veado cantigueiro e começou a destruir 
lavouras ali no entorno. Não conseguiram caçar o bicho 
por um motivo muito simples: cachorro nenhum dava 
conta de perseguir o veadinho. E por quê? O bicho além 
das quatro patas que todo veado tem, este tinha uma 
anomalia. Explico: tinha outras quatro patas nas costas. 
Quando estava sendo perseguido e começava a se can-
sar, ele se virava de barriga para cima e corria com as 
patas “sobressalentes”. E invertia o procedimento assim 
que as patas que estavam em uso se cansassem. Que ca-
chorro dá conta de perseguir um bicho desse?

Os fazendeiros foram procurar uma opinião abaliza-
da. E quem seria? Ele, o Thomas. Afinal, não era ele o que 
entendia das coisas. Fizeram a consulta. Thomas disse 
que arma de fogo “nem pensar”, mas que fossem tranqui-
los de volta para casa, pois na manhã seguinte ele estaria 
por lá e era só indicar onde o bicho estava fazendo estrago 
que ele iria capturar o catingueiro.

Madrugadinha lá estava ele a caminho de Piancó. 
Para registrar o feito levou consigo Zé Edmilson e Zé Pe-
queno, dois que também, ao que me consta, não mentem 
nem sob tortura. Para a empreita, as “ferramentas” eram 
os dois vira-latas e um rolinho de fita isolante. Nem Zé 
Edmilson, nem Zé Pequeno entenderam a utilidade da-
quela fita preta.

Chegando em Piancó, tomaram café com rapadura, 
comeram tapioca e cuscuz com ovo na casa de um verea-
dor, e logo pediram para que indicassem por onde o vea-
dinho andava fazendo estrago. Juntou uma roda de gente 
e ninguém acreditou que aqueles dois cachorrinhos iam 
dar conta daquele veado tão ligeiro.

– Deixem comigo – teria dito Thomas, segundo relato 
de Zé Edmilson.

Partiram, Thomas, os dois Zés, um dos fazendeiros e 
o vereador.

Andaram bem uma duas léguas até que chegaram a 
uma lavoura de milho. Um estrago. Prejuízo de fazer dó. 
Deram uma espiada ali, outra mais para lá. Não demorou 
muito até que alguém alertou:

– Lá está ele. Uns 200 metros daqui. É ele mesmo. 
Olhem as quatro patas nas costas.

– Pissiu, silêncio, falem muito baixinho para não 
espantar o bicho – dito isso, Thomas começou com as 
providências.

Pegou Pitoco e o amarrou com fita isolante, de bar-
riga para cima nas costas de Pituca. Assim, sempre que 
um cachorrinho estava com as quatro patas no chão, o 
segundo estava deitado de barriga para cima nas costas 
do primeiro.

Então apontou os cachorrinhos na direção daquele 
cabritinho selvagem e deu a ordem.

– Pega Pitoco, Pega Pituca!
O veado percebeu, pegou o beco e saiu em dispara-

da. Pitoco e Pituca na perseguição. Ainda viram no lei-
to seco de um córrego bem lá em baixo no vale aquela 
cena inusitada: o veadinho correndo em dispara e um 
cachorrinho correndo atrás do veado com parceiro na 
“cacunda”. Quando o catingueiro invertia sua posição 
os cachorrinhos também se alternavam. Se era Pituca 
quem esta na corrida, Pitoco estava de pernas para o 
ar. Quando ela cansava invertiam-se as posições. Como 
o veado não era de se entregar e os dois vira-latas não 
eram de desistir, é possível que ainda estejam nessa 
maratona, correndo pelo nosso sertão afora.

A princípio fiquei incrédulo (muito!!) quando Tho-
mas me contou o causo. Zé Pequeno e Zé Edmilson me 
confirmaram. Dizem que eles não mentem. Pelo menos 
é o que dizem. Dizem... 

Pitoco &
Pituca

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Cultura popular

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) exibe, nesta quarta-feira, 
mais uma edição da série ‘De Repente 
na Rede’, a partir das 19h, pelo canal da 
instituição no YouTube (/funescpbgov). 
A apresentação é de Iponax Vila Nova, 
que neste episódio faz uma homena-
gem ao cantador e poeta cearense 
Paulo Nascimento.

Natural do município de Aiuaba 
(CE), mas residente em Iguatu, no mes-
mo Estado, Paulo Nascimento é músico, 
cantador repentista, intérprete e com-
positor, tendo várias de suas músicas 
gravadas por outros cantores.

Também é conhecido por suas can-
torias de improviso do tipo “pé de pare-
de” (com dois artistas entoando versos 
do gênero), e shows de canções, além 
dos inúmeros discos gravados e partici-
pações em festivais de repente, progra-
mas de TV e rádio.

Já apresentou programas de can-
toria em emissoras regionais e, atual-
mente, integra a programação da rádio 
virtual Flash de Iguatu (www.webra-
diflash.net) apresentando o Coisas de 
Cantoria, além de estar em diversas pla-
taformas digitais e redes sociais, espa-
ços nos quais também divulga intensa-
mente seu trabalho e de outros artistas 
da cantoria.

Recentemente se apresentou vir-
tualmente com transmissão na sua 
página do Facebook, em uma “peleja” 
com Lourival Pereira, através do pro-
jeto ‘Sesc Cultura de Raiz’, com a ação 
‘Sesc na Feira’. Originalmente realizada 

no Centro Comercial de Iguatu, a apre-
sentação foi adaptada à atual situação 
da pandemia da covid-19, mantendo 
o espaço para os cantadores levarem 
suas canções, poesia e desafios.

Versão alternativa do projeto ‘De 
Repente no Espaço’, que foi criado 
desde julho de 2015 para celebrar 
a cantoria do Nordeste, todos os ho-
menageados do ‘De Repente na Rede’ 
podem ser vistos gratuitamente no 
catálogo do canal oficial da Funesc 
no YouTube.

Poeta cearense é destaque 
no ‘De Repente na Rede’

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Paulo Nascimento é conhecido por 
suas composições e as cantorias de 
improviso do tipo ‘pé de parede’

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 Collet-
Serra. Aventura e Fantasia. 10 anos). Frank (Dwayne John-
son) trabalha como capitão de um barco em uma atração 
turística totalmente fantasiosa. Quis o destino que suas ha-
bilidades 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 expedição de verdade, 
em busca de um misterioso segredo, os perigos que os aguar-
davam 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 envelhecer 
rapidamente, reduzindo suas vidas inteiras em um único dia. 
Baseado na HQ Castelo de Areia. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
(leg.): 14h30 - 19h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 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: Patrick 
Hughes. Ação e Comédia. 16 anos). O guarda-costas Michael 
Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabá-
tica para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Sal-
ma 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 persegui-

dos 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 percebem 
que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas amea-
ças que os observam pelo caminho de areia. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 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 Infantil. Livre). 
Uma inteligência artificial sequestra o filho de Lebron James 
e envia o lendário jogador dos Los Angeles 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, Patolino, Lola Bunny, dentre outros persona-
gens. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS 

MANAÍRA 8 (dub.): 13h10 - 15h45; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 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 paca-
ta ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados 
pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John 
Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista ex-
celente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize 
Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, To-
retto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han 
(Sung Kang), que todos acreditavam 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, então 
conhecida como Natasha Romanova (Scarlett Johansson), 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.

‘Blackpink: The Movie’ é um documentário sobre o grupo de k-pop, com sessões nesta quarta-feira em João Pessoa

Foto: Divulgação
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Cultura

Com o lançamento da 
graphic novel Fun House, em 
2006, a quadrinista ameri-
cana Alison Bechdel ganhou 
importantes prêmios e noto-
riedade internacional. Trata-
se de uma forma incisiva de 
analisar sua relação com o 
pai e um público mais abran-
gente descobriu a sofisticada 
linguagem usada por ela nos 
diálogos e situações, sempre 
com forte base literária.

O detalhe, no entanto, já 
era conhecido pelos leitores 
de The Essential Dykes to Wat-
ch Out For, série surgida em 
1983 na qual Alison acompa-
nha a trajetória de um grupo 
de amigas lésbicas em uma 
cidade média americana, que 
pode ser Minneapolis. Ho-
mossexual, Alison retratou 
de forma delicada, mas de-
terminada, sua própria rotina 
a partir dos altos e baixos 
vividos por Mo, Lois, Ginger, 
Sparrow e suas amigas.

Uma seleção desse mate-
rial, feita pela própria autora, 
é lançada agora pela editora 
Todavia com o título O Essen-
cial de Perigosas Sapatas (416 
páginas, R$ 109,90, e-book: 
R$ 69,90), como são conheci-
das as tiras aqui.

Os quadrinhos foram pu-
blicados em diversos jornais 
americanos até 2008, um lar-
go período em que o traço 
de Alison foi inspirado pelos 
fatos sociais e políticos, desde 
a desesperada luta contra o 
vírus HIV até os governos de 
Bush pai e filho, que enfren-
taram a Guerra do Iraque e 
o atentado contra as Torres 
Gêmeas.

As tiras, no entendimen-
to de Alison, eram “metade 
coluna de opinião e metade 
romance vitoriano”. Logo, seu 
desenho alcançou sucesso e 
não apenas entre homosse-
xuais, pois retratou um país 
em constante transformação. 
Sobre o trabalho, Alison res-
pondeu por e-mail às seguin-
tes questões.

Qual é a sua sensação 
ao revisitar esses quadri-
nhos hoje em dia? É preci-
so lembrar que o grau de 
homofobia casual daque-
la época também é incom-
preensível para os jovens 
de hoje.

Sim, é muito difícil trans-
mitir aos jovens como era há 
30 ou 40 anos. Na verdade, 
está ficando cada vez mais 
difícil para mim lembrar! Pes-
soas da minha idade muitas 
vezes ficam nostálgicas sobre 
como a comunidade era uni-
da na época, como era bom 

fazer parte daquele grupo 
claramente definido. Mas éra-
mos um grupo muito unido 
por necessidade – o mundo 
exterior estava direcionando 
muito ódio para nós. Tivemos 
de criar nosso próprio para-
choque a partir disso.

Você acredita que gays 
e lésbicas revelavam um 
ponto de inflexão política 
ou cultural na época?

Sinto que perdi a era 
mais radical do movimento. 
Isso começou na década de 
1970, mas estava começando 

a mudar na época em que 
me assumi, em 1980. A luta 
gradualmente passou a ser 
mais sobre a conquista de 
direitos específicos para pes-
soas LGBTQ do que sobre a 
derrubada de todo o sistema. 
Ultimamente, porém, à medi-
da que alguns desses direitos 
começam a se deteriorar, 
sinto que as pessoas estão 
se tornando um pouco mais 
radicais novamente.

Qual era a sua relação 
com a protagonista, a idea-
lista Mo?

Mo era para ser um ava-
tar de mim mesma. Ela é cer-
tamente muito neurótica, e 
estou zombando dela. Mas, 
ao mesmo tempo, eu a levei 
muito a sério. Uma vez, eu 
me relacionei com alguém 
que era fã do meu trabalho. 
Um dia, eu estava reclaman-
do como Mo sobre algo que 
estava acontecendo no jornal, 
e minha namorada ficou um 
pouco chateada. Eu disse: “O 
que há de errado? Você sabia 
como eu era nos meus qua-
drinhos!” E ela disse: “Achei 
que Mo fosse uma piada”.

Desde sua decisão de 
parar Sapatas, a América 
obviamente mudou muito. 
Você pode imaginar como 
teria sido durante o tempo 
de Trump?

Não sei como alguém 
criou quadrinhos ou qualquer 
tipo de humor durante aque-
les anos sombrios e horríveis. 
Para as pessoas que consegui-
ram, tiro meu chapéu.

É possível dizer que Pe-
rigosas Sapatas era o seu 
desejo de ver reflexos de si 
mesma na cultura?

Sim, totalmente. Quando 
comecei, estava desenhando 
a tira só para ver imagens de 
pessoas que se pareciam co-
migo e com meus amigos. Eu 
teria continuado fazendo isso 
mesmo se outros não estives-
sem também lendo.

Em Perigosas Sapatas, 
você usa o estilo preto e 
branco de desenho, mas, em 
Fun Home, você adicionou 
uma tonalidade de cor. Você 
pode falar sobre a escolha e 
a diferença nos estilos?

Em Perigosas Sapatas, fiz 
um cruzamento para adicionar 
tom e sombra à arte de linha. 
É uma técnica demorada e eu 
sabia que não teria tempo para 
fazer isso no Fun Home, um 
livro de 200 páginas. Então 
decidi fazer o sombreamento 
com um pincel e um jato de tin-
ta. Eu estava trabalhando com 
tinta cinza – no processo de 

impressão, eles pintaram com 
uma cor verde. Gostei da flui-
dez e da liberdade de trabalhar 
com um pincel e sempre adorei 
a forma como as linhas pretas 
combinam com a tinta.

A literatura é impor-
tante em seus livros, prin-
cipalmente quando inspira 
momentos de interioriza-
ção. O quanto a ficção que 
você está lendo inspira sua 
escrita? E se a leitura ainda 
desempenha um papel im-
portante em sua vida?

Ler é uma parte extrema-
mente importante da minha 
vida e também é uma grande 
parte do meu processo de es-
crita. Eu me permito ler e pes-
quisar muito, seguindo minha 
inclinação, quando estou tra-
balhando em um livro. É uma 
espécie de exploração. E gosto 
de trabalhar com as coisas que 
encontro no que estou escre-
vendo. Costumo usar textos de 
livros como imagens em meus 
quadrinhos, tentando atrair o 
leitor mais intimamente para 
a experiência da leitura. Você 
sabe que, quando está lendo 
algo emocionante, você quer 
compartilhar com as pessoas. 
Acho que é por isso que faço 
dessa forma – quero que os 
outros fiquem tão animados 
com essa passagem da litera-
tura quanto eu.

Tiras sobre o cotidiano lésbico 
assistiram mudanças nos EUA

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Premiada quadrinista Alison Bechdel fala de ‘Perigosas Sapatas’, série que está ganhando uma antologia no Brasil
Ubiratan Brasil 
Agência Estado

A EnTrEvisTA

Série acompanha os altos e baixos 
da trajetória de um grupo de amigas 
lésbicas em uma cidade média dos 
Estados Unidos

imagem: Todavia/Divulgação
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Publicada em diversos jornais de 
1983 até 2008, obra de Bechdel 
testemunhou fatos como a luta 
contra o HIV, os governos Bush e 
o atentado de 11 de setembro 

Começa hoje e vai até o 
dia 13 a 8ª edição de Todos 
os Gêneros: Mostra de Arte e 
Diversidade, em mais um ano 
totalmente virtual e, desta vez, 
refletindo sobre corpos diver-
gentes, gênero e sexualidade 
em conversas, shows, perfor-
mances, filme e oficina.

A mostra conta tanto 
com uma programação fixa, 
com trabalhos disponíveis 
durante todo esse período 
no site do Itaú Cultural. Em 
paralelo à programação fixa, 
a cada dia uma série de ati-
vidades acontecem em apre-
sentações únicas, entre pro-
sas, oficina, exibição de filme 
e cenas encomendadas, por 
vezes recebendo artistas que 
também estão com seus tra-
balhos em exposição. Os in-
gressos são gratuitos e devem 
ser reservados pela Sympla. 
A programação é transmitida 
pela plataforma Zoom.

A partir das 20h, a agen-
da traz a prosa de abertura 
“Corporalidade Gênero e Se-
xualidade: uma reflexão so-
bre o exercício da arte e afir-
mação da sexualidade nas 
corpas divergentes”. Partici-
pam da mesa o baiano Edu 
O., artista da performance, 
dança e teatro, e a midiati-
vista mineira Leandrinha-
Du Art, escritora e militante 
LGBT e PCD. As provocações 
do encontro são do antropó-
logo Cláudio Leite.

Antes da conversa, a noi-
te é aberta com a exibição da 
performance Ah, se eu fosse 
Marilyn!, com Edu O. Inspirada 
na peça Dias Felizes, de Samuel 
Beckett, a produção reflete so-
bre a passagem do tempo. O 
trabalho busca, de forma sutil 
e imagética, respeito às dife-
renças e tolerância às escolhas 
pessoais e ao exercício do coe-
xistir em meio à solidão. 

Ao longo da mostra, 
a programação conta, por 
exemplo, com Jup do Bairro, 
com a exibição do vídeo do 
EP Corpo Sem Juízo (2020), 
premiado trabalho de estreia 
da carreira solo da cantora, 
e que apresenta rap, funk, 
rock, música eletrônica e 
indie, provocando questio-
namentos sobre corporali-
dades. A cantora travesti per-
nambucana Aivan lança EP 
de seu segundo CD, Anônima, 
estreado depois de quase 30 
anos do primeiro.

Haverá também as per-
formances de Lee Brandão, 
primeira Drag queen PCD 
(Pessoa Com Deficiência) do 
Distrito Federal; e Leandri-
nha Du Art, midiativista, es-
critora, que nos últimos anos 
se tornou o rosto referência 
nas pautas sexualidade e gê-
nero para pessoas com defi-
ciência e LGBTs. 

A Fundo Mundo, com-
panhia circense formada 
exclusivamente por pessoas 
transgêneras, travestis e não-
binárias, apresenta um espe-
táculo que aborda temáticas 
do universo da transgeneri-
dade de forma ácida, provo-
cativa e carregada de humor, 
em números de acrobacias 
aéreas, bambolê, malabaris-
mo, palhaçaria e poesia.

Mostra virtual reflete acerca de corpos divergentes, 
gênero e sexualidade em oficinas, filmes e shows

Foto: Marcio Vasconcelos/Divulgação

Edu O. na performance ‘Ah, se eu fosse Marilyn!’, inspirada na peça ‘Dias Felizes’

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Itaú Cultural
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Durante este mês, atividades de plenário continuarão remotas para adequação dos equipamentos e das condições técnicas

A Assembleia Legislativa 
do Estado (ALPB) retomou, 
ontem, as atividades de ple-
nário e decidiu adotar o re-
gime híbrido para a sessões, 
com parte dos deputados em 
plenário e outros em casa. 
Entretanto, durante este mês, 
os deputados continuarão 
realizando sessões de for-
ma remota para adequar os 
equipamentos e as condições 
técnicas da ALPB ao novo 
modelo. A partir de consulta 
feita pelo presidente da Casa, 
Adriano Galdino (PSB), a for-
ma híbrida já ficou aprovada 
pela grande maioria dos de-
putados.

“Eu, sinceramente, não 
sabia que não teríamos con-
dições de já adotar o sistema 
híbrido”, reconheceu Adria-
no Galdino, logo depois de, 
durante a primeira sessão 
de ontem, consultar o secre-
tário legislativo, Guilherme 
Benício, e tomar conheci-
mento de que, para passar 
a realizar sessões híbridas 
(com uma parte dos depu-

tados em plenário e outra 
parte em casa), algumas pro-
vidências de equipamentos 
e de ajustes técnicos preci-
sam ser tomadas.

Por maioria, os deputa-
dos até já haviam votado pelo 
híbrido, mas tiveram que se 
contentar com as justifica-
tivas do presidente Adriano 
Galdino que, na ocasião, pro-
meteu agilizar as providên-
cias da Mesa e adotar o novo 
sistema assim que possível, 
muito provavelmente ainda 
no decorrer deste mês.

Somente dois deputados 
tiveram votos discrepantes 
em relação à maioria. O de-
putado Wallber Virgolino 
(Patriotas), que defendeu o 
retorno presencial normal; 
e o deputado Lindolfo Pires 
(Podemos), que já perdeu o 
pai e outros parentes para 
a covid-19 e acredita que as 
sessões deveriam continuar 
de forma remota por mais 
tempo. Bosco Carneiro (PPS), 
coincidentemente, votou 
pelo resultado que iria ter-
minar: continuar no remoto 
e adotar o sistema híbrido só 
a partir de setembro.

Alguns parlamentares já 
estavam iniciando uma po-
lêmica sobre forma remota 
para alguns dias e híbrida 
para outros dias da semana, 
mas o presidente entendeu 
que essa discussão poderia 
não ter fim, bateu o martelo 
e anunciou a decisão final 
que contempla a posição da 
maioria. Ou seja, como no 
primeiro semestre, as ses-
sões continuam remotas e 
passam a ser híbridas assim 
que a Casa tiver condições 
técnicas para tal.

Vacinados
Na parte dos detalhes, 

a expectativa é de que ape-
nas os parlamentares que já 
receberam as duas doses de 
vacinas poderão participar 
presencialmente das sessões 
quando elas passarem a ser 
híbridas. O mesmo ocorrerá 
em relação aos servidores já 
que a Mesa vai adotar os cri-
térios sobre quem (e como) 
poderá ter acesso ao prédio 
da Assembleia. Os mesmos 
controles, segundo o presi-
dente, seguirão depois para 
o público em geral.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Carol Cassoli 
Especial para A União

Sessões híbridas na Assembleia 
começam apenas em setembro

,

Galdino pode acionar cabo Gilberto
O presidente da Assembleia Le-

gislativa do Estado da Paraíba (ALPB), 
deputado Adriano Galdino (PSB) anun-
ciou, ontem, minutos antes de aban-
donar a primeira sessão da retomada 
dos trabalhos, alegando não estar se 
“sentindo bem”, que vai acionar o seu 
colega e líder da bancada da oposição, 
Cabo Gilberto (PSL), no Conselho de 
Ética da Casa por este tê-lo acusado 
de “ditador, covarde, mentiroso e au-
toritário”.

As acusações do deputado Cabo 
Gilberto foram feitas anteontem durante 
entrevista a uma emissora de rádio do 
município de Esperança e terminou ge-
rando mais um capítulo da novela que 
os dois costumam travar nas sessões 
da Assembleia, sobretudo depois de o 
parlamentar bolsonarista ter assumido 
a liderança da bancada da oposição.

A repercussão foi imediata e, na 
mesma tarde da segunda-feira, 27 dos 
36 deputados já subscreveram uma 
nota prestando solidariedade ao pre-
sidente do Poder Legislativo, que, na 
sessão de ontem, limitou-se a anunciar 
o processo junto ao Conselho de Ética, 
abrindo uma série de especulações, 
como possibilidade de cassação ou, no 
mínimo, uma série de advertência para 
o deputado. O Conselho é presidido 
pelo deputado Manuel Ludgério, do PSD 
de Campina Grande.

Antes da saída do presidente 
Adriano Galdino da sessão, o Cabo 
Gilberto pediu a palavra para dizer 
que o que cometeu não foi bem uma 
ação, mas uma reação a uma série 
de atitudes que Galdino tem adotado 
contra ele. “Foram várias as vezes que 
o senhor (o presidente) cortou minha 
palavra, me chamou de imbecil e ne-
gou intervenções que tenho direito 
regimentalmente como líder da opo-
sição”, disse o Cabo.

Com ares de quem estava cansado 
ou preocupado, Adriano Galdino prefe-
riu não rebater e, depois de revelar que 
não estava se sentindo bem, anunciou o 

nome do deputado Tião Gomes (Avan-
te) para continuar presidindo os traba-
lhos da sessão que, inclusive, contava 
com ampla pauta de votações.

A primeira reação do presidente 
Adriano Galdino veio logo depois das 
acusações do deputado Cabo Gilberto 
e com anúncio de processo na Justiça. 
“Temos um deputado que usa as redes 
sociais e entrevistas em rádios como 
ferramenta de campanha, ele acha que 
pode tratar os colegas dessa forma… 
Estamos analisando com nossa asses-
soria jurídica os caminhos que devemos 
tomar para parar com essa sangria”, 
disse Galdino.

O presidente deixou claro que não 
tem interesse em manter a briga, mas 
que não vai aceitar que a situação per-
dure: “Onde eu puder evitar maiores 
complicações vou evitar, mas quando 
não der mais vou buscar a justiça e 
manter a integridade da nossa gestão”, 
afirmou.

Na nota que subscreveram em soli-
dariedade ao presidente da Assembleia, 
os deputados consideram que o líder da 
oposição Cabo Gilberto costuma dirigir 
“impropérios contra o presidente do 
Poder Legislativo.

“As discussões, os contraditórios ou 
mesmo os embates verbais, ainda que 
por vezes duros e renhidos, são próprios 
do parlamento. Entretanto, a deplorável 
forma com que, recorrentemente, o 
deputado citado vem se referindo aos 
pares e, em particular, ao presidente 
da Casa merece de todos nós, indepen-
dentemente do agrupamento político do 
qual façamos parte, o mais veemente 
repúdio e, claro, nossa pronta e aberta 
manifestação de irrestrita solidarieda-
de”, acrescenta a nota.

Em nota que também divulgou no 
começo da tarde de ontem, o Cabo Gil-
berto disse que está trabalhando e que 
vai “restabelecer a verdade dos fatos 
que vem ocorrendo na Assembleia e na 
Paraíba e que algumas figuras públicas 
do Estado estão deturpando”.

Transparência pública
A Prefeitura de João Pessoa formalizou adesão aos programas Time Brasil 
e o SIC Fala.BR da Controladoria Geral da União (CGU) com o intuito de 
combater a corrupção e garantir a transparência da gestão pública. Página 14
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Comitiva do Governo da Paraíba se reuniu, em São Paulo, com representantes do consulado espanhol e de empresários

Foto: Divulgação

Parceria internacional

Estado negocia investimentos 
espanhois para o Polo Turístico

Representantes do Go-
verno da Paraíba retoma-
ram, no início da semana, 
a procura por investido-
res para o Polo Turístico 
Cabo Branco. As reuniões 
aconteceram em São Pau-
lo e discutiram propostas 
para a instalação de em-
presas espanholas no polo. 
De acordo com a adida do 
consulado geral da Espa-
nha, Maria Pilar Lucini, o 
balanço final do encontro 
foi positivo.

Durante as reuniões, 
finalizadas ontem, o diretor 
presidente da Companhia 
de Desenvolvimento da Pa-
raíba (Cinep), Rômulo Pola-
ri e o secretário-executivo 
de representação institu-
cional do Governo, Adauto 
Fernandes se encontraram 
com Alejandro Gómez, di-
retor executivo da Câmara 
Espanhola de Comércio no 
Brasil, e com Maria Pilar Lu-
cini, do consulado espanhol 
em São Paulo.  De acordo 
com Adauto Fernandes, a 
intenção do encontro foi 
articular estratégias para 
a participação internacio-
nal no Polo Turístico Cabo 
Branco. 

O secretário-executivo 
de representação do Go-
verno, Adauto Fernandes, 
classificou a reunião como 
produtiva por representar 
mais um avanço na con-
solidação do projeto do 
Polo Turístico Cabo Bran-
co. “A Paraíba se prepara 
para reagir à pandemia o 
quanto antes, com priori-
dade nas ações de desen-
volvimento econômico e 
turismo. Estamos focados 
nas atrações turísticas e os 
representantes da Câmara 
Espanhola  se comprome-
teram a apresentar esse 
projeto dentro e fora do 
Brasil”, afirmou.

Segundo Alejandro 
Gómez, a cooperação en-
tre a Espanha e a Paraíba já 
pode ser entendida como 
uma parceria de sucesso. 
Dentre os exemplos do 

representante da Câmara 
Espanhola de Comércio, 
estão a empresa global de 
tecnologia Indra Company 
e a Neoenergia, do grupo 
Iberdrola, destaque na dis-
tribuição privada de ener-
gia no Brasil. “Enxergamos 
a Paraíba como um estado 
com muito potencial para 
que diversas empresas es-
panholas se instalem em 
vários setores. Estamos 
muito confiantes nos pro-
jetos que a Paraíba tem nos 
apresentado e acreditamos 
que nossas empresas tam-
bém verão tudo isso com 
bons olhos”, observou o di-
retor executivo da Câmara 
Espanhola de Comércio.

A adida do consulado 
geral da Espanha em São 
Paulo, Maria Pilar Lucini, 
também ressaltou que 
as reuniões foram muito 
importantes para que os 
representantes da Espa-
nha no Brasil pudessem 
compreender quais as 
vantagens em realizar um 
investimento de grande 
porte como este na região. 
“É uma grande oportuni-
dade para as empresas 
espanholas. Acredito que 
será muito benéfico se elas 
considerarem investir em 
alguns dos projetos que 
foram expostos”, enfatizou. 

Para Rômulo Polari, 
diretor presidente da Ci-
nep, a agenda possibilitou 
a apresentação de outros 
projetos do estado, viabi-
lizando a atração de inves-
tidores não apenas para o 
polo, mas para outros pla-
nos também. “As câmaras 
de comércio são parceiras 
importantes para nós. Por 
se tratar de um país com 
o qual a Paraíba já possui 
relações comerciais, a Es-
panha se destaca positi-
vamente neste cenário”, 
explicou. 

O projeto
O Polo Turístico Cabo 

Branco é um projeto do 
Governo do Estado da Pa-
raíba para a construção do 
maior complexo turístico 
do Nordeste. Ao todo o polo 

será composto por 35 lotes 
distribuídos por uma área 
de 654 hectares e gerará 
aproximadamente 1.500 
novos empregos na região. 
Conforme consta no proje-
to, a intenção do Governo 
do Estado é tornar a Paraí-
ba uma referência no turis-
mo sustentável brasileiro. 

Em outubro do ano 
passado, no lançamento 
do projeto, o Governo do 
Estado da Paraíba assinou 
contratos para a instala-
ção dos três primeiros em-
preendimentos do polo. Na 
área serão criados o par-
que aquático ‘Surf World 
Park’, o resort ecológico 
‘Ocean Palace Eco Beach 
Resort’ e o spa hotel ‘Ama-
do Bio & SPA Hotel’.

O Polo Turístico con-
ta, ainda, com o Centro de 
Convenções de João Pes-
soa, já instalado na área. 
Apenas este equipamento 
possui cerca de 48 mil me-
tros quadrados e capacida-
de de ocupação de 20 mil 
pessoas, distribuídas pelos 
quatro prédios do centro. 
Reconhecida e premiada 
nacionalmente, a estrutu-
ra abriga o Teatro Pedra 
do Reino, capaz de receber 
até três mil espectadores e 
considerado um dos mais 
modernos de todo o país.

A Paraíba se 
prepara para reagir à 
pandemia o quanto 

antes, com prioridade 
nas ações de 

desenvolvimento 
econômico e turismo. 
Estamos focados nas 

atrações turísticas e os 
representantes da 

Câmara Espanhola  se 
comprometeram a 

apresentar esse 
projeto dentro e fora 

do Brasil 



Políticas

Prefeitura de João Pessoa formalizou ontem a entrada da gestão municipal no Time Brasil e no SIC Fala.BR

Capital adere a programas da 
CGU para ampliar transparência
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A Prefeitura de João Pes-
soa se aliou oficialmente à 
Controladoria Geral da União 
(CGU) com o intuito de com-
bater a corrupção e garantir 
a transparência da gestão pú-
blica. Isso foi feito por meio da 
adesão a dois programas cria-
dos pelo órgão de controle, o 
Time Brasil e o SIC Fala.BR. O 
ato foi formalizado durante 
reunião do prefeito Cícero Lu-
cena com o superintendente 
da CGU na Paraíba, Severino 
Queiroz, realizada na manhã 
de ontem.

“Esse é um ato funda-
mental para trazermos a ex-
periência da CGU com seus 
avanços tecnológicos que 
serão utilizados como ferra-
mentas para implantação de 
uma cultura de boas práticas. 
Agradeço a colaboração do 
órgão, pois desta forma, com 
experiência e tecnologia, va-
mos conquistar o que dese-
jamos, que é a boa aplicação 
do recurso público”, declarou 
o prefeito.

O superintendente Seve-
rino Queiroz afirmou que a 
adesão demonstra que o mu-
nicípio está aberto a melhorar 
o gasto público e a organiza-
ção da administração. “Isso 
se volta para que o cidadão 
possa ter acesso à informa-
ção, possa participar, que os 
órgãos trabalhem de forma 

integrada. O próprio prefeito 
se coloca em posição de par-
ceria para fazer uma melhor 
gestão e que a população te-
nha acesso aos serviços como 
ela merece em razão dos tri-
butos que paga”, afirmou.

Com o Time Brasil, a Pre-
feitura de João Pessoa avança 
no intuito de aprimorar a ges-
tão pública e o fortalecimen-
to do combate à corrupção. 
A iniciativa possui três eixos: 
Transparência, Integridade 
e Participação Social. “Nós já 
temos esses eixos como parte 
de nosso trabalho, mas esta é 
uma oportunidade de aper-
feiçoar e trazer para uma 
perspectiva mais moderna”, 
explicou o controlador geral 
do município, Eudes Toscano 
Júnior. 

A partir de agora, a Pre-
feitura de João Pessoa deve 
construir o seu plano de 
ação com foco nas áreas de 
transparência, integridade 
e participação, a chamada 
Matriz TIP. O plano tem como 
base itens pré-estabelecidos 
que serão selecionados pela 
gestão levando em conta suas 
prioridades. O Plano deve 
contar com metas a serem 
alcançadas em prazos de até 
24 meses e os resultados são 
obtidos com o apoio técnico 
da CGU e da rede de parceiros 
locais.

O secretário executivo 
da Transparência Pública, 
Rafael Costa, afirmou que o 
programa ajuda a estrutu-
rar os processos de gestão. 
“Na Transparência, teremos 
a convicção de que a infor-
mação é íntegra e disponibili-
zada de forma completa para 
a população, a exemplo do 
Plano de Dados Abertos Mu-
nicipal. Deste modo, haverá o 
empoderamento do contro-

le social na contribuição da 
efetividade na aplicação do 
recurso público, pois estarão 
estruturados em processos 
transparentes e já validados. 
Além disso, conseguiremos 
disponibilizar mais informa-
ção e com mais qualidade, 
melhor estruturada, de forma 
que o cidadão consiga real-
mente extrair inteligência 
desses dados e cobrar resul-
tados aos gestores”, destacou.

SIC Fala.BR
O Fala.BR é um módu-

lo de comunicação da CGU 
oferecido gratuitamente. A 
Prefeitura de João Pessoa, 
nesse caso, procurou o órgão 
para integrar este programa 
ao módulo da gestão muni-
cipal e, assim, fortalecer os 
canais de comunicação com o 
cidadão, bem como reforçar 
sua política de privacidade já 
se adequando à Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) 
estabelecida no sistema.

A gestão fará uma tran-
sição tecnológica do siste-
ma atual para um sistema 
gerenciado pela CGU para 
que possa ter um melhor 
acompanhamento, princi-
palmente no que se refere 
à privacidade do cidadão, já 
que será possível extrair as 
informações anonimizando 
o solicitante.

Ato de adesão foi formalizado durante reunião do prefeito 
Cícero Lucena (ao centro) com o superintendente da CGU 

na PB, Severino Queiroz (ao lado esquerdo)

Foto: Secom-PMJP

Gestões municipais

TCE-PB integra iniciativa que 
fortalece sistemas de controle

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba par-
ticipa do ‘Projeto InterA-
gir’, que tem o objetivo de 
contribuir para a melho-
ria da gestão municipal e 
para o aumento da efeti-
vidade das ações de con-
trole externo. O projeto, 
lançado pela Associação 
dos Membros dos Tribu-
nais de Contas do Brasil 
(Atricon), vai fortalecer o 
sistema de controle inter-
no dos municípios brasilei-
ros e o monitoramento da 
arrecadação de receitas e 
execução de despesas, por 
meio da disponibilização 
tempestiva de informações 
qualificadas.

A iniciativa é  coor-

denada pelo Tribunal de 
Contas de Santa Catarina 
(TCE-SC) e já conta com 
a adesão de pelo menos 
85% dos Tribunais de 
Contas com jurisdição 
municipal.  

A primeira ação do 
‘Projeto InterAgir’ será a 
coleta de informações jun-
to aos municípios, por meio 
de um questionário eletrô-
nico, com prazo até o dia 
30 de agosto para enviar as 
respostas. A consolidação 
das informações será rea-
lizada pelo TCE-SC. 

O presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB), con-
selheiro Fernando Catão, 
já enviou ofício a todos os 

prefeitos paraibanos so-
bre a importância da par-
ticipação  dos municípios 
nesse  levantamento, que 
possibilitará melhor co-
nhecimento  da estrutura 
dos sistemas de controle 
interno dos municípios, 
orientando ações de de-
senvolvimento.  

Será disponibilizado 
um mapa identificando os 
municípios de todo o país 
que atenderam ao chamado 
e preencheram o questio-
nário, no endereço  www.
tcesc.tc.br/interagir . Ges-
tores que tiverem dúvidas 
quanto ao preenchimento 
podem encaminhá-las ao 
e-mail auditoriaoperacio-
nal@tce.pb.gov.br.

Foto: Divulgação

Presidente do TCE-PB, Fernando Catão, enviou carta aos municípios orientando sobre a adesão ao projeto

O presidente estadual 
do Partido Verde (PV) da 
Paraíba e ex-prefeito de 
João Pessoa, Luciano Car-
taxo, foi recebido pela pre-
sidente nacional do Partido 
dos Trabalhadores (PT), 
Gleisi Hoffmann, na tarde 
de ontem, em Brasília. Na 
reunião, que também con-
tou com a participação do 
deputado federal e coorde-
nador nacional do Grupo 
Tático Eleitoral (GTE) da 
legenda, José Guimarães 
(PT-CE), foram discutidas 
as conjunturas políticas do 
Brasil e da Paraíba para as 
eleições do próximo ano.

“Nosso objetivo é dis-
cutir o cenário político do 
país e do nosso Estado, 
buscando as alternativas 
para que no próximo ano 
tenhamos uma frente só-
lida de centro-esquerda 
para disputar as eleições 
de 2022. Nosso país vive um 
momento muito difícil, com 
a volta da fome, a alta no de-
semprego e os indicadores 
sociais cada vez mais bai-
xos, castigando milhões de 
brasileiros. Este encontro é 
para fortalecer esse diálo-
go, ampliar as alianças para 
vencer as eleições e fazer 
com que nosso povo volte a 

ter qualidade de vida”, des-
tacou Cartaxo.

O presidente estadual 
do PV também ressaltou a 
necessidade das melhorias 
para a Paraíba e para o povo 
nordestino. “É inegável a 
transformação que nosso 
país vivenciou, sobretudo o 
Nordeste, quando o presi-
dente Lula esteve na Presi-
dência. Precisamos recupe-
rar a autoestima do nosso 
povo, garantir as políticas 
públicas que deem assistên-
cia social àqueles que mais 
precisam, gerando também 
emprego, renda e desenvol-
vimento”, disse Cartaxo.

Em reunião com Gleisi, Cartaxo 
defende frente centro-esquerda

Frei Anastácio votará contra 
a privatização dos Correios

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT-PB) antecipou 
seu voto contrário ao projeto 
de privatização dos Correios 
e Telégrafos que entrou na 
pauta de votação da Câmara 
ontem, na primeira sessão 
depois do recesso parlamen-
tar. “Eu e toda bancada do PT 
já votamos contra a urgência 
desse projeto, e agora vota-
remos contra a aprovação 
desse absurdo”, disse.

Ele criticou o presiden-
te da Câmara que, em plena 
pandemia, colocou em vota-
ção um projeto de entrega 
do patrimônio público para a 
iniciativa privada. “Enquanto 
Bolsonaro distrai o povo com 
campanha de voto impresso, 
a boiada vai passando. É tudo 

uma estratégia. Ele puxa o 
foco para um lado e a políti-
ca de privatização avança no 
Congresso”.

Frei Anastácio disse 
ainda que, além de querer 
avançar nas privatizações, 
Bolsonaro usa dinheiro pú-
blico para comprar apoio 
no Congresso. “Ele fez um 
festival de cargos, distribuiu 
emendas secretas no valor 
de R$ 17 bilhões e acaba de 
recriar o Ministério do Traba-
lho e Previdência. Tudo isso 
com objetivo de acomodar 
e agradar parlamentares do 
centrão”, disse.

Prejuízo para o povo
O deputado voltou a 

advertir que se o projeto for 

aprovado  trará desempre-
go, precarização do trabalho, 
muitas agências serão fecha-
das e o povo terá serviços 
mais caros. “Reafirmo meu 
compromisso com os Cor-
reios e garanto que, assim 
como toda a bancada do PT, 
votarei contra a privatização 
da estatal”, afirmou. 

Frei Anastácio destacou 
que não há motivos para pri-
vatizar os Correios. “Os Cor-
reios lucraram R$ 1,5 bilhão 
em 2020. Não há nada que 
justifique essa iniciativa do 
Governo. Reafirmo que estou 
ao lado dos servidores, suas 
famílias e o povo brasileiro 
na defesa desse patrimônio 
público que está presente em 
todas as cidades do Brasil”.



Brasil

Relator da comissão que trata do tema diverge de Lira, para quem a inclusão de servidores do judiciário seria inviável

Arthur Maia quer o Judiciário 
na reforma administrativa
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“Se depender de mim, todo mundo vai entrar na reforma. Não estou aqui para proteger A nem perseguir B”, afirmou o deputado Arthur Maia

Relator da comissão es-
pecial que aprecia o tema, o 
deputado Arthur Maia (DEM
-BA) disse ontem que a refor-
ma administrativa pode, sim, 
atingir o Judiciário. O parla-
mentar divergiu do presidente 
da Câmara, Arthur Lira, para 
quem a inclusão de servidores 
da Justiça seria inviável por 
significar uma extrapolação de 
limites constitucionais.

“Na minha lógica, se o 
parecer fosse apresentado 
hoje, o Judiciário estaria in-
cluído na reforma adminis-
trativa”, disse Maia durante 
o fórum Estadão Think, rea-
lizado pelo Estadão com pa-
trocínio da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). “Se 
depender de mim, todo mun-
do vai entrar na reforma. Não 
estou aqui para proteger A 
nem perseguir B”, acrescen-
tou o relator.

Maia, após pontuar que 
a reforma deve alcançar to-
dos “indistintamente”, infor-
mou que terá condições de 
apresentar o seu relatório 
sete dias após a ultima au-
diência da comissão. Refe-
rindo-se à divergência com 
Lira em relação à inclusão do 
Judiciário, ele comentou que, 
da mesma forma como pode 
ser convencido do contrário, 
pode convencer o presidente 
da Câmara a mudar de ideia.

Ao tratar da estabilidade 
dos cargos, Maia assegurou 
que o servidor que alcançou 
tal direito será preservado, 
mas isto não impede que ele 
seja submetido à avaliação 
de desempenho. “Uma coisa 
é direito adquirido, outra é 
avaliação de desempenho”, 
assinalou.

Votação
Citando pressa diante de 

um calendário apertado pela 

proximidade do debate das 
eleições de 2022, o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (PP
-AL), disse nesta terça-feira 
que a reforma administrati-
va pode ser votada na casa 
legislativa no fim deste mês. 
“Com a habilidade necessária 
e com a articulação necessá-
ria na comissão, esperamos, 
em relação à reforma admi-
nistrativa, ter a votação ao 
fim de agosto porque temos 
que remetê-la ao Senado Fe-
deral. Infelizmente, com a 
polarização existente hoje 
no Brasil, temos a obrigação 
de entregar matérias estru-
turantes até novembro”, afir-
mou Lira durante fórum Es-
tadão Think, realizado pelo 
Estadão com patrocínio da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

O parlamentar avaliou 
que ficará mais difícil avan-
çar com reformas no ano que 
vem, quando os interesses 
políticos vão se sobrepor à 
agenda econômica. Lira enfa-
tizou que os direitos adquiri-
dos de servidores não serão 
eliminados pela reforma. Jul-
gou não ser necessário mexer 
em direitos adquiridos. “Não 
vamos atacar direito adquiri-
do”, afirmou o presidente da 
Câmara. “Não somos incon-
sequentes, sabemos dos nos-
sos limites constitucionais”, 
acrescentou.

Lira reconheceu que 
categorias de funcionários 
públicos têm o maior lobby 
no Congresso, mas conside-
rou que tais interesses “não 
serão maiores do que os fa-
tos”. O parlamentar também 
lembrou que a reforma do 
imposto de renda está muito 
próxima de votação. No en-
tanto, ponderou, mesmo que 
houvesse votos necessários 
antes do recesso parlamen-
tar, foi prudente adiar a tra-
mitação em 15 dias para não 
haver erros.

Foto: Agência Estado

Eleições de 2022

Bolsonaro ataca urnas eletrônicas e 
ameaça promover ato contra Barroso

O presidente Jair Bolso-
naro aproveitou o encontro 
matinal com seus apoiado-
res, na frente do Palácio do 
Alvorada, na manhã de on-
tem, para responder as duras 
críticas que recebeu ontem 
do Judiciário, especificamen-
te do ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luis 
Roberto Barroso. “Barroso 
presta um desserviço à po-
pulação brasileira”, destacou, 
voltando a insistir na institui-
ção do voto impresso no país. 

“Volto a pedir voto impresso, 
o Brasil está sendo agredido 
internamente”, emendou.

Nas críticas ao presiden-
te do TSE, o mandatário vol-
tou a associar o magistrado à 
defesa da pedofilia, falando 
algo que já foi desmentido, 
de que ele defende a redução 
da maioridade para estupro 
de vulneráveis e que isso 
beira a defesa da pedofilia. 
Aos apoiadores, Bolsonaro 
voltou a apresentar suas pró-
prias estatísticas para dizer 
que as urnas eletrônicas não 
são confiáveis e disse se eles 
confiavam mais “em relató-
rio da Polícia Federal ou no 
Barroso.”

Bolsonaro disse que 
“joga dentro das regras cons-
titucionais” e Barroso não. 
Ontem, os ministros do TSE 
votaram, por unanimidade, 
a favor da instauração de 
inquérito administrativo e 
envio de notícia-crime ao 
Supremo contra o presiden-
te pelas declarações infun-
dadas de irregularidades no 
sistema eleitoral e ameaça à 
realização das eleições.

Palavra ‘sem valor’
De posse de dois re-

latórios da Polícia Federal 
sobre as urnas, Bolsonaro 
declarou que, se o presiden-
te do TSE continuar “insen-

sível” a seus apelos contra o 
sistema eleitoral, e o povo 
desejar, haverá um movi-
mento na Avenida Paulista, 
em São Paulo, para mandar 
um “último recado” ao mi-
nistro. “Senhor Barroso, sua 
palavra não vale absoluta-
mente nada. Está a serviço 
de quem?”, questionou.

Ele voltou a se apoiar 
em suposto cálculo estatís-
tico para sustentar versão 
segundo a qual houve frau-
de nas eleições municipais 
de São Paulo e afirmou que 
as eleições de 2022 estão 
sobre suspeição por existi-
rem dúvidas quanto à legi-
timidade do pleito. 

Três projetos de de-
creto legislativo foram 
apresentados nesta segun-
da-feira, na Câmara dos 
Deputados. Tanto o 336 de 
autoria de Marília Arraes 
(PT/PE), quanto o 339, de 
Natália Bonavides (PT/RN), 
e o 343, de David Miranda 
(PSOL/RJ), Fernanda Mel-
chionna (PSOL/RS), Alice 
Portugal (PCdoB/BA), Túlio 
Gadêlha (PDT/PE) e Áurea 
Carolina (PSOL/MG), pe-
dem para sustar os efeitos 
do decreto nº 10.755, de 26 
de julho de 2021.

O decreto de Bolsonaro 
regulamenta e estabelece a 
sistemática de execução do 
Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac), conheci-
do popularmente como Lei 
Rouanet. Entre as principais 
alterações, estão a ênfase aos 
projetos de belas artes e arte 
sacra e um maior controle do 
governo para tomar decisões 
a respeito dos projetos con-
templados. Este decreto nº 
10.755, publicado no Diário 
Oficial de 27 de julho, regula-
menta a Lei nº 8.313, de 23 

de dezembro de 1991, e esta-
belece a sistemática de exe-
cução do Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac), 
altera o Decreto nº 6.299, de 
12 de dezembro de 2007, e 
o Decreto nº 9.891, de 27 de 
junho de 2019, e dá outras 
providências.

Os três projetos apre-
sentados pelos deputados da 
oposição criticam a centrali-
zação das decisões nas mãos 
de Mario Frias, secretário 
especial da Cultura, e aler-
tam para a possibilidade de 
censura.

Em seu texto, Marília 
Arraes diz que essa centrali-
zação dificulta a participação 
da sociedade civil. Ela escre-
ve ainda que “mesmo com a 
Lei das Agências Regulado-
ras estabelecendo a ausên-
cia de tutela dessas e pela 
sua autonomia funcional, o 
decreto é institucional ao de-
finir que a avaliação da efe-
tividade de estratégias pro-
movidas por meio do Fundo 
Setorial do Audiovisual seja 
realizada pela Ancine em 
conjunto com a Secretaria 
Especial de Cultura e com o 
auxílio do agente financeiro 
credenciado”.

Lei Rouanet: deputados 
tentam anular decreto

A Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
da Covid retirou da pauta 
a convocação do ministro 
da Defesa, Walter Braga 
Netto. A decisão foi toma-
da após senadores dis-
cordarem da tentativa de 
chamar o chefe da pasta 
na comissão e tumultuar a 
relação entre os Poderes. 
Braga Netto entrou em 
conflito com a cúpula da 
CPI ao assinar uma nota 
em conjunto com os co-
mandantes das Forças Ar-
madas criticando o presi-
dente da comissão, Omar 
Aziz (PSD-AM).

No âmbito da CPI, 
senadores querem coletar 
informações do período em 
que Braga Netto chefiou a 
Casa Civil, entre fevereiro 
do ano passado e abril des-
te ano, e sobre a atuação 
do ministro na pandemia. 
Ele chefiou o comitê inter-

ministerial de combate à 
crise do novo coronavírus. 
A convocação dividiu os se-
nadores e será reapresen-
tada para votação em outro 
momento.

“No momento de 
maior dificuldade da pan-
demia, quem estava coor-
denando era o ministro da 
Casa Civil, Braga Netto, e 
não o general. Se eu tiver 
que votar, meu voto é favo-
rável à convocação do ge-
neral Braga Netto”, disse o 
presidente da CPI.

O relator da comissão, 
Renan Calheiros, classificou 
a convocação do ministro 
como um “dever funcional”. 
“Nós não queremos tra-
zer apenas porque ele está 
tentando desestabilizar os 
poderes, emporcalhar a de-
mocracia, promover retro-
cessos institucionais. Não 
é por isso. Nós precisamos 
trazer porque ele foi o coor-
denador do comitê de crise 
de enfrentamento à pan-
demia de covid-19”, disse 
Renan.

CPI da Covid não vai
convocar Braga Netto

Confrontado com infor-
mações trazidas pelos inte-
grantes da CPI da Covid, o 
reverendo Amilton de Paula 
precisou ajustar seu depoi-
mento e admitiu que a Se-
cretaria Nacional de Assun-
tos Humanitários (Senah), a 
qual preside, abriu diálogos 
sobre venda de vacinas com 
prefeituras. Antes, ele afir-
mou que a entidade não fez 
negociação com municípios. 
“Eu não conversei com ne-
nhum governador, prefeito”, 
havia dito anteriormente.

No entanto, o vice-pre-
sidente da CPI, Randolfe 
Rodrigues, exibiu durante a 
oitiva uma carta da Senah 
encaminhada a uma asso-
ciação de municípios do 
Acre. “Sobre a questão dos 
municípios, houve sim es-
sas demandas, com a carta 
de encaminhamento da Da-
vati a municípios. Quem fez 
isso foi o Renato Gabbi (in-
tegrante da Senah). Eles têm 
acesso ao próprio e-mail da 

presidência”, reconheceu o 
reverendo.

Em outro ajuste no de-
poimento, Amilton afirmou 
que pode ter se encontrado 
com o ex-diretor de Logísti-
ca do Ministério da Saúde, 
Roberto Dias. Dias foi exo-
nerado da pasta após o cabo 
Luiz Dominguetti acusá-lo 
de ter pedido propina de 
US$ 1 por dose vacina.

Preço
Amilton afirmou que a 

proposta enviada ao Ministé-
rio da Saúde que cotava a dose 
da vacina contra covid-19 em 
US$ 11 foi orientada pela Da-
vati Medical Supply. Mais cedo, 
Randolfe Rodrigues  confron-
tou o reverendo com o preço 
da vacina oferecida pela Dava-
ti à pasta. Randolfe lembrou 
que a companhia apresentou 
um documento ao Ministério 
no dia 15 de março oferecen-
do vacinas à US$ 10, preço que 
mais tarde foi atualizado pelo 
reverendo, por carta endere-
çada ao então secretário exe-
cutivo do ministério da Saúde, 
Elcio Franco, mudando o pre-
ço para US$ 11.

Reverendo admite a
negociação de vacinas

Eduardo Laguna
Agência Estado

Maria F. Rodrigues
Agência Estado

Daniel Weterman e 
Amanda Pupo 
Agência Estado

Amanda Pupo e
Daniel Weterman 
Agência Estado

Matheus de Souza, 
Elizabeth Lopes e 
Gustavo Côrtez
Agência Estado
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50% de novas hospitalizações vêm de quatro estados, número liderado pela Flórida, segundo a Casa Branca

Covid: variante Delta segue 
avançando nos Estados Unidos
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A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou, ontem, que a 
administração apoia decisões lo-
cais e de entidades privadas para 
incentivar a vacinação contra 
covid-19 no país. Na coletiva de 
imprensa diária, em resposta a 
uma pergunta sobre as restrições 
determinadas por Nova York para 
pessoas que não se imunizaram, 
Psaki indicou que o governo en-
tende que cada comunidade terá 
de tomar suas posições para bus-
car incentivar a vacinação.

Segundo a porta-voz, o go-
verno dos Estados Unidos ofere-
ceu assistência federal a todos os 
estados do país. Psaki lembrou 
que a variante Delta do corona-
vírus segue avançando, e destacou 
que 50% das novas hospitaliza-
ções vêm apenas de quatro esta-
dos, número liderado pela Flórida.

Sobre a moratória que 
impede despejos no país, a “ad-
ministração está observando o 
que é possível fazer”, afirmou. 

Segundo a porta-voz, o foco é 
ajudar os estados com verbas e 
a determinação feita durante a 
pandemia nunca teve como ob-
jetivo ser permanente.

Doação
Os Estados Unidos vão con-

tinuar a doar doses de vacinas 
contra a covid-19 a outros países 
e se manter como um agente de 
combate à pandemia, segundo 
disse Jen Psaki. Ela ainda afir-
mou que o total de imunizantes 
doados pelo país é maior do que 
China e Rússia, somadas, cede-
ram a outras nações.

O governo norte-americano está apoiando as decisões locais e de entidades privadas dos EUA para incentivar a vacinação contra covid-19 no país

Agência Estado

As companhias aé-
reas transportaram 1,8 
bilhão de passageiros 
em 2020, queda de 60,2% 
sobre 2019, em meio aos 
efeitos da pandemia da 
covid-19 no setor. No 
ano passado, o prejuízo 
líquido acumulado das 
empresas atingiu US$ 126 
bilhões globalmente. Os 
dados compõem a publi-
cação anual da Associação 
Internacional de Trans-
portes Aé-
reos (Iata, 
n a  s i g l a 
em inglês), 
divulgada 
ontem.

C o n -
forme a as-
sociação, o 
declínio no 
número de 
passagei-
ros trans-
portados 
em 2020 
foi o maior 
registrado 
desde que 
os índices 
de demanda (medida em 
passageiros-quilômetro 
transportados, ou RPK) 
começaram a ser rastrea-
dos, em meados de 1950.

“O ano de 2020 foi 
um período que todos 
gostaríamos de esque-
cer, mas foram as ações 
rápidas das companhias 
aéreas e seu comprome-
timento que fizeram com 
que o setor atravessasse 
o ano mais difícil de sua 
história”, disse em nota o 
diretor-geral da Iata, Wil-
lie Walsh.

No ano passado, a de-
manda global (RPK) re-
cuou 65,9% sobre 2019. 
Já a capacidade das com-
panhias aéreas, calculada 
em assentos-quilômetro 
oferecidos (ASK), caiu 

56,7% na mesma base, 
com o segmento inter-
nacional sendo o mais 
atingido, com redução 
de 68,3%.

De acordo com a as-
sociação, em 2020 a de-
manda internacional de 
passageiros caiu 75,6% 
sobre o ano anterior. Já a 
doméstica caiu 48,8% na 
mesma base. Diante das 
restrições da pandemia, o 
número de rotas caiu em 
mais da metade no ano 
passado.

Ainda 
segundo a 
entidade, 
a receita 
total  de 
passagei-
ros recuou 
69% em 
2020, para 
US$ 189 
bilhões.

R a n -
king glo-
bal

A re-
gião Ásia-
P a c í f i c o 
registrou 

uma queda de 53,4% do 
número de passageiros 
transportados em 2020, 
para 780,7 milhões. Em 
seguida, vêm América do 
Norte, com 401,7 milhões 
de passageiros (-60,8%); 
Europa, com 389,9 mi-
lhões (-67,4%); América 
Latina, com 123,6 milhões 
(-60,6%); Oriente Médio, 
com 76,8 milhões (-67,6%) 
e África, com 34,3 milhões 
de passageiros transporta-
dos (65,7%).

As cinco companhias 
aéreas com melhor de-
sempenho de passageiros 
transportados, segundo 
a Iata, foram American 
Airlines, seguida de China 
Southern Airlines, Delta, 
United e China Eastern 
Airlines.

Aéreas têm perdas de 
US$ 126 bi em 2020

Violência no país

Afeganistão culpa saída das tropas 
americanas por avanço do Taleban

O presidente afegão, 
Ashraf Ghani, culpou na últi-
ma segunda-feira, a rápida re-
tirada das tropas americanas 
pelo agravamento da violência 
em seu país e disse que seu go-
verno agora se concentrará em 
proteger as capitais das provín-
cias e as principais áreas urba-
nas diante do rápido avanço do 
grupo Taleban.

Ao falar ao Parlamento, 
Ghani pediu aos legisladores 
que apoiassem uma campanha 
de mobilização nacional con-
tra o Taleban em meio a uma 
guerra cada vez mais intensa 
entre a milícia - que dominou 
o poder do país entre 1999 e 
2001 - e as forças do governo 
afegão nos últimos meses. Ao 
mesmo tempo, as tropas dos 
EUA e da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan) 
concluem sua retirada de um 
país devastado pela guerra.

“Um processo de paz im-
portado e apressado”, disse o 
presidente, em referência à 

pressão de Washington sob ad-
ministração de Donald Trump 
por negociações entre Cabul e 
o Taleban. “Não só falhou em 
trazer a paz, mas criou dúvidas 
e ambiguidade entre os afegãos”, 
afirmou Ghani em seu discurso 
ao Parlamento. O presidente afe-
gão chegou de helicóptero para 
a sessão extraordinária da Casa, 
convocada em razão da grave 
situação se insegurança no país.

O Taleban está agora ten-
tando apreender as capitais 
das províncias depois de já ter 
tomado grandes extensões de 
terra e dezenas de distritos em 
áreas mais rurais, bem como 
seis importantes passagens 
de fronteiras. Entre domingo 
e ontem, os combatentes tale-
ban atacaram pelo menos três 
capitais de províncias - Lashkar 
Gah, Kandahar e Herat - após 
um fim de semana de violentos 
combates que resultaram na 
fuga de milhares de civis do 
país. Segundo ele, a decisão 
de retirar as tropas estrangei-

ras, consolidada sob o gover-
no de Joe Biden, foi tomada 
abruptamente e o processo 
de paz se baseou em teorias 
imaturas. “Eu disse ao presi-
dente dos EUA que, embora eu 
respeitasse sua decisão, sabia 
que teria consequências e isso 
recairia sobre o povo afegão”, 
disse Ghani.

O processo de paz promo-
vido pelos EUA fazia parte do 
pacto histórico assinado por 
Washington e o Taleban em 
fevereiro do ano passado. Se-
gundo acordo assinado com os 
insurgentes em Doha, os EUA 
concordaram em retirar suas 
tropas do país. “Hoje enfren-
tamos um grande teste nacio-
nal”, acrescentou o presidente, 
cujo governo enfrenta a pior 
crise de segurança do país em 
duas décadas de guerra, com 
o avanço sem precedentes do 
Taleban.

De acordo com a Missão de 
Assistência das Nações Unidas no 
Afeganistão, entre maio e junho, 

pelo menos 783 civis morreram e 
1.609 ficaram feridos, o que pode 
tornar este um dos períodos mais 
sangrentos do país.

Além do avanço do Tale-
ban, segundo o presidente, o 
Afeganistão está enfrentando 
uma agressão terrorista sem 
precedentes e as forças na-
cionais estão lutando contra 
uma aliança de terroristas e 
traficantes que, segundo Ghani, 
chegaram em dezenas de mi-
lhares e se infiltraram no país, 
aproveitando a retirada dos 
EUA, para se juntar ao Taleban.

Refugiados
Em Washington, o governo 

americano anunciou que vai re-
ceber milhares de refugiados do 
país, em razão da deterioração 
de segurança no Afeganistão. 
A principal preocupação do 
programa, segundo o governo 
é com cidadãos afegãos que au-
xiliaram forças militares ame-
ricanas durante quase duas 
décadas de guerra.

Pentágono é isolado após disparos 
em centro de trânsito da instalação

O Pentágono, sede do 
Departamento de Estado dos 
Estados Unidos, foi isolado na 
manhã de ontem, depois que 
vários tiros foram disparados 
em uma plataforma de ôni-
bus perto da estação de me-
trô da instalação. Pelo menos 
uma pessoa estava caída, de 
acordo com duas pessoas fa-
miliarizadas com o tiroteio, 
que falaram sob condição de 
anonimato por não estarem 
autorizadas a divulgar infor-
mações publicamente. O esta-
do de saúde da pessoa caída 
não foi divulgado.

De acordo com o veículo 
de imprensa russo RT, relatos 
não confirmados no local do 

incidente apontam que várias 
pessoas, incluindo um poli-
cial, ficaram feridas após tiros.

O incidente ocorreu em 
uma plataforma de ônibus do 
metrô que faz parte do Pen-
tagon Transit Center, tuitou a 
Agência da Força de Proteção 
do Pentágono. A instalação 
fica a poucos passos do pré-
dio do Pentágono.

Um repórter da Associa-
ted Press perto do prédio ou-
viu vários tiros, depois uma 
pausa e, em seguida, pelo 
menos um tiro adicional. 
Outro jornalista da agên-
cia americana ouviu a polí-
cia gritando “atirador”. De 
acordo com um funcionário 

de relações públicas do ga-
binete do secretário de De-
fesa, uma mensagem foi lida 
no sistema de alto-falantes 
do Pentágono por volta das 
10h45 (11h45 em Brasília) 
afirmando que havia ocorrido 
“um tiroteio na área de ônibus 
do metrô” e instruindo os fun-
cionários a “ficarem no prédio 
até novo aviso.”

O anúncio foi seguido por 
um alerta enviado a todos os 
terminais de computador do 
Pentágono cerca de 15 mi-
nutos depois reiterando a 
mesma informação a todos 
os funcionários. A seguran-
ça do prédio é fornecida pela 
Agência de Proteção da Força 

do Pentágono. Pouco depois 
12h10 (13h10 em Brasília), a 
Agência da Força de Proteção 
do Pentágono informou que 
o prédio foi reaberto, mas a 
estação de metrô e uma faixa 
da via permaneceram blo-
queados.

A entrada do metrô do 
Pentágono foi atacada ante-
riormente em março de 2010, 
quando John Patrick Bedell 
puxou duas armas semiauto-
máticas de 9 mm e começou 
a atirar no posto de controle 
de segurança perto da entrada 
da estação de metrô do Pen-
tágono, ferindo dois policiais. 
Bedell foi baleado e morto por 
oficiais de segurança.

Foto: Agência Brasil

Os Estados Unidos vão 
continuar a doar doses 

de vacinas contra a 
covid-19 a outros países 

e se manter como  
um agente de  

combate à pandemia

O ano de 2020 foi 
um período que todos 

gostaríamos de 
esquecer, mas foram  
as ações rápidas das 
companhias aéreas  

que fizeram com que  
o setor atravessasse  

o ano mais difícil  
de sua história 
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Ao todo, estão sendo investigados 14 estabelecimentos de vendas de passagens do Terminal Rodoviário da capital

A Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz) deflagrou a segunda 
fase da Operação Bilhete Legal na 
tarde de ontem, no Terminal Ro-
doviário Severino Campelo, em 
João Pessoa. O objetivo da ação 
foi fiscalizar 14 empresas com in-
dícios de irregularidades fiscais. 
Na ocasião, quatro empresas ti-
veram seus guichês lacrados de-
vido à constatação de cadastros 
irregulares e indícios de sonega-
ção fiscal que serão investigados 
em outra fase da ação. A iniciativa 
aconteceu de forma conjunta en-
tre Sefaz-PB, Ministério Público 
da Paraíba e Polícia Civil.

O secretário executivo da Re-
ceita da Sefaz-PB, Bruno Frade, 
contou que foram identificadas 
empresas com cadastro fiscal em 
outros estados. Segundo ele, a con-
sequência disso são notas fiscais 
eletrônicas emitidas por outra uni-
dade federativa “e o imposto, natu-
ralmente, estava sendo arrecadado 
por outro Estado”, disse ele.

O secretário explicou que as 
empresas com cadastro irregu-
lar foram lacradas e as que es-
tavam com o cadastro ativo, mas 
sem operar o documento eletrô-
nico [da forma correta], tiveram 

as maquinetas apreendidas, o 
que é necessário “para identi-
ficar o volume de operações e, 
uma vez identificado, será feita 
a lavratura do auto de infração e 
a consequente da representação 
fiscais para fins penais”, confor-
me destacou Bruno Frade. Só 
após isso, a secretaria deve ter 
noção de valores que podem ter 
sido sonegados.

A documentação final será en-
caminhada ao Ministério Público 
que investigará se houve, de fato, 
crime contra a ordem tributária. 
Durante esse processo, a empresa 
em questão tem a possibilidade 
de regularizar sua situação antes 
de ser denunciada. Entretanto, em 
casos de não haver a regulariza-
ção em tempo hábil, o MPPB ofer-
ta a denúncia. Constatado o crime 
contra a ordem tributária, a pena 
é de dois a cinco anos de reclusão.

“Além disso, a Promotoria 
também busca recuperação de 
crédito, já que tinham empresas 
que não estavam regularizadas. 
Eles estão deixando de recolher 
o imposto”, alerta a promotora de 
Justiça dos Crimes contra a Ordem 
Tributária do MPPB, Renata Luz. 
Todos os documentos e as máqui-
nas de POS (ponto de venda) fo-
ram recolhidas para ser feito o ba-
timento que detalhará quanto de 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Empresas são alvo de ação 
contra a sonegação no Estado
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As vendas do Dia dos Pais devem cres-
cer 32% nos shopping centers neste ano, na 
comparação com 2020, segundo pesquisa da 
Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce). A elevação representa um adicio-
nal de vendas de R$ 870 milhões em relação 
a 2020. No mesmo intervalo do ano passado, 
as comercializações caíram 32,5% em relação 
a 2019. Para o presidente da Abrasce, Glauco 
Humai, a maior flexibilização das medidas de 
distanciamento social, aliada ao avanço da 
vacinação no país e a melhora da confiança 
do consumidor, contribui para as expectativas 
geradas em torno do Dia dos Pais.

Sobre o ticket médio, a expectativa é de 
R$ 192. Em comparação com o ano anterior, 
cujo resultado registrado foi de R$ 172, o cres-
cimento esperado é de 11,6%. A expectativa 
supera também o ticket médio registrado na 
data em 2019, que foi de R$ 176. As categorias 

de presentes em destaque para a data são: 
artigos esportivos, eletrônicos e calçados.

Para incentivar as compras, os shoppings 
também irão oferecer canais de vendas como 
delivery e marketplace/vendas on-line (64%), 
drive-thru (51%) e lockers (21%). Além disso, 
61% dos shoppings realizarão promoções 
para a data como sorteios (27%) e compre 
e ganhe (24%), sendo que entre os prêmios 
sorteados os mais citados são relacionados às 
bebidas como: cervejas, cervejeiras, canecas 
de chopp, vinhos e adegas e itens relacionados 
à churrasco como tábuas e facas.

Já sobre o e-commerce, o Dia dos Pais de 
2020, que já aconteceu em meio a pandemia, 
indica o que as empresas devem esperar para 
2021. De acordo com levantamento da Ebit/
Nielsen, no ano passado, a data movimentou R$ 
3,5 bilhões em vendas on-line, o que representa 
um crescimento de 37% no volume de pedidos 

em comparação com 2019. O estudo também 
revelou que pessoas entre 26 e 50 anos predo-
minaram, podendo ser um público em poten-
cial para as marcas direcionarem seus esforços.

Mas o que fazer para incentivar as 
compras? Um estudo realizado pela Shopee – 
empresa de e-commerce, levantou que 60,5% 
dos consumidores consideraram o preço aces-
sível e o custo-benefício na decisão de compra. 
Outros 15% buscam algo que a pessoa deseja 
ganhar. O estudo também apontou os quatro 
principais fatores que fazem os consumidores 
irem às compras on-line, onde 66% respon-
deram que são motivados por cupons de frete 
grátis; 57,1% afirmaram que são os preços 
baixos, 56,6% as promoções, e 54% a varie-
dade de produtos disponíveis. A pesquisa foi 
feita com 3.800 consumidores de todas de 
todas as regiões do país.

E para ajudar, ainda mais você empreen-

O que revelam as pesquisas sobre a intenção 
dos consumidores para o Dia dos Pais?

dedor, trago umas dicas extras de planejamento 
para orientar suas ações de vendas. Vamos a 
elas? Planeje o tamanho da equipe: um time 
pequeno demais pode sobrecarregar os colabo-
radores e deixar os clientes insatisfeitos com o 
atendimento. Ter uma equipe maior do que o ne-
cessário também não é um bom sinal, pois pode 
gerar gastos desnecessários. O ideal é se planejar 
e pesquisar sobre os números nos últimos anos 
referente a área do seu comércio, e assim definir 
o número de vendedores com maior precisão. 
2. Controle o estoque: o primeiro passo é saber 
quais são os produtos mais vendidos no dia dos 
pais. Geralmente roupas, relógios, perfumes e 
livros estão presentes nas listas de mais procura-
dos. Veja quais se encaixam para o seu comércio 
e planeje para que não atrase e nem falte nada. 
3. Torne a experiência agradável para o cliente: 
que tal oferecer lista com sugestões de presentes 
divididos por estilo? Selecione presentes que 
agradam aos mais variados tipos de homem, 
desde os esportistas até os mais vaidosos e ajude 
os filhos a se decidir na hora da compra.

É isso, espero ter ajudado. Desejo boas 
vendas e, aproveitando, um feliz Dia dos Pais 
para todos!

Criada para incentivar a for-
malização de profissionais autô-
nomos, a categoria do microem-
preendedor individual (MEI) 
encerrou o primeiro semestre de 
2021 com 22.484 novos registros 
no estado da Paraíba. É o que in-
dica levantamento realizado pelo 
Sebrae, que também verificou um 
aumento de 46,5% em relação ao 
número de registros realizados no 
mesmo período do ano passado, 
quando foram abertos 15.345 no-
vos cadastros de MEI.  

Ainda conforme os números, a 
atividade que registrou, em 2021, o 

maior número de novos MEIs foi a 
de comércio varejista do vestuário 
e acessórios, com 1.516 cadastros 
nos seis primeiros meses do ano. 
Em seguida, estão as seguintes 
atividades: cabeleireiro, manicure 
e pedicure (954); minimercados, 
mercearias e armazéns (894); pro-
moção de vendas (862); comércio 
varejista de bebidas (759); e for-
necimento de alimentos prepa-
rados preponderantemente para 
consumo domiciliar (728).  

Já em relação aos municípios, 
o levantamento realizado pelo Se-
brae Paraíba indica a capital, João 

Pessoa, como a cidade que mais re-
gistrou a abertura de novos MEIs, 
8.080, nos primeiros seis meses do 
ano. Por sua vez, Campina Grande 
contabilizou, no primeiro semes-
tre, 3.382 novos cadastros, seguida 
por Santa Rita (838), Patos (773) e 
Cabedelo (592). Juntos, esses cin-
co municípios foram responsáveis 
por 60,8% dos registros de novos 
MEIs verificados em todo o Estado.  

Na avaliação da gerente da 
Unidade de Gestão Estratégica e 
Monitoramento do Sebrae Paraí-
ba, Ivani Costa, os dados do pri-
meiro semestre refletem, entre 

outros aspectos, as mudanças que 
foram provocadas no mercado, e 
nos hábitos do consumidor, pelo 
prolongamento da crise do co-
ronavírus. “Alguns modelos exis-
tentes no setor de serviços foram 
totalmente reformulados e empre-
sas sem a estrutura de apoio ne-
cessário para o comércio eletrôni-
co passaram a terceirizar serviços 
de MEIs”, destacou. 

Para se enquadrar na catego-
ria do microempreendedor indivi-
dual, o faturamento anual do negó-
cio não pode ultrapassar o valor de 
R$ 81 mil.

Paraíba contabiliza mais de 22 mil novos MEIs

Levantamento mostrou 
que João Pessoa registrou 
maior abertura de novos 

MEIs (oito mil), seguida por 
Campina Grande (3,3 mil)

Municípios

Foto: Ortilo Antonio

O MPPB também 
busca recuperação de 
crédito, já que tinham 

empresas sem regularização. 
Elas estão deixando de 

recolher o imposto. A multa 
pode ser de 100%, a 

depender da infração

imposto deixou de ser recolhido. 
“A recuperação do crédito é jus-
tamente esse cálculo do imposto 
que não foi pago enquanto deve-
ria acrescido da multa. Nesses ca-
sos, a multa pode chegar a 100% a 
depender do tipo de infração co-
metida”, destacou Renata Luz.

Foram verificadas irregulari-
dades como: emissão de bilhetes 
de passagem sem inscrição esta-
dual; uma empresa funcionando 
dentro da outra, sem controle 
para o fisco estadual; empresas 
de transporte de carga despa-
chando com outra, também de 
forma irregular; ausência de ca-
dastro na Paraíba por parte de 
algumas empresas, o que acarre-
tava no não recolhimento da tri-
butação para o Estado. Fiscais da Receita Estadual lacraram as salas das empresas que estão sob suspeita de sonegação



Economia

Governo Federal nega que PEC a ser encaminhada ao Congresso, contendo as regras para pagamentos, seja um calote

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afirmou 
ontem que, pelos cálculos da 
pasta, o governo fará o paga-
mento de precatórios de até 
R$ 450 mil à vista nos próxi-
mos anos. Ele não precisou, 
no entanto, quanto tempo 
levará para que isso ocorra 
e reconheceu que os valo-
res sofrerão parcelamentos 
em até dez anos. “Devo, não 
nego; pagarei assim que pu-
der”, afirmou.

Durante um seminário 
virtual sobre as dívidas ju-
diciais e o ajuste fiscal, rea-
lizado pelo jornal Poder360, 
Guedes deu detalhes sobre a  
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) do governo 
para o pagamento de preca-
tórios - valores devidos a em-
presas e pessoas físicas após 
sentença definitiva na Justiça 
- a partir de 2022. A intenção 
do governo é honrar de forma 
imediata apenas as causas de 
até 60 salários mínimos.

 “Os precatórios até R$ 
66 mil serão pagos integral-
mente, porque são sentenças 
de pequeno valor”, disse. Já 
o que ele qualificou como 
“superprecatórios” - aqueles 

Agência Estado 

União prevê parcelamento de 
precatórios acima de R$ 66 mil
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“Meteoro” de R$ 90 bi

Ao avaliar as expectativas para o pagamen-
to de precatórios, o ministro Paulo Guedes disse 
que o Executivo foi atingido por um “meteoro” 
com a previsão da Justiça de gastos em torno 
de R$ 90 bilhões com o pagamento das dívidas 
em 2022. 

“Meteoro porque o número extrapolou 
qualquer possibilidade de previsões do nosso 
lado”, afirmou. “Algo que, para ser cumprido, 
paralisaria todas as outras atividades do gover-
no”, completou, explicando que o orçamento 
da União hoje para despesas não obrigatórias 
é de R$ 96 bilhões.

Segundo o ministro, nos anos 2010, os gas-
tos com precatórios ficavam em torno de R$ 15 
bilhões a R$ 16 bilhões. Nos últimos três anos, 
esse valor subiu para mais de R$ 40 bilhões e a 
previsão para o ano que vem era chegar a R$ 
57 bilhões. “O salto me surpreendeu”, disse.

“O que me preocupa é a dimensão fiscal 
em si. Você me pergunta se dormimos no pon-
to. Possivelmente sim. O governo em alguma 
coisa falhou porque nós sabíamos. Eu reclamei 
do ritmo de crescimento [dos precatórios], mas 
não havia o que pudéssemos fazer, porque 
vem de instâncias às quais não temos alcance, 
a não ser conversando, que é o que estamos 
fazendo”, avaliou.

com valores acima dos R$ 66 
mil - serão parcelados. O go-
verno quer pagar 15% à vista 
e mais nove parcelas anuais, 
em valores iguais. “Estamos 
levando a nove prestações 
iguais, até 2029, mas para os 
próximos superprecatórios 
que vierem, para darmos pre-
visibilidade a eventos futu-
ros, todo eles, em 2022, 2023 
e 2024, agora há uma regra 
permanente que nós atuali-
zamos”, explicou. Na prática, 
superprecatórios que surgi-

rem em anos à frente tam-
bém serão pagos na mesma 
dinâmica, de 15% à vista e 
nove parcelas iguais.

Acordo com Congresso
O ministro explicou ain-

da que o governo pedirá ao 
Congresso uma regra seme-
lhante à vigente em estados 
e municípios, que limita o 
pagamento de sentenças ju-
diciais a um porcentual da 
receita corrente líquida. “Su-
ponhamos que nós tenhamos 

aí um porcentual de 2,5%, 
porcentual que seja fixado da 
receita corrente líquida que 
limite os pagamentos anuais, 
para garantir esta previsibi-
lidade”, citou Guedes. “Supo-
nha que dentro dos 2,5% dê 
para pagar todos os peque-
nos valores e ainda dê espaço 
para pagar mais. Então, nós 
vamos subindo, de maneira 
ascendente. Então, agora va-
mos até R$ 70 mil, até R$ 100 
mil, até R$ 150 mil, R$ 200 
mil...”, disse o ministro.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministro da Economia, Paulo Guedes, projeta que o governo fará o pagamento de R$ 450 mil nos próximos anos 

Bom desempenho

Vendas de motos sobem 32% em 
julho na comparação com 2020

Na contramão do mer-
cado de carros, as vendas 
de motos tiveram cresci-
mento de 5,5% em julho, na 
comparação com junho, in-
formou ontem a Fenabrave, 
entidade que representa as 
concessionárias. No total, 
112,6 mil unidades foram 
vendidas, 32,2% a mais do 
que em julho de 2020.

Com o resultado, as 
vendas de motos fecharam 
os sete primeiros meses 
do ano com crescimento 
acumulado de 44,7%, so-
mando 629,9 mil unidades 
emplacadas. A Honda, líder 
com folga do mercado, res-
pondeu por 75,5% desse 
total, seguida pela Yamaha 
(18,2%).

Ao comentar o desem-
penho do segmento de duas 
rodas em julho, o presiden-

te da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior, disse 
que o resultado só não foi 
melhor porque, assim como 
acontece na indústria de 
automóveis, também há li-
mitações de produção nas 
montadoras de motos, dada 
a dificuldade de obtenção 
de peças.

Produtos em falta
“O resultado do mês 

de julho só não foi melhor 

pela falta de produtos. Mas 
notamos que a demanda 
permanece alta e os em-
placamentos de motoci-
cletas continuam em plena 
recuperação”, comentou o 
presidente da Fenabrave. 
Segundo a entidade, a ofer-
ta de crédito, por vezes um 
limitador de vendas no seg-
mento, está positiva, com os 
bancos aprovando pratica-
mente metade dos pedidos 
de financiamento.

A maior incerteza 
diante da variante Delta da 
covid-19, que se tornou do-
minante em vários países, 
gerou preocupação sobre 
o crescimento global e mo-
tivou o investidor estran-
geiro a retirar recursos da 
Bolsa brasileira em julho. 
Os dados até o dia 28 mos-
tram saída de R$ 7 bilhões, 
interrompendo um ciclo 
positivo desde março, com 
impulso da grande liquidez 
global e do otimismo com 
o avanço da vacinação.

Os dados da B3 mos-
tram uma maior preocupa-
ção dos investidores com a 
recuperação da economia 
em todo o mundo e a pos-
sibilidade, com a variante 
Delta, de imposição de no-
vas restrições - o que moti-
va a busca por ativos mais 
seguros, com a retirada de 
dinheiro de países emer-
gentes. “Essa saída em 
julho pode ser interpreta-
da como uma reavaliação 
menos otimista do cresci-
mento global”, afirma Tony 
Volpon, ex-diretor de As-
suntos Internacionais do 
Banco Central e estrategis-
ta-chefe da gestora WHG.

Apesar da onda de 
retirada de recursos em 
julho, o saldo no ano segue 
positivo em R$ 41 bilhões, 
conforme dados da Bolsa. 
O dado de fluxo de inves-
timentos não considera 
a entrada de recursos de 
estrangeiros para a partici-
pação em ofertas de ações, 
que ganharam corpo re-
centemente com a abertu-

ra de capital de novas em-
presas. No ano passado, o 
fluxo de capital estrangei-
ro na Bolsa brasileira foi 
negativo em R$ 32 bilhões.

“Houve uma correção 
no mercado. Em relação 
ao mercado brasileiro, há 
ainda preocupações em 
torno da desaceleração da 
economia chinesa e como 
isso pode afetar os preços 
das commodities”, diz Vol-
pon. Para o economista, 
o movimento tende a ser 
passageiro e ele não vê 
chance de o mercado vol-
tar a operar com perspec-
tivas recessivas. “Em até 

dois meses voltaremos à 
trajetória de recuperação.”

Para João Leal, econo-
mista da Rio Bravo, gestora 
fundada pelo ex-presiden-
te do Banco Central Gusta-
vo Franco, a fragilidade do 
ambiente institucional no 
Brasil amplifica esse resul-
tado negativo. “A reforma 
tributária recentemente 
apresentada pelo governo 
merece destaque, devido 
às mudanças propostas 
para a tributação de divi-
dendos. Essa insegurança 
jurídica é danosa.”

Estrangeiras retiram 
R$ 7 bilhões da Bolsa 
Fernanda Guimarães
Agência Estado

Apesar das retiradas 
em julho, o saldo no 

ano segue positivo em 
R$ 41 bilhões

Balanço

Eduardo Laguna
Agência Estado

Expotec 2021 debate novas tecnologias, 
segurança e cultura em João Pessoa

A Expotec 2021 promete 
uma verdadeira jornada de 
conhecimento em diversas 
áreas através das oito trilhas 
definidas para o evento: cul-
tura pop, educação, robótica, 
inclusão digital, segurança, 

software, startup e web. 
Entre os dias 29 de se-

tembro e 1º de outubro deste 
ano, no Centro de Convenções 
de João Pessoa, os visitantes 
poderão conferir uma vasta 
programação que está sendo 

preparada para receber gen-
te do todo o mundo de for-
ma presencial ou através da 
transmissão on-line, por con-
ta da pandemia de covid-19.

Neste ano o tema da 
Expotec abordas as “Novas 

Tecnologias, Internet Comu-
nitária, Infraestrutura Crítica 
e Cibersegurança”. O intuito é 
colocar a rede de conexão glo-
bal como ponto central da re-
flexão, destacando sua utilida-
de e necessidade de expansão.

Cultura pop: espaço destinado para quem gosta de acompanhar as no-
vidades do mundo conectado, principalmente sobre games, debates sobre 
cibercultura e as várias formas de manifestações da cultura pop.

Educação: iniciativas e ideias que coloquem a tecnologia a serviço do acesso 
ao conhecimento. O espaço promove o debate sobre os impactos positivos que 
a tecnologia traz para a educação e como adaptar alunos e professores a esse 
fluxo de interação. 

Inclusão digital: essa trilha coloca em evidência novas formas de 
estimular a inovação, a criatividade e a produção de conteúdo tendo como 
base a democratização do acesso à rede e ao conhecimento.

Robótica: a presença do Clube Drone do Brasil foi confirmada nesta 
trilha, cuja programação completa promete muitas novidades e surpresas.

Segurança: a trilha vai promover conteúdos ligados à necessidade de manu-
tenção da informação, da proteção de dados e da privacidade na rede e gestão 
da informação.

Software livre: eixo que representa a liberdade tecnológica partindo 
da provocação sobre a relação com os programas: aprender, modificar e 
redistribuir o código livremente.

Startup: espaço pensado para fomentar ideias e soluções que podem 
virar negócios. Nesta trilha, o visitante vai poder criar e expor suas soluções 
com base tecnológicas e conhecer cases de sucesso.

Web: essa trilha traz debates sobre as tecnologias da internet, exposições 
e debates, pesquisa e desenvolvimento aplicado, além da importância da 
comunicação através das mídias sociais para a transformação digital.

Confira detalhes de cada trilha:



Diversidade

Levantamento considerou a redução de gastos para manutenção da máquina pública de março de 2020 a junho de 2021

O trabalho remoto dos 
servidores públicos federais 
durante a pandemia da co-
vid-19 gerou economia de 
R$ 1,419 bilhão, divulgou 
ontem a Secretaria Espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia. O 
levantamento considerou a 
redução de gastos de custeio 
(manutenção da máquina 
pública) de março de 2020 a 
junho de 2021.

Ao todo, foram analisa-
dos cinco tipos de despesas: 

diárias; passagens e locomo-
ção; energia elétrica; água 
e esgoto; e cópias e repro-
dução de documentos. De 
acordo com o Ministério da 
Economia, cerca de 190 mil 
servidores públicos federais 
continuam trabalhando de 
forma remota, o equivalente 
a 32% do total.

A digitalização dos ser-
viços públicos contribuiu 
para a manutenção do tra-
balho remoto. Atualmen-
te, o Portal Gov.br oferece 
4.648 serviços, dos quais 
3.284 (70,7%) são comple-
tamente digitalizados, dis-
pensando a necessidade de 

o cidadão sair de casa. Ou-
tros 647 serviços (13,9%) 
são parcialmente digitaliza-
dos, requerendo o envio de 
documentos físicos ou a ida 
a alguma unidade de aten-
dimento em alguma etapa, e 
717 (15,4%) não são digitais, 
apenas iniciados pelo portal 
e executados fisicamente.

Segundo o levantamen-
to, o maior volume de eco-
nomia foi registrado com 
passagens e despesas com 
locomoção, com R$ 512,6 
milhões que deixaram de 
ser gastos desde o início da 
pandemia. Em seguida vêm 
os gastos com diárias em 

viagens (R$ 450,2 milhões); 
energia elétrica (R$ 392,9 mi-
lhões); cópias e reproduções 
de documentos (R$ 57,7 mi-
lhões); e serviços de água e 
esgoto (R$ 5,9 milhões). To-
dos os valores foram atualiza-
dos pela inflação do período 
considerando o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Programa permanente
Por meio do Programa 

de Gestão (PG), o Ministé-
rio da Economia pretende 
transformar o teletrabalho 
permanente em alguns ór-
gãos, incentivando os órgãos 

federais a adotar o trabalho 
remoto em atividades em 
que a presença física dos 
servidores não seja essen-
cial. Até o momento, nove 
órgãos federais completa-
ram o processo de adesão.

Entre os ministérios, 
as pastas da Economia, da 
Cidadania, do Desenvolvi-
mento Regional aderiram 
ao teletrabalho permanente. 
Completam a lista a Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel); a Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq); a Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU); a Advocacia-Geral 

da União (AGU); o Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e a Escola 
Nacional de Administração 
Pública (Enap).

Segundo o Ministério 
da Economia, o Programa de 
Gestão representa uma mu-
dança de cultura, ao substi-
tuir controle de frequência 
por controle de produtivida-
de, com metas, prazos e tare-
fas definidas, o que contribui 
para aprimorar a qualidade 
do serviço público. As regras 
para o teletrabalho no Poder 
Executivo estão regulamen-
tadas pela Instrução Norma-
tiva 65, de julho de 2020.

Wellton Máximo 
Agência Brasil 

Governo garante economia de 
R$ 1,4 bi com trabalho remoto
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O Ministério da Edu-
cação (MEC) divulgou 
ontem, em seu portal, 
o resultado da segunda 
chamada do Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni), relativo ao se-
gundo semestre de 2021. 
Os selecionados terão até 
o dia 11 deste mês para 
comprovar as informa-
ções apresentadas no ato 
de inscrição, por meio  
dos documentos exigidos 
para o acesso à bolsa de 
estudo.

O Prouni oferece bol-
sas de estudo integrais e 
parciais (50%) em ins-
tituições particulares de 
educação superior. Para 
concorrer é necessário, 
no caso das bolsas inte-
grais, que o estudante 
comprove renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, 

de até 1,5 salário-mínimo.
Para as bolsas par-

ciais, que cobrem 50% do 
valor das mensalidades, 
a renda familiar bruta 
mensal deve ser de até 
três salários-mínimos por 
pessoa.

O MEC informou que 
só pode participar do 
Prouni o estudante que 
não tenha diploma de cur-
so superior. É necessário, 
também, que o candida-
to tenha participado do 
Enem mais recente e obti-
do pelo menos 450 pontos 
de média, e que não tenha 
tirado zero na redação.

Bolsas
Nesta edição do Prou-

ni foram ofertadas 134.329 
bolsas, sendo 69.482 bolsas 
integrais e 64.847 parciais 
em 10.821 cursos minis-
trados em 952 instituições 
de ensino superior da rede 
privada do país.

Prouni: sai resultado 
da segunda chamada

Estão abertas as ins-
crições para a capacitação 
gratuita “Análise e Inter-
pretação de Dados e Infor-
mações Meteorológicas, Hi-
drológicas e de Qualidade 
de Água”, promovida pela 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba 
(Aesa). O minicurso será 
realizado ao vivo pela in-
ternet na próxima terça-fei-
ra (10), das 14h às 18h, e na 
quarta-feira (11) das 8h às 
12h. Para se inscrever bas-
ta o interessado preencher 
o formulário disponível no 
site aesa.pb.gov.br

Na terça-feira (10), se-
rão abordados os seguintes 
temas: meteorologia, apli-
cações e conceitos; análise 
de dados e informações 
meteorológicas; sistema de 
monitoramento da Sala de 
Situação da Aesa; interpre-
tação de informações me-
teorológicas na previsão do 
tempo (imagens de satélite 
e radar, campos atmosféri-
cos e modelagem numérica 

de tempo); e acompanha-
mento da seca na Paraíba. 
As aulas sobre tempo e cli-
ma serão ministradas pela 
doutora em meteorologia, 
Carmem Becker, e pela 
mestre em meteorologia 
Marle Bandeira, ambas me-
teorologistas da Aesa. 

Na quarta-feira (11), 
serão apresentados: aspec-
tos gerais da hidrologia; 
ciclo hidrológico; Lei das 
Águas; Resolução Conama 
nº 357;  Sistemas de Contro-
le e Monitoramento de Da-
dos Hidrológicos da Aesa/
ANA; Qualiágua, Ensaio 
Interlaboratorial; Sistema 
de Informações Geográfi-
cas para o Monitoramento 
e fiscalização do Projeto de 
Integração das Águas do Rio 
São Francisco. Estes conteú-
dos serão repassados pelo 
engenheiro sanitário e am-
biental, Gustavo Fernando 
Santos, a engenheira agrí-
cola Jana Yres e o doutor em 
engenharia química Wellin-
gton Antônio Barbosa.

Aesa abre inscrições 
para capacitação

O Ministério da Educa-
ção publicou no Diário Oficial 
da União de ontem a portaria 
que institui o Programa Edu-
cação e Família. Voltado às 
escolas públicas de educação 
básica, o programa buscará 
“fomentar e qualificar a par-
ticipação da família na vida 
escolar do estudante e na 
construção do seu projeto de 
vida, com foco no processo 
de reflexão sobre o que cada 
estudante quer ser no futuro 
e no planejamento de ações 
para construir esse futuro”.

A Portaria nº 571 apre-
senta princípios, objetivos, 
ações estratégicas e compe-
tências do programa, além de 
descrever como será feito seu 
monitoramento e avaliação.

Entre os objetivos, estão 
os de promover ações de for-
mação que envolvam a família 
e os profissionais da educação; 
apoiar técnica e financeira-
mente as escolas participantes 

do Programa Dinheiro Direto 
na Escola, para a elaboração 
e implementação do plano de 
ação da escola; e a promoção 
de ações que potencializem a 
participação da família na vida 
escolar dos estudantes.

O programa pretende, 
também, apoiar a elaboração 
de materiais pedagógicos que 
valorizem e versem sobre 
a integração família escola; 
promover ações que visem à 
reflexão sobre a importância 
da família e da escola na cons-
trução do projeto de vida dos 
estudantes; fomentar ações 
de fortalecimento do conse-
lho escolar, qualificando a 
atuação dos conselheiros; e 
promover ações que ampliem 
o acesso às informações edu-
cacionais e financeiras das es-
colas públicas.

Com o programa, o MEC 
buscará melhores condições 
para a consecução das metas 
do Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), bem como das 
premissas da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

MEC cria Programa 
Educação e Família
Pedro Peduzzi
Agência Brasil Pedro Peduzzi

Agência Brasil

O Ministério da Economia pretende tornar
o teletrabalho permanente em alguns órgãos, 
incentivando as repartições a adotarem o 
trabalho remoto em atividades em que a 
presença física dos servidores não seja essencial
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Socioeducandos visitam marcos 
históricos da capital paraibana
Excursão cultural foi uma ação conjunta do projeto Maleta Juventudes e do Eixo Esporte Cultura e Lazer da Fundac

Socioeducandos que cum-
prem medidas judiciais de se-
miliberdade na Fundação De-
senvolvimento da Criança e do 
Adolescente Alice de Almeida 
(Fundac) viveram uma tarde 
diferente na última segunda-
feira (2). Eles visitaram dois 
marcos históricos de João Pes-
soa: o Centro Cultural São Fran-
cisco e a Casa da Pólvora.

A excursão cultural foi 
uma ação conjunta da Uni-
dade de Semiliberdade, do 
projeto Maleta Juventudes 
e do Eixo Esporte Cultura e 
Lazer da Fundac, e visa pro-
porcionar o acesso aos bens 
culturais da região, possibi-
litando aos socioeducandos 
um novo olhar sobre o lugar 
onde se mora.

Segundo Uêgylla Keitylly, 
pedagogo da Unidade de Se-
miliberdade, o acesso à cul-
tura é um dos temas abor-
dados pelo projeto Maleta 
Juventudes, que a Fundação 
Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente vem de-
senvolvendo nas unidades 
socioeducativas do Estado, 
em parceria com o Canal Fu-
tura, da Fundação Roberto 
Marinho.

“As visitas aos marcos 
históricos de João Pessoa 
foram motivadas pela te-
mática de acesso à cultura 
proposta pelo projeto Ma-
leta Juventudes, e a ação foi 

executada pela equipe téc-
nica da Semiliberdade, com 
o apoio de todos que fazem 
a unidade (direção, super-
visor e agentes socioeduca-
tivos de plantão), além do 
Eixo Esporte, Cultura e La-
zer da Fundac, e da pedago-
ga da Padaria Escola Nosso 
Pão, Liliane Gomes Pinto”, 
enfatizou Uêgylla.

Para Nilton Santos, tam-
bém coordenador, visitar o 
Centro Cultural São Francis-
co é conhecer um pouco da 
história da Paraíba, uma vez 
que se trata de um cenário 
de diversos acontecimentos 
históricos. Construído pelos 
franciscanos no final do sé-
culo XVI, serviu de conven-
to, escola, hospital e quartel 
general durante a invasão 
holandesa.

“A ida dos socioeducan-
dos ao museu tem o objeti-
vo de apresentar novos lu-
gares não cotidianos, como 
uma forma de oferecer uma 
opção cultural que é desco-
nhecida de muitos, sobretu-
do os mais jovens. A ideia 
de visitar o Centro Cultu-
ral teve como propósito a 
apreciação de um dos sítios 
barrocos de grande valor 
na arte sacra brasileira, ao 
mesmo tempo em que se 
valorizam os bens culturais 
da nossa terra”, disse Nilton 
Santos.

A visita dos socioeducandos 
ocorreu em dois marcos 
históricos da cidade de 
João Pessoa: o Centro 
Cultural São Francisco e a 
Casa da Pólvora. O objetivo 
das visitas é oferecer uma 
opção cultural para que os 
jovens da semiliberdade 
conheçam o local onde 
nasceram ou vivem

Fotos: Secom/PB
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Pesquisa sobre câncer

Baixa qualidade de vida 
pode inibir o tratamento

Pesquisa desenvolvi-
da no âmbito do Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB) mostra que a bai-
xa qualidade de vida pode 
atrapalhar o tratamento 
do câncer de mama e de 
próstata.

De acordo com o es-
tudo, as condições de 
vida, incertezas do futuro 
e os efeitos colaterais ou 
adversos de tratamentos 
como radioterapia e qui-
mioterapia são determi-
nantes para a adesão ou 
não a esses recursos tera-
pêuticos. Para os homens, 
por exemplo, contam mais 
as condições emocionais, 
a qualidade do sono e a si-
tuação financeira.

Já as mulheres enfren-
tam mais entraves para vi-
venciar esses procedimen-
tos medicamentosos, como 
dúvidas sobre se continua-
rá cumprindo os papéis 
sociais atribuídos a elas, se 
terá apoio de parentes e de 
amigos, preocupações com 
desejo e satisfação sexual, 
com situação financeira, fa-
diga e sintomas.

Os resultados do tra-
balho realizado pela pes-
quisadora Lia Carvalho, 
sob orientação da profes-
sora Kátia Costa, foram 
publicados no mês passa-
do pelo periódico Texto 
& Contexto Enfermagem, 
do Programa de Pós-Gra-

duação em Enfermagem 
da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
A revista científica tem 
avaliação Qualis A2, carac-
terizada pela excelência 
internacional, e está entre 
as cinco melhores da área 
no país.

Segundo Lia Carva-
lho, desde o momento do 
diagnóstico, pode haver, 
nos pacientes, alterações 
psicológicas, de papéis 
sociais, surgimento de 
sintomas depressivos e de 
ansiedade, isolamento so-
cial devido ao estigma so-
cial atribuído a quem tem 
câncer, preocupações com 
relação à família, situação 
conjugal e empregatícia, 
medo da morte, entre ou-
tras.

Mas é a partir do iní-
cio do tratamento oncoló-
gico que essas consequên-
cias de ordem biológica e 
psíquica podem ser ainda 
mais evidentes, por conta 
dos efeitos adversos às te-
rapias, impactando nega-
tivamente a qualidade de 
vida e a adesão terapêuti-
ca dos pacientes.

De acordo com a pes-
quisadora, as diferenças 
comportamentais entre 
homens e mulheres na 
adesão ou não ao trata-
mento vêm sendo desta-
cadas em outros estudos 
nacionais e internacionais. 
Essas diferenças geral-
mente estão relacionadas 

à divisão sexual nas esfe-
ras do trabalho, da família, 
e podem ser enfatizadas 
pelo tipo de câncer.

“Para uma mulher 
com câncer de mama, a 
mutilação por meio de 
uma mastectomia radi-
cal, retirada cirúrgica de 
toda a mama, pode trazer 
impactos em diversos as-
pectos, sobretudo na rea-
lização dos papéis de mãe, 
cuidadora, esposa, que en-
volve satisfação sexual e 
imagem corporal, dona de 
casa e trabalhadora”, expli-
ca Lia Carvalho.

Enquanto isso, nos 
homens, em muitos casos, 
a prostatectomia, que é a 
retirada da próstata, traz 
alterações mais limitadas 
à função sexual e ao papel 
de cônjuge. Nesse con-
texto, a pesquisadora da 
UFPB destaca que geral-
mente as mulheres sofrem 
mais prejuízos em compa-
ração aos homens.

O estudo foi realizado 
em um hospital de refe-
rência no Estado da Pa-
raíba para tratamento de 
câncer, localizado em João 
Pessoa. A coleta dos dados 
ocorreu em um período de 
seis meses, entre junho e 
novembro de 2019. Parti-
ciparam da pesquisa 305 
pacientes, separados em 
dois grupos: 102 com cân-
cer de mama em quimiote-
rapia e 101 com câncer de 
próstata em radioterapia.



Jogadores e o técnico André Jardine elogiam o goleiro paraibano pelo “sangue frio” na decisão das penalidades

A classificação suada da 
seleção brasileira de futebol 
masculino à final dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio após 
vitória sobre o México nas 
penalidades, ontem, se deve 
ao goleiro Santos e, segundo 
os jogadores, ao sangue frio 
no momento de cobrar as pe-
nalidades em Kashima.

Richarlison, Bruno Gui-
marães e o técnico André Jar-
dine enalteceram o goleiro, 
responsável por defender a 
primeira cobrança, e lembra-
ram que o aproveitamento 
perfeito da equipe nas pe-
nalidades é fruto da frieza e 
também da boa preparação. 
A equipe treinou pênalti des-
de o início dos treinamentos 
no Japão

“Desde o primeiro dia 
que a gente chegou aqui no 
Japão o Jardine colocou a 
gente pra bater pênalti por-
que sabia que iríamos en-
frentar esse tipo de situação. 
Não foi agora, foi desde o iní-
cio”, frisou Richarlison. A fala 
do atacante foi endossada 
por Bruno Guimarães.

“Foi o sangue frio nos 
pênaltis. Treinamos ontem e 
desde o começo da prepara-
ção. Estávamos preparados 
para na hora certa ter sangue 
frio”, disse o meio-campista 
do Lyon.

Richarlison passou em 
branco diante dos mexica-
nos, mas é o artilheiro da 
Olimpíada, com cinco gols. 
“Falta um jogo. O último de-
grau da nossa escada. Quan-
do a gente chega na final 
é forte. Vamos com tudo”, 
acrescentou o atacante do 

Agência Estado
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Salto para o bronze
Thiago Braz surpreende os favoritos e conquista 
a sua segunda medalha consecutiva em Jogos 
Olímpicos, no salto com vara. Página 23

Foto: Rodolfo Vilela/rededoesporte.gov.br

Esportes
SantoS garantE o BraSil 
na final do futebol masculino

Everton, ansioso para a deci-
são. Será a quinta final olím-
pica da seleção brasileira 
masculina, a terceira con-
secutiva. O jogo que vale o 
bicampeonato olímpico será 
sábado, às 8h30 (de Brasí-
lia), em Yokohama, diante da 
Espanha. A seleção assegu-
rou sua sétima medalha.

O caminho para a vitó-
ria nos pênaltis depois de 
um duelo truncado e sem 
gols no tempo normal e na 
prorrogação, com mais fal-
tas do que lances de perigo, 
foi facilitado com a defesa 
de Santos na cobrança de 
Eduardo Aguirre, a primeira 
da série. A atuação do golei-
ro, que tem postura séria e 
costuma ser frio em campo, 
foi enaltecida pelos colegas e 
pelo técnico.

“Foi o dia do Santos 
hoje”, resumiu Richarlison. 
“O Santos é um fenômeno. 
Um goleiro extremamente 
frio. Não faz muitas defe-
sas difíceis porque está 
sempre bem posicionado. 
Conheço toda a caminhada 
dele, conquistamos títu-
los juntos no Athletico-PR. 
É um cara que trabalhou 
muito e merece tudo isso”, 
falou Bruno Guimarães.

“O Santos é um goleiro 
de seleção principal. Os três, 
que lá estão, são do mais alto 
nível e pra mim o Santos vem 
junto, buscando seu espaço. 
Essa oportunidade que ele 
está tendo aqui é para mos-
trar que ele tem nível para 
estar lá. É o melhor goleiro 
que tínhamos à disposição”, 
exaltou Jardine.

O treinador fez a avalia-
ção de que a equipe correu 
pouco risco diante do México 
e fez um “jogo muito sólido”. 
“Procuramos o gol o tempo 
inteiro e a classificação nos 
pênaltis coroa a equipe que 
buscou o gol e vencer o jogo”, 
analisou. “Se tivesse um time 
para passar tinha de que ser 
o nosso por merecimento”, 
completou

Bruno Guimarães reco-
nheceu que a exibição não 
foi das melhores, mas desta-
cou o empenho em campo. 
“Foi mais na raça do que no 
talento. Não importa como, 
tínhamos que ganhar. Hoje 
foi mais na raça, na vontade”.Jogadores abraçam o goleiro paraibano, que defendeu uma das penalidades na vitória do Brasil sobre o México, colocando a seleção na final contra a Espanha

Foto:Lucas Figueiredo/CBF

Martine e Kahena ganham
ouro e fazem história na vela

Martine Grael e Kahena 
Kunze conquistaram a medalha 
de ouro nos Jogos de Tóquio, 
repetindo o feito do Rio-2016, 
e com isso entraram para um 
seleto grupo de atletas bra-
sileiros que foram campeões 
olímpicos em duas edições 
seguidas: Adhemar Ferreira da 
Silva (1952/1956), do atletis-
mo, e Sheilla, Jaqueline, Fabi, 
Fabiana, Paula Pequeno e Thai-
sa (2008/2012), do vôlei, além 
de Thiago Braz (2016/2020).

“A gente coloca muita de-
dicação no que a gente faz. Mas 
não acho que podemos ser con-
sideradas fenômenos. Tem mui-
to trabalho envolvido”, explicou 

Martine, que falou mais que a 
parceira porque Kahena estava 
ansiosa pelo resultado do na-
morado, o espanhol Iago Lopez 
Marra, que terminou em quarto 
na classe 49er. Além das jogado-
ras de vôlei e do maior nome do 
salto triplo que o Brasil já teve, 
as duas velejadoras lembraram 
de suas pessoas especiais nesta 
competição: Torben Grael, pai 
de Martine, e Robert Scheidt, 
que competiu na classe laser. 
Ambos foram campeões olímpi-
cos duas vezes, mas em edições 
não consecutivas.

“É uma honra estar perto 
desses atletas que fizeram 
história”, comentou Kahena. 
Martine completou: “Os dois 
são ídolos para mim, tanto o 
Robert quanto o Torben. Inclu-

sive aqui em Tóquio o Robert 
mostrou para a gente que não 
tem limite de idade para você 
competir em alto nível.”

Paulo Favero
Agência Estado

Foto: Divulgação/TimeBrasil

Martine e Kahena comemoram a 
conquista do ouro na classe 49er

Alison dos Santos ficou 
tão eufórico com a medalha 
de bronze conquistada, on-
tem,nos 400m com barrei-
ras nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio que até se confundiu 
na hora dos agradecimentos. 
Depois que já tinha passado 
pela área de entrevistas, quis 
voltar para lembrar de todos 
aqueles que o ajudaram em 
sua trajetória até o pódio 
olímpico em uma prova na 
qual o atletismo brasileiro 
não tem tradição alguma e 
nunca havia conquistado 

um resultado tão expressivo 
como o feito de Alison.

“Foi uma prova louca, 
uma prova muito forte, 
uma prova histórica onde 
fizeram o que achavam que 
era impossível, quebrar a 
barreira dos 46 segundos. 
Três atletas correram abai-
xo de 47 segundos, a prova 
mais rápida da história, e 
eu fico muito feliz de estar 
fazendo parte disso”, disse 
em referência ao norue-
guês Karsten Warholm, 
campeão olímpico com 
direito a quebra de recorde 
mundial, ao cravar 45s94, 
e ao norte-americano Raj 

Benjamin, prata com 46s17. 
Alison quebrou o recorde 
sul-americano com 46s72.

Atletismo

alison é bronze em prova 
que o país não tem tradição

Alison ganhou a medalha de bronze 
na prova dos 400m com barreiras

Raphael Ramos
Agência Estado
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No Brasileiro da Série D, o Campinense está bem colocado, com 90,6% de possibilidade de passar à segunda fase

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Belo tem 75,5% de chance
de classificação na Série C

Esportes
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Depois dos resultados do fim de semana pelo Cam-
peonato Brasileiro das Séries C e D, a Paraíba apareceu 
com destaque e o sonho do acesso de divisões segue 
muito vivo para Botafogo, Campinense, Treze e até mes-
mo o Sousa, este fora da zona de classificação, mas ain-
da com chances de melhorar a sua posição. O que mais 
me impressiona é a regularidade do Botafogo na tercei-
ra divisão. Pontuando fora e fazendo o dever de casa, 
daí estar no G4 há várias rodadas. Como bom mineiro, o 
Belo, sem alarde, vai “comendo pelas beiradas” e aí mui-
to se deve ao bom trabalho do técnico Gerson Gusmão.

O técnico, desde o início, encarou de frente as difi-
culdades do Botafogo diante do orçamento minúsculo, 
se virando com um elenco limitado, sem contar com os 
problemas enfrentados como vários jogadores lesiona-
dos, alguns até fora de combate. Aos poucos foi ajustan-
do o time, definindo um padrão de jogo e cuidando bem 
da parte defensiva. O Belo tem a melhor defesa do Bra-
sileiro da Série C, incluindo os dois grupos. Fechou bem 
a “casinha” e só levou cinco gols nos 10 jogos já realiza-
dos ou menos de um gol por partida.

Tudo caminha para uma classificação sem maiores 
traumas se esse ritmo for mantido. Estamos a oito jogos 
do encerramento da fase de classificação. Que continue 
assim. Já na Série D, a novidade é o Treze no G4 depois 
de um inicio desastroso. O curioso é que o Galo, nos 
nove jogos, só perdeu um. Dá sinais de reação e terá de 
provar a sua boa fase no clássico de domingo diante do 
rival Campinense. A Raposa já deu muita vacilada e não 
pode mais tropeçar.

Já imaginou como seria esse clássico com a presen-
ça da torcida no próximo domingo? Casa cheia, com cer-
teza. Não dá para apostar num favorito, muito comum 
em se tratando do clássico dos maiorais na Rainha da 
Borborema. O empate não será bom pra nenhum dos 
dois diante do equilibrio do Grupo A3. 

Belo caminha
para o acesso

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Depois de um início alentador quando 
chegou até a liderar a competição, o 
Sousa vem caindo de produção jogo 
a jogo e após permanecer por várias 
rodadas na zona de classificação acabou 
saindo no final de semana com a der-
rota para o Caucaia, o mesmo time que 
conseguiu fazer 7 a 0 no Marizão, na 
maior goleado da Série D. Começou com 
o técnico Warley e já mudou para Pedro 
Manta. Vem de três derrotas seguidas, 
sendo duas para o América e agora para 
o time cearense. E no fim de semana 
vai voltar a jogar fora de seus domínios 
diante do Central, em Caruaru. Se não 
pontuar ficará em situação complicada 
em relação à disputa pelo G4.

E o Sousa?

Olimpíadas
O Brasil vai conquis-
tando o seu espaço nas 
Olimpíadas de Tóquio, 
mas os resultados pode-
riam ser bem melhores 
se a política do gover-
no federal em relação 
ao esporte fosse mais 
arrojada. É muito pouco 
o que se investe diante 
de tanta riqueza.

Juniores
A Federação Paulista 
de Futebol confirmou 
a realização da Copa 
São Paulo de Juniores 
em 2022. Não houve 
em 2021 por conta da 
pandemia e agora a ex-
pectativa é pra saber se 
terá o mesmo número 
de participantes e se a 
Paraíba terá duas vagas.

Na Inglaterra, Lewis Hamilton tirou Verstapen 
da prova, recebendo uma leve punição. Na Hungria 
foi a vez de Bottas, também da Mercedes, fazer uma 
lambança ainda maior, tirando qualquer chance da 
Red Bull e de outras equipes. Vai perder cinco posi-
ções no próximo GP.  A ação de Bottas só beneficiou 
a Mercedes e Hamilton. Pense num jogo de equipe!

Mercedes mela o Mundial

Foto: Lenilson Santos/FEC

Após o empate na última 
rodada da Série C, o Botafogo 
alcançou 16 pontos e está na 
segunda colocação do grupo 
A. Se a etapa de classificação 
terminasse hoje, o Belo esta-
ria na segunda fase da com-
petição. A oito rodadas do 
final, a probabilidade do clu-
be pessoense se classificar é 
de 75,5 por cento, segundo o 
site www.chancedegol.com.
br. Os próximos adversários 
do Belo serão o Paysandu, 
Volta Redonda, Floresta, Al-
tos, Tombense, Manaus, Ja-
cuipense e Santa Cruz.

Se voltar a somar pontos 
no jogo deste domingo con-
tra o Paysandu, às 18 horas, 
no Almeidão, a probabilidade 
de classificação vai aumentar 
ainda mais. Da mesma forma 
que aumentam as chances de 
passar para a próxima fase, 
diminuem também as possi-
bilidades do Belo cair para 
a Série D. Segundo o mesmo 
site, a probabilidade do Bota-
fogo ser rebaixado agora é de 
apenas 0,3 por cento.

Só um clube está em me-
lhor situação do que o Bo-
tafogo, no grupo A, o Volta 
Redonda, que lidera o grupo 
com 17 pontos. O clube do 
Rio de Janeiro tem 88 por 
cento de probabilidade de 
se classificar e apenas 0,1 
por cento de ser rebaixado. 
A pior situação do grupo é a 
do Santa Cruz, lanterna com 
apenas três pontos conquis-
tados. Matematicamente, a 
chance do clube pernam-
bucano passar para a fase 
seguinte é de apenas 0,02 
por cento. Por outro lado, a 
cobra coral tem 98 por cento 
de probabilidade de ser re-
baixada para a Série D.

Série D
Na quarta divisão do 

Campeonato Brasileiro, três 
clubes paraibanos brigam 
pela classificação. O que tem 
maiores chances é o Campi-
nense, que está em terceiro 
lugar no grupo 3, com 14 
pontos. Após a vitória sobre 
o Atlético na última rodada, 
a Raposa tem uma probabi-
lidade de 90,6 por cento de 
se classificar. O Treze, que 
está na quarta colocação com 
12 pontos, após o empate 
com o América na última 
rodada, tem uma probabi-
lidade de 44,7 por cento de 
passar para a fase seguinte. 
Já o Sousa, que perdeu para 
o então lanterna Caucaia, 
está na sexta posição, com 11 
pontos. A probabilidade do 
Dinossauro terminar no G4 
é de 22,2 por cento. Faltam 
apenas cinco rodadas para o 
final da fase de classificação.

Os próximos adversários 
do Campinense serão o Tre-
ze, Central, Sousa, América e 
Caucaia. O Treze enfrentará o 
Campinense, Sousa, Central, 
Atlético e ABC. E o Sousa vai 
jogar com o Central, Treze, 
Campinense, ABC e Atlético.

44,7%
é a probabilidade do Treze 

conseguir a classificação para 
a segunda fase na Série D

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Futebol de Juniores

Atletas com até 20 anos vão
participar da Copa São Paulo

O que era apenas boato 
se transformou em uma 
informação oficial. A Fede-
ração Paulista de Futebol 
confirmou, na última se-
gunda-feira, que haverá a 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, no período de 2 a 
25 de janeiro de 2022. Por 
causa da não realização da 
competição este ano, em 
virtude da pandemia do co-
ronavírus, houve uma mu-
dança na idade máxima dos 
atletas. Era até 19 anos e 
agora passou para 20 anos, 
ou seja, para jogadores nas-
cidos de 2001 a 2006. O 
prazo de inscrição de joga-
dores para a Copa vai até o 
dia 30 de novembro deste 
ano. Cada equipe poderá 
inscrever até 25 atletas.

A notícia não chegou a 
pegar de surpresa os diri-
gentes dos clubes que par-
ticipam do Campeonato Pa-
raibano Sub-19, competição 
que está sendo realizada no 
momento e que é classifica-
tória para a Copa São Paulo 

de Futebol Júnior. Uma das 
equipes favoritas para ser 
campeã e conseguir a vaga 
no campeonato estadual é 
o CSP, que já estreou com 
uma goleada de 5 a 1 sobre 
o Spartax. Para o técnico e 
proprietário do clube, Jo-
sivaldo Alves, a notícia não 
muda o planejamento feito 
pelo clube há alguns meses.

“A gente já sabia, por-
que tudo está voltando ao 
normal e com o futebol não 
seria diferente. Em relação 
ao aumento de idade, eu 
também já esperava por-
que os garotos não tiveram 
culpa da pandemia e não 
poderiam perder a chance 
de participar da compe-
tição. Para mim, essa mu-
dança de idade não mexe 
com meu time, porque vou 
participar com uma equipe 
mais jovem. Os atletas mais 
jovens têm mais chances de 
despertarem interesse no 
mercado”, disse Josivaldo.

O Campeonato Parai-
bano Sub-19, que além de 
classificar para a Copinha, 
classifica também para a 
Copa Nordeste deste ano e 

a Copa do Brasil de 2022, 
que teve início no final de 
semana e hoje terá a segun-
da rodada, com os seguintes 
jogos: pelo grupo do Lito-
ral, jogam Botafogo x Sport 
Lagoa Seca e CSP e Auto 
Esporte. Pela chave do Brejo 
os dois jogos são Confiança 
x Desportiva Guarabira e 
Internacional x São Paulo 
Crystal. Os jogos dos grupos 
Agreste e Brejo serão ama-
nhã. Todos os jogos serão 
disputados às 15 horas.

Na rodada de abertura, 
no último final de semana, 
no grupo do Litoral, o CSP 
venceu por 5 a 1 o Spartax 
e Miramar e Auto Esporte 
empataram em 1 a 1. No 
grupo do Brejo, a Desporti-
va Guarabira perdeu por 2 a 
0 para o Internacional e São 
Paulo Crystal e Sport Lagoa 
Seca empataram em 1 a 1. 
Já pelo grupo do Agreste, o 
Femar perdeu para a Quei-
madense por 1 a 0 e Perili-
ma e Treze empataram em 
1 a 1. E por fim, no grupo do 
Sertão, o Esporte venceu o 
Sousa por 2 a 0 e o Paraíba 
venceu o Atlético por 2 a 1.

Depois de golear o Spartax na estreia por 5 a 1, o CSP terá pela frente na rodada de hoje o Auto Esporte
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Botafogo e Ferroviário se enfrentaram em duas oportunidades na Série C deste ano, e os dois jogos terminaram sem gols
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Brasileiro não estava entre os favoritos para a medalha, mas brilhou com a sua segunda conquista olímpica

Campeão no salto com vara 
no Rio-2016, Thiago Braz voltou a 
brilhar nos Jogos Olímpicos e fatu-
rou o bronze, ontem, em Tóquio. O 
brasileiro não chegou à final como 
um dos principais favoritos, mas 
superou-se com um salto de 5,87m 
e garantiu o seu lugar no pódio 
em nova disputa emocionante 
com o francês Renaud Lavillenie, 
o mesmo com que travou um due-
lo acirradíssimo há cinco anos no 
Engenhão. O ouro ficou com sue-

Raphael Ramos 
Agência Estado

Thiago Braz
Salto para o bronze

Bronze no boxe para o Brasil com Abner 

Mais uma despedida no vôlei de praia

Luxemburgo de
volta ao Cruzeiro

Oitavas de final da Copa do Brasil com quatro jogos hoje

O boxeador Abner Teixeira perdeu a se-
mifinal na categoria peso pesado (até 
91 kg), ontem, para o cubano Julio La 
Cruz, por pontos, pelas quartas de final 
dos Jogos Olímpicos, em decisão divi-
dida dos jurados. Quatro apontaram o 
cubano como vencedor (três anotaram 
30 a 27 e um 29 a 28), enquanto outro 
viu o brasileiro em vantagem (30 a 27). 
Abner começou bem a luta e até acer-
tou forte direto na cabeça e no corpo do 

rival, mas, aos poucos, a experiência 
do cubano, ouro na Rio-2016, e quatro 
vezes campeão mundial, fez a diferen-
ça na disputa. La Cruz soube encurtar 
a distância e foi mais preciso na troca 
de golpes. Abner teve problemas para 
acertar seus cruzados, optou por ata-
ques na cintura do rival, que não tive-
ram sucesso. O cubano baixou a guarda 
e ainda obteve vantagem importante 
no final dos três rounds disputados.

A primeira participação de Ana Pa-
trícia e Rebecca em uma Olimpíada 
terminou na noite de segunda-feira, 
pelo horário de Brasília (manhã de 
terça no Japão). Em duelo pelas 
quartas de final dos Jogos de Tó-
quio, a dupla brasileira do vôlei de 
praia fez um jogo de altos e baixos, 
com erros cruciais no tie-break, e 
perdeu das suíças Vergé-Depré e 
Heidrich por 2 sets a 1, com parciais 

de 21/19, 18/21 e 15/12, o que 
custou a eliminação da disputa. As 
representantes do Brasil tiveram um 
caminho duro desde antes do início 
da Olimpíada, pois sofreram com 
lesões na fase de preparação, e as 
dificuldades continuaram nas areias 
do Japão. Foi a terceira eliminação 
das duplas brasileiras em Tóquio, já 
que Duda/ Agatha e Evandro/Bruno 
Schmidt já tinham se despedido.

O Cruzeiro acertou, ontem, o retor-
no do técnico Vanderlei Luxembur-
go. O anúncio oficial foi feito pelo 
clube nas redes sociais. A apre-
sentação oficial deverá acontecer 
hoje. Vanderlei Luxemburgo muito 
provavelmente terá que buscar a 
reação na Série B do Campeona-
to Brasileiro só com os jogadores 
que já estão no elenco. O clube 
está impedido de registrar novos 
atletas devido a duas punições 
de "transfer ban" (transferências). 
Para se livrar das sanções da Fifa, 
a direção terá que desembolsar R$ 
13 milhões. O primeiro débito, de 
R$ 7 milhões, é com o Defensor, 
do Uruguai, pela aquisição de Ar-
rascaeta. A segunda punição, mais 
recente, deve-se uma dívida de R$ 
6 milhões com o Mazatlán, antigo 
Monarcas Morelia, do México, pela 
compra de parte dos direitos eco-
nômicos do atacante Riascos.

Mais quatro clubes serão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil após os jogos de hoje pelas oitavas. Destque para 
o confronto entre Vasco x São Paulo, às 21h30, em São Januário. O tricolor pode até perder por diferença de um gol que segue na 
disputa por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0. O mesmo acontece com o Atlético Mineiro que venceu em casa por 2 a 0 e joga no 
Joia da Princesa dianet do Bahia, às 21h30. Nas outras duas partidas deve prevalecer o equilibrio, já que a vantagem é minima e o 
gol fora de casa não é mais critério desempate. O CRB, que perdeu de 2 a 1 para o Fortaleza, tenta em casa, às 16h30, no Rei Pelé, 
reverter a vantagem. Atlético-GO e Athletico-PR atuam às 19h15, no Antônio Accioly. O Furacão venceu na ida por 2 a 1.

Curtas
Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

co Armand Duplantis (6,02m). Já 
a prata foi para o americano Cris-
topher Nilsen (5,97m).

Foi o segundo bronze do atle-
tismo brasileiro em Tóquio. Antes, 
Alison dos Santos havia ficado em 
terceiro lugar nos 400m com bar-
reiras. A prova de Alison foi pela 
manhã (horário de Tóquio), mas a 
cerimônia do pódio para entrega da 
medalha só ocorreu à noite no está-
dio Olímpico, já em meio à final do 
salto com vara de Thiago Braz.

O bronze de Thiago Braz veio 
na base da superação. Depois do 
ouro no Rio, quando saltou 6,03 
metros e bateu o recorde olímpico, 
a expectativa era de que a carreira 
de Thiago continuasse em ascen-
são, mas não foi isso que acon-
teceu. O próprio atleta chegou a 
afirmar que a sua vida virou “um 
rebuliço”. Até 2018, ele mesmo 
considerou que foram dois anos 
perdidos em relação ao seu apro-
veitamento técnico.

Problemas físicos também o 
atrapalharam muito nesse ciclo 
olímpico até o bronze em Tóquio. 
Com lesões nas costelas e na pan-
turrilha, ele não competiu, por 
exemplo, no Mundial de 2017 em 
Londres. Dois anos depois, dispu-
tou o Mundial de Doha, no Catar, 
com dores musculares na pantur-
rilha que o prejudicaram.

Vôlei masculino volta a pegar a Rússia
A Seleção Brasileira Mas-

culina de Vôlei sofreu mais do 
que o esperado, mas venceu o 
Japão por 3 sets a 0, com par-
ciais de 25/20, 25/22 e 25/20, 
na madrugada de ontem, pelo 
horário brasileiro, na Olimpíada 
de Tóquio. Na semifinal, o ad-
versário será o Comitê Olímpico 
Russo, algoz dos brasileiros na 
fase de grupos.

Contra os anfitriões destes 
Jogos, o Brasil tinha amplo 
favoritismo, por enfrentar um 
rival de pouco destaque re-
cente em competições inter-
nacionais. A seleção oscilou 
mais do que o esperado nos 
dois primeiros sets e até levou 
um susto no segundo Mas 
reagiu rapidamente, se impôs 
em quadra e deslanchou na 
terceira parcial.

"Já tínhamos o jogo na 
cabeça. Tivemos paciência no 
momento de dificuldade, de 
não rifar a bola. Conseguimos 
fazer o que havíamos pensado 

e planejado. A gente agrediu 
bastante no saque e dificultou 
bastante a vida deles. Essa foi 
a nossa estratégia para jogar 
contra eles", comentou Wallace, 
em entrevista ao canal SporTV.

O maior pontuador brasi-

leiro na partida foi Leal, com 
16, seguido de Wallace, com 
13. Pelo lado dos donos da 
casa, o principal destaque foi 
Yuki Ishikawa, responsável por 
17 pontos. Com o triunfo, os 
atuais campeões olímpicos se-

guem na busca pelo tetra nos 
Jogos de Tóquio. Na semifinal, 
vão enfrentar o Comitê Olímpi-
co Russo, que eliminou o Cana-
dá por 3 a 0. Foram justamente 
os rivais russos os responsáveis 
pela única derrota da seleção 
até agora em Tóquio, por 3 a 
0, na fase de grupos. Curio-
samente, a equipe feminina 
brasileira também enfrentará 
as russas na sequência, mas 
pelas quartas de final.

Brasil e Rússia costumam 
fazer grandes confrontos no 
vôlei. No masculino, o duelo 
mais doloroso na memória 
dos brasileiros foi a derrota de 
virada na final da Olimpíada de 
Londres-2012. No Rio-2016, 
no caminho até o ouro, os 
brasileiros levaram a melhor 
na semifinal. Em Tóquio, os 
russos também perderam ape-
nas uma, para a França, que o 
time brasileiro venceu por 3 a 2. 
Brasileiros e russos vão decidir a 
vaga na final amanhã.

2012 remete à derrota 
mais dolorosa do Brasil 
para os russos, mas a 

vingança veio na Rio-2016

Londres
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Memorial

Familiares poderão visitar sepulturas no ‘Dia dos Pais’, desde que haja cumprimento das medidas sanitárias devido à covid-19

Cabedelo, Bayeux e Santa Rita 
liberam visitas aos cemitérios

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de agosto de 2021

Os cemitérios públicos de três 
municípios da Região Metropolitana 
de João Pessoa – Santa Rita, Cabede-
lo e Bayeux –, estão liberados para a 
visitação no próximo domingo (8), 
em que se comemora o ‘Dia dos Pais’, 
desde que não haja aglomeração e 
seja respeitado todos os protocolos 
de segurança sanitária em relação à 
pandemia do novo coronavírus, que 
provoca a covid-19. Na capital parai-
bana, a prefeitura ainda não confirmou 
oficialmente a liberação do público 
que pretende homenagear seus pais.

Mesmo sem essa confirmação, 
anteontem a Secretaria do Desen-
volvimento Urbano (Sedurb), da Pre-
feitura de João Pessoa (PMJP), deu 
início ao trabalho de zeladoria (prin-
cipalmente capinação) nos cinco dos 
seis cemitérios públicos da capital 
que estão em atividade: Senhor da 
Boa Sentença, no Varadouro; Cristo 
Redentor, no bairro de mesmo nome; 
Penha, na Praia da Penha; São José, 
em Cruz das Armas; e Santa Catarina, 
no Bairro dos Estados. O Cemitério 
São Sebastião, em Muçumago, per-
manece interditado.

Em Cabedelo existem dois cemi-
térios públicos, o Nossa Senhora de 
Nazareth, na Praia do Poço; e o Mu-
nicipal, no centro da cidade. A Asses-
soria de Comunicação da Prefeitura 
de Cabedelo (PMC) informou que os 
cemitérios, no domingo, funcionarão 
das 8h às 17h.

Já os cemitérios de Bayeux fica-
rão abertos para a visitação pública 
das 8h às 20h. A Prefeitura de Santa 
Rita (PMSR) também abrirá os ce-
mitérios para a visitação, seguindo 
todos os protocolos sanitários. De 
acordo com o secretário da Comuni-

Aforismo
“Se vale a pena viver e se a morte faz parte da 

vida, então, morrer também vale a pena...”

(Immanuel Kant)

1578 — Dom Sebastião I, rei de Portugal
1849 — Anita Garibaldi, 
companheira do revolucionário Giuseppe Garibaldi
1875 — Hans Christian Andersen, 
escritor dinamarquês
1957 — Washington Luís, advogado e político 
brasileiro, 13º presidente do Brasil
1962 — Marilyn Monroe, atriz, modelo e cantora 
norte-americana
1970 — Oscarito, 
ator e comediante hispano-brasileiro
1994 — Cyro dos Anjos, 
jornalista, romancista e memorialista brasileiro
2002 — Ferreira Neto, jornalista brasileiro
2015 — Maria das Dores Limeira Ferreira dos Santos 
(Dôra Limeira), escritora e contista (PB)
2017 — Luiz Melodia, 
ator, cantor e compositor brasileiro

Mortes na História

Obituário
Iderval Gonçalves Cardoso
1º/8/2021 – Aos 43 anos, na Praia de Gra-
mame, em João Pessoa (PB), por afogamen-
to. Seu corpo foi encontrado na manhã da 
segunda-feira (2) na faixa de areia da Praia 
do Sol, na capital paraibana. Ele morreu ao tentar salvar a 
filha que estava se afogando. Ela foi socorrida e passa bem.

Foto: Paraíba.com

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Júlio César da Silva Costa
2/8/2021 – Aos 69 anos, em Campina Gran-
de (PB), vítima de infarto. Médico cirurgião 
torácico que atuava há 14 anos no Hospital 
de Emergência e Trauma de Campina Grande.  
Também era professor da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG).

Foto: Divulgação

Alicinha Cavalcanti
2/8/2021 – Aos 58 anos, em decorrência de 
uma doença rara: afásia progressiva primária 
(APP). Uma das promoters mais famosas do 
Brasil. Relações públicas, fez eventos com Ba-
rack Obama, Rolling Stones e foi responsável por muitos anos 
pela lista de convidados do camarote de uma cervejaria famosa 
no Carnaval do Sambódromo do Rio de Janeiro (RJ).

Foto: Instagram

Breves & Curtas
# Sacrifícios humanos em Uganda
O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ratificou no último 
dia 27 a pena de morte para pessoas que cometem sacrifícios 
humanos, rituais que em algumas zonas rurais do país são 
realizados clandestinamente. A partir de agora, os tribunais 
ugandeses poderão aplicar a pena de morte a qualquer pessoa 
que mutilar, ferir ou matar outra para fins rituais; e propõe 
prisão perpétua para as pessoas que financiam esses atos ou 
espalham a crença de que o sacrifício humano pode trazer boa 
sorte aos perpetradores.

Francisco Weffort
1º/8/2021 – Aos 84 anos, no Rio de Janeiro 
(RJ), de infarto. Cientista político, professor e 
escritor. Ele foi um dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores (PT) e participou ativa-
mente da campanha pela volta das eleições diretas no Brasil 
na primeira metade da década de 1980. Deixou o partido nos 
anos de 1990 e assumiu o Ministério da Cultura no governo de 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Implantou a Lei do Au-
diovisual, que impulsionou o cinema brasileiro ao permitir que 
empresas deduzissem do Imposto de Renda o valor integral de 
financiamentos na área.

Foto: Guilhermo Giansanti

Foto: Secom-PMJP

# Tiro na cabeça para o TikTok
Um adolescente atirou acidentalmente na própria cabeça 
enquanto gravava um vídeo para o TikTok no último dia 21, 
em Swat, no Paquistão. Hamidullah, de 19 anos, estava com 
amigos quando o acidente aconteceu. Segundo a polícia, as 
testemunhas ajudavam o influenciador com a produção das 
imagens.

# Morre negacionista arrependido
Um homem cético em relação às vacinas contra a covid-19 
morreu num hospital do Reino Unido duas semanas depois 
de um médico publicar uma foto dele sentado em um leito de 
hospital. Matthew Keenan, da cidade de Bradford, permitiu 
que Leanne Cheyne postasse a imagem dele com máscara de 
oxigênio, para que servisse de apelo para as pessoas se vacina-
rem. Cheyne, que é pneumologista, disse que o homem de 34 
anos contou a ela que “queria voltar no tempo”.

# Descoberta macabra durante blitz I
Uma motorista norte-americana foi presa com os corpos de 
seu sobrinho e sobrinha no porta-malas de seu carro, anunciou 
a polícia no último dia 30, após a descoberta macabra durante 
uma blitz de rotina. Nicole Johnson, da cidade de Baltimore, na 
costa leste dos Estados Unidos, enfrenta várias acusações, que 
incluem abuso infantil resultante na morte da menina de sete 
anos e do menino de cinco.

# Descoberta macabra durante blitz II
A mulher de 33 anos colocou o corpo de sua sobrinha em uma 
mala de viagem e a guardou no porta-malas em maio do ano 
passado, mas continuou usando o carro com normalidade, se-
gundo o jornal The Baltimore Sun. Um ano depois, a tia juntou 
o corpo do menino ao da irmã em decomposição, envolvendo-o 
em um saco plástico, acrescentou.

# Maus tratos e morte pela fome
Um homem, de 53 anos, foi autuado em R$ 35 mil após a Polícia 
Militar Ambiental (PMA) de Cassilândia, no Mato Grosso do Sul, 
receber denúncias de maus-tratos em virtude de abandono de 
gado sem pastagem. O crime estava ocorrendo em uma fazen-
da no município de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo 
Grande. Na propriedade havia 370 cabeças de gado, entre vacas, 
novilhas e bezerros: 70 estavam extremamente debilitados e 
quatro foram encontrados já sem vida pela desnutrição.

cação, Vanilson Oliveira, nas entradas 
de cada cemitério haverá uma equipe 
da prefeitura composta por bombei-
ros civis e funcionários para aferir a 
temperatura, aplicar álcool em gel 
nas mãos dos visitantes, reforçando 
o uso da máscara, além de intervir na 
entrada dos visitantes para que não 
ocorra aglomerações.

“No ano passado não abrimos 
porque os casos de covid-19 esta-
vam muito elevados. O movimento 
no ‘Dia dos Pais’ é mais discreto. 
Nossa maior demanda é no ‘Dia de 

Finados’”, analisou o secretário da 
Comunicação de Santa Rita.

Particulares
A administração do Cemitério 

Memorial Vale da Saudade, localiza-
do no município de Cruz do Espírito 
Santo, também na Região Metropo-
litana de João Pessoa, informou que 
o estabelecimento estará aberto à 
visitação no ‘Dia dos Pais’, das 8h às 
16h, seguindo todos os protocolos de 
segurança sanitária. Na ocasião, um 
saxofonista tocará música instrumen-

tal e na entrada do cemitério semen-
tes de plantas serão distribuídas aos 
visitantes. O cemitério está localizado 
na altura do km 50 da BR-230.

A administração do Parque das 
Acácias, situado no José Américo, na 
capital paraibana, informou que ha-
verá duas missas pela manhã e uma 
à tarde, nos horários das 8h30, 11h e 
às 16h, celebrada pelo padre Carlos 
Maurício. Já na filial, Jardim das Man-
gabeiras, a missa será celebrada às 
9h30. Não haverá culto ecumênico em 
nenhum dos estabelecimentos e a ad-

ministração explica que, por questões 
culturais, o ‘Dia das Mães’ e o ‘Dia dos 
Pais’ “não são uma demanda procura-
da pelos adeptos de outras religiões”.

A secretária do Parque das Acá-
cias, Andrea Pessoa, explicou que o 
cemitério será aberto à visitação, po-
rém estão aguardando o decreto da 
Prefeitura de João Pessoa para definir 
o limite de capacidade no seu Salão 
Ecumênico. “Nosso salão tem capaci-
dade para 500 lugares e até o momen-
to o decreto municipal tem permitido 
30% da capacidade”, declarou.

Na segunda-feira, equipes da Sedurb
iniciaram o trabalho de zeladoria nos

cemitérios de JP, onde a prefeitura ainda 
não se pronunciou sobre o ‘Dia dos Pais’
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Afirmação é do presidente da Câmara, Arthur Lira, que acredita em aumento da arrecadação e crescimendo da economia

Reforma do IR: municípios e 
estados não terão prejuízo
Anne Warth 
Agência Estado

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), rebateu 
as críticas de governadores e 
prefeitos de que o texto da re-
forma tributária do Imposto 
de Renda vai prejudicar esta-
dos e municípios. “Estados e 
municípios tiveram dois anos 
bastante gordos”, disse ele. 
“Queremos que não haja per-
das e a reforma seja neutra, 
que se afastem versões de que 
estados e municípios terão 
prejuízos, porque não terão.”

Lira disse que os prefei-
tos não têm por que recla-
mar dos repasses do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM). “A arrecadação au-
mentou substancialmente, e 
se aumenta ou se se mantém, 
não há por que ter medo. A 
arrecadação vai aumentar e 
a economia vai crescer”, afir-
mou.

O projeto terá um gati-

lho para que parte da queda 
de 12,5 da alíquota do IRPJ 
seja atrelada ao aumento de 
arrecadação, para que não 
haja perda de arrecadação 
dos fundo de Participação de 
Estados (FPE) e Municípios 
(FPM). Pelo projeto, 7,5pp da 
queda do IRPJ é direto, 2,5pp 
atrelado à meta de arrecada-
ção em 2023. Outros 2,5pp de 
queda no IRPJ também são 
atrelados à arrecadação em 
2023.

“Colocamos gatilhos su-
ficientes para garantir que 
se a correção da arrecadação 
não for feita de acordo com a 
inflação, não aplicaremos al-
guns porcentuais de redução 
de IR de pessoas jurídicas”, 
afirmou. Segundo ele, a cer-
teza de que a arrecadação vai 
aumentar conforme a inflação 
é tão grande que foi possível 
incluir os gatilho no texto.

Segundo Lira, o relator, 
Celso Sabino (PSDB-PA), teria 
dito a ele que alguns secre-

tários estaduais de Fazenda 
queriam “avançar” e atrelar 
o gatilho a um crescimento 
na arrecadação acima do PIB. 
“Aí é uma coisa surreal. Vamos 
para a realidade. Ninguém 
quer perder, mas ninguém 
vai ter compromisso de gerar 
mais renda além do que já 
recebe.”

Para o presidente da Câ-
mara, Sabino melhorou a pro-
posta original enviada pelo 
governo. “Taxar dividendos 
vem ao encontro de taxar 
quem ganha mais”, afirmou. “A 
reforma está pronta e temos a 
previsão de votar ainda esta 
semana.”

Lira afirmou que o tex-
to da reforma tinha todas as 
condições para ser aprovado 
antes do recesso parlamen-
tar. Ele optou, no entanto, por 
adiar a votação para evitar 
“pegadinhas” e “surpresas” 
para categorias profissionais 
e setores e, por isso, o texto 
sofreu ajustes.

Ala do Patriota perde recurso e 
já descarta filiação de Bolsonaro

A filiação do presidente 
Jair Bolsonaro(sem partido) 
ao Patriota está cada vez mais 
distante. O desembargador 
Rômulo de Araújo Mendes, do 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, decidiu ontem, negar 
o pedido de Adilson Barroso 
para voltar ao comando do 
partido. Apesar de ainda ser 
passível de recurso, a decisão 
representa mais uma derro-
ta para a ala que defendia a 
entrada de Bolsonaro. O pre-
sidente negocia agora a ida 
para o Progressistas, sigla do 
novo ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira.

Afastado da presidência 
do Patriota, Barroso já admite 
não ter mais a expectativa de 
filiar Bolsonaro. “Desde aquele 
tempo que o pessoal fez aquela 
convenção falsa, não sentei 
com eles mais (Bolsonaro e 
aliados)”, disse Barroso ao 
Estadão. “Enquanto não re-
solver o problema jurídico, 
não adianta conversar politi-

camente. Não adianta passar 
o carrinho na frente dos bois”.

O secretário-geral do Pa-
triota, Jorcelino Braga, da ala 
que resiste à filiação de Bolso-
naro, afirmou que as negocia-
ções com Bolsonaro deixaram 
de existir. “Desde que o Adilson 
foi afastado, não tivemos mais 
notícias”, contou.

Na solicitação à Justiça, 
Barroso disse que seu afasta-
mento não tem validade por-
que a reunião que resultou em 
sua punição não poderia ter 
sido convocada pelo vice-pre-
sidente. A justificativa foi rejei-
tada pelo Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal. “Por decor-
rência lógica, o presidente não 
teria qualquer interesse em 
convocar uma convenção para 
tratar de assuntos referentes à 
sua própria investigação inter-
na no partido, o que ampara 
a convocação da Convenção 
Nacional pelo vice-presidente 
do partido”, escreveu o desem-
bargador Araújo Mendes.

Adilson Barroso foi afas-
tado por 90 dias do comando 
do Patriota, em 24 de junho. 

A decisão foi confirmada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), em 8 de julho, e o vice
-presidente do partido, Ovasco 
Resende, assumiu a presidên-
cia interinamente.

Barroso é a favor da entra-
da de Bolsonaro no partido e 
Resende, contra. A articulação 
do presidente para se filiar ao 
Patriota e controlar diretórios 
estratégicos deflagrou uma 
guerra interna na sigla. O se-
nador Flávio Bolsonaro (RJ) 
entrou no Patriota em maio, 
abrindo caminho para a filia-
ção do pai. De lá para cá, po-
rém, a ala do partido contrária 
a esse movimento foi à Justiça

O presidente afastado 
do Patriota já promoveu duas 
convenções, nas quais tentou 
buscar apoio para a filiação 
de Bolsonaro, mas uma ala do 
partido contestou a validade 
dos encontros porque dele-
gados da Executiva Nacional 
foram trocados. A convenção 
do último dia 24, convocada 
por Ovasco Resende, hoje pre-
sidente interino, foi a terceira, 
em menos de um mês.

Lauriberto Pompeu
Agência Estado

Crise na indústria

Faltam carros nas lojas e 
vendas continuam caindo

As vendas de veícu-
los novos em julho caíram 
pelo segundo mês seguido 
e somaram 175,5 mil uni-
dades, quase o mesmo vo-
lume de igual mês de 2020, 
quando o setor começava 
a se recuperar das fortes 
quedas de abril e maio em 
razão da pandemia.

O número parcial, obti-
do com fontes do mercado, 
inclui caminhões e ônibus e é 

3,8% menor que o de junho 
e 0,6% superior ao de julho 
de 2020. No ano, foram ven-
didos 1,25 milhão de veícu-
los, alta de 27,1% ante igual 
período do ano passado.

Só o segmento de auto-
móveis e comerciais leves 
vendeu 163,1 mil unida-
des no mês - queda de 4,2% 
ante junho e alta de 6,4% 
ante julho de 2020 - e 1,17 
milhão no ano, 28,2% mais 
que em 2020. Segundo fa-
bricantes, há demanda, mas 
faltam carros nas lojas por 

causa da baixa produção 
resultante da falta de chips.

A Fiat se distanciou 
ainda mais dos concorren-
tes ao encerrar julho com 
fatia de 26,8% das vendas. 
A Toyota está em segundo 
lugar (11,4%), seguida por 
Volkswagen (11%), Hyun-
dai (9,3%) e Jeep (8,3%). A 
GM ficou em sétimo lugar, 
com 5,8%. No ano, a fatia da 
Fiat é de 22,8%, seguida pela 
Volkswagen (15,7%), GM 
(11,4%), Hyundai (9,4%) e 
Toyota (8,3%).

Cleide Silva
Agência Estado

Foto: Reprodução

O pesquisador e crítico 
musical José Ramos Tinho-
rão morreu ontem, aos 93 
anos, segundo um comuni-
cado da Editora 34, que pu-
blicava seus livros. A causa 
da morte ainda não foi di-
vulgada.

Tinhorão foi um dos pi-
lares da crítica musical bra-
sileira, e era tido como um 
dos mais temidos analistas 
da música. Seus comentá-
rios ferinos não pouparam 
nem mesmo Tom Jobim: em 
2015, durante um debate na 
Festa Literária Internacional 

de Paraty (Flip), ele afirmou 
ter "pena" de Jobim. "Ele ti-
nha um equívoco fundamen-
tal: Achava que compunha 
música brasileira." Ainda no 
mesmo evento, Tinhorão 
afirmou que "a bossa nova 
era o jazz pasteurizado". O 
crítico não poupava nem 
mesmo ritmos e artistas 
consagrados como o iê-iê
-iê, Roberto Carlos e Chico 
Buarque.

Tinhorão foi pesqui-
sador, publicou dezenas de 
livros sobre música brasilei-
ra e portuguesa e chegou a 
reunir um acervo com mais 
de 13 mil discos, 14 mil livros 

e 35 mil documentos sobre 
música e cultura. Seu acervo 
foi comprado em 2001 pelo 
Instituto Moreira Salles, que 
chegou a fazer uma exposi-
ção a respeito.

Em 2010, Elizabeth Lo-
renzotti publicou uma bio-
grafia do crítico, intitulada 
Tinhorão - O Legendário. Seu 
apelido vem dos anos 1950, 
quando trabalhou no Diário 
Carioca fazendo textos-le-
genda. Tinhorão chegou a 
ser retratado na peça Boni-
tinha Mas Ordinária, de seu 
amigo e colega de redação 
Nelson Rodrigues, como um 
personagem conquistador.

Morre aos 93 anos o crítico 
musical José Ramos Tinhorão
Agência Estado

Fiocruz vai pedir autorização à 
Anvisa para testar nova vacinaCom avanço de variante Delta, 

Biden quer vacinação em massa
O ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, afirmou ontem,-
que a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), que já produz a va-
cina desenvolvida pela farma-
cêutica AstraZeneca, vai pedir 
à Anvisa autorização para tes-
tar um imunizante criado pela 
própria instituição. Ele tam-
bém reafirmou que até setem-
bro todos os brasileiros com 18 
anos ou mais terão recebido a 
primeira dose da vacina contra 
a covid-19, e metade dessa po-
pulação terá recebido também 
a segunda dose.

O ministro foi a um posto 
de vacinação na Vila dos Pi-
nheiros, uma das favelas do 
complexo da Maré, na zona 
Norte do Rio, para participar 
de mais um ato da campanha 
de vacinação em massa dos 
moradores do complexo de 
favelas. O conjunto de favelas, 
onde moram cerca de 140 mil 
pessoas, foi escolhido para 
sediar um estudo relacionado 
à vacinação contra a covid-19, 
para o qual toda a população 
de 18 anos ou mais foi vaci-
nada - enquanto, no restante 
da cidade, a vacina segue sen-
do oferecida por faixa etária. 
Esse projeto vacinou com do-

ses da AstraZeneca 33.774 
moradores da Maré de quin-
ta-feira, 29, até domingo, 1. A 
vacinação prossegue, e pes-
quisadores vão acompanhar 
os efeitos da imunização des-
sa população nos próximos 
meses. Ao chegar, na tarde de 
ontem, Queiroga, que estava 
acompanhado do ministro 
do Turismo, Gilson Machado, 
vacinou moradores, fez um 
rápido pronunciamento e res-
pondeu algumas perguntas.

Ele disse que a campanha 
de vacinação contra a covid-19 
no Brasil “vai muito bem” e que 
os brasileiros confiam nele 
como ministro. 

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, fez um novo 
apelo para que a população do 
país se vacine contra a covid-19. 
Durante um pronunciamento 
ontem, o chefe da Casa Bran-
ca disse que a variante Delta 
do coronavírus tem causado 
uma nova onda de infecções e 
afirmou que o número de ca-
sos deve continuar em alta nas 
próximas semanas.

“Isso não é sobre política. 
O vírus não se importa se você 

é democrata ou republicano. É 
sobre vida e morte”, declarou 
Biden. O democrata criticou 
governadores que, segundo ele, 
atrapalham os esforços do Go-
verno Federal para aumentar 
as taxas de imunização no país.

Segundo o presidente 
americano, os estados que têm 
o menor número de vacinados 
são os mesmos que enfrentam 
uma piora da pandemia, com 
aumento de infecções. Ele citou 
o Texas e a Flórida, governados 
por republicanos.

“Temos a pandemia dos 
não vacinados. Quem se vacina 

quase nunca é hospitalizado”, 
disse Biden. O democrata res-
saltou que o governo vai exigir 
que os funcionários federais se 
imunizem contra a covid-19 
e agradeceu a empresas que 
tomaram medidas semelhan-
tes, como Walmart, Google e 
Netflix.

Ao dizer que o governo 
americano já enviou mais de 
100 milhões de doses de vaci-
nas para o exterior, Biden dis-
se que é do interesse da Casa 
Branca que a economia global 
se recupere da mesma forma 
que a dos EUA.

Iander Porcella
Agência Estado

Fábio Grellet
Agência Estado

Vendas de veículos novos em julho caíram pelo segundo mês seguido, 
somando175,5 mil unidades, quase o mesmo volume de igual mês de 2020
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00031/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de exames de imagem, destinados aos 
usuários do Sistema Único de Saúde, conforme demanda do Fundo Municipal de Saúde deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GAMA SERVICOS 
DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 81.450,00; JOSE ALVES NETO - R$ 242.325,00.

Aroeiras - PB, 02 de Agosto de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de 

exames de imagem, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme demanda 
do Fundo Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00031/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRE-
TARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM MUNICIPAL 
02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2014 – AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS 
02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 02070.10.302.2011.2015 
– MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV 
ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINANCIAM UNIÃO/ESTAD 02070.10.302.2011.2035 – ATIVI 
OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até 02/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00093/2021 - 02.08.21 - GAMA SERVICOS DE DIAG-
NOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 81.450,00; CT Nº 00094/2021 - 02.08.21 - JOSE ALVES 
NETO - R$ 242.325,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 032/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 032/2021, cujo objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE PREMOLDADOS 
E AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 16 DE 
AGOSTO DE 2021, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 03 de Agosto de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Implantação de Pavimen-
tação em vias públicas urbanas no município de Assunção – PB, através do Convênio SICONV n.º 
889389/2019 – Operação CEF n.º 1065961–17/2019; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARRIMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.446.272/0001-
33 - Valor: R$ 276.435,29.

Assunção - PB, 02 de agosto de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE 2º APOSTILAMENTO
OBJETO: Fornecimento parcelado de combustíveis, para atender a demanda deste Município 

no período de Janeiro a Dezembro de 2021, para atender as necessidades desta municipalidade. 
FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 008/2021  - NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA - CNPJ Nº 02.954.973/0001-95 - Apostila 02 - acréscimo médio de 15,42%. ASSINATURA: 
28.07.2021. 

Assunção – PB, 28 de julho de 2021
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00027/2021

Em cumprimento ao disposto noart. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa IRAMILTON SATIRO DA NO-
BREGA, foram consideradas INABILITADAS as empresas JEFERSON CORDEIRO DE MORAIS 
EIRELI e JOSÉ ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor 
da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão 
de licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços 
que será realizada no dia 12 de agosto de 2021, às 08:00 horas, no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 03 de Agosto de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00021/2021

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público o seguinte resultado: As pessoas físicas e empresa: A empresa F. COSTA 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 37.325.870/0001-
40, foi considerada vencedora do ITEM 01, com a proposta mensal no valor de R$ 1.900,00 (hum 
mil e novecentos reais) e valor global de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), o Sr. GERALDO 
LUIS DE SOUSA, CPF nº 028.829.054-24, foi considerada vencedora do ITEM 02, com a proposta 
mensal no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) e valor global de R$ 7.700,00 (sete mil e 
setecentos reais), a empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, 
cadastrada no CNPJ nº 37.325.870/0001-40, foi considerada vencedora do ITEM 03, com a proposta 
mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 24.500,00 (vinte e 
quatro mil e quinhentos reais), a empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 37.325.870/0001-40, foi considerada vencedora do ITEM 04, 
com a proposta mensal no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e valor global de R$ 
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), a empresa JOSÉ AMANCIO NETO ME, cadastrada no 
CNPJ nº 36.770.627/0001-79, foi considerada vencedora do ITEM 05, com a proposta mensal no 
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reais), o Sr. DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA, CPF nº 798.478.464-72, foi considerada vence-
dora do ITEM 06, com a proposta mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor 
global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58, foi considerada vencedora do 
ITEM 07, com a proposta mensal no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e valor global 
de R$ 12.600,00 (dorze mil e seiscentos reais), a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58, foi considerada vencedora do ITEM 08, 
com a proposta mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e valor global de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais), a empresa DAMIÃO LIMA ME, cadastrada no CNPJ nº 20.193.898/0001-79, 
foi considerada vencedora do ITEM 09, com a proposta mensal no valor de R$ 10.400,00 (dez mil 
e quatrocentos reais) e valor global de R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais), a Srª 
DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA, CPF nº 030.152.474-25, foi considerada vencedora do ITEM 
10, com a proposta mensal no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e valor global de 
R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais), o Sr. JOÃO GOMES FREIRES FILHO, CPF 
nº 104.703.564-21, foi considerada vencedora do ITEM 11, com a proposta mensal no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor global de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), o Sr. JOÃO ALVES 
NETO, CPF nº 020.334.464-25, foi considerada vencedora do ITEM 12, com a proposta mensal no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a 
empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 
37.325.870/0001-40, foi considerada vencedora do ITEM 13, com a proposta mensal no valor de R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos 
reais), a empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, cadastrada 
no CNPJ nº 37.325.870/0001-40, foi considerada vencedora do ITEM 14, com a proposta mensal 
no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos  reais) e valor global de R$ 16.800,00 (dezesseis 
mil e oitocentos reais), a empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 
ME, cadastrada no CNPJ nº 37.325.870/0001-40, foi considerada vencedora do ITEM 15, com a 
proposta mensal no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e valor global de R$ 23.100,00 
(vinte e três mil e cem reais). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo 
aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão.

Aguiar-PB, 03 de Agosto de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ERRATA

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. ONDE SE LÊ: não atendimento ao item 6.4 III do edital. 
LEIA-SE: não atendimento ao item 6.4 IV do edital

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

Presidente da CPL

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de cadeiras para novas salas do Supe-

rintendente e de Reunião na sede da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Su-
perintendência de Trânsito e Transportes Públicos 04.122.2001.2092 – Ações administrativas da 
STTP 44.90.52.99 – 1001 – Equipamentos e material permanente. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes 
Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00087/2021 - 03.08.21 - JCL - JANDERSON COSTA LEÃO 
LIMA - R$ 10.414,00.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00017/2021
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 DV00017/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de cadeiras para novas salas do Superinten-
dente e de Reunião na sede da STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JCL – JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - R$ 10.414,00.

Campina Grande - PB, 03 de Agosto de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:Aquisição de teste rápido de antígeno COVID-19 (do tipo SWAB de nasofaringe), para 

atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia 
da COVID-19 no Município de Conceição/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 
00044/2021. DOTAÇÃO:06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.302.1012.2049 – Cofinan-
ciamento dos Prog. de Media e Alta Comp. Amb. e Hospitalar; 10.301.1012.2076 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde; 10.302.1012.2091 Incremento Tempórario ao Limite Financeip 
do MAC; 10.302.1012.2041 – Atenção à Saúde para procedimento do MAC – 1214 Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos SUS provenientes do Governo Federal – 10.302.1012.2099 Manutenção 
das Atividades Emergenciais de Combate ao COVID-19 – ELEMENTOS DE DESPESA – 3390.30 
99 Material de Consumo. VIGÊNCIA:31 de dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Conceição e: CT Nº 94401/2021 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO 
E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº. 00.904.728/0004-90 - vencedor do item nº. 1 –Valor Global R$ 
71.000,00 (setenta e um mil reais).

Conceição - PB, 23 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:Contratação de empresa para recarga e aquisição de Gás de Cozinha (GLP) destinada a 

todas as Secretarias Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do Decreto Municipal de N° 014, de 14 de abril de 2021 e aplicando-se subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. DOTA-
ÇÃO:02.000 GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1003.2003 – Manutenção das atividades do Ga-
binete do Prefeito; 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.1003.2005 – Manutenção 
das Atividades da Sec. de Administração; 04.000 SECRETARIA DE FINAÇAS - 04.123.1003.2007 
– Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 12.368.1009.2009 – Manutenção da Merenda Escolar – PNAE; 12.368.1009.2014 – Manut. das 
Atividades do Salário Educação; 12.368.1009.2015 – Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE; 
12.368.1009.2022 – Manutenção de Outros Programas do FNDE; 12.361.1009.2024 – Outras Des-
pesas do FUNDEB – Ensino Fundamental – 40%; 12.365.1009.2026 – Manutenção das Atividades 
de Educação Infantil; 12.368.1009.2029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação; 
12.368.1009.2030 – Manutenção dos Jogos Escolares do Município; 12.368.1009.2031 – Cofi-
nanciamento das Atividades do FUNDEB - ,60% e 40%; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
– 10.301.1012.2032 – Incentivo Finannceiro da APS – Desempenho (PMAQ); 10.303.1012.2037 
– Prom. Da Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção B. Em; 10.301.1012.2039 
– Outros Programas do Bloco de Atenção Básica de Saúde -SUS; 10.301.1012.2040 – Cofi-
nanciamento dos Programas do Bloco de Atenção Básica; 10.302.1012.2049 Cofinanciamento 
dos Prog. de Media e Alta Comp. Amb. e Hospitalar; 10.304.1012.2050 – Vigilância Sanitária; 
10.305.1012.2051 – Vigilância e Promoção em Saúde; 10.301.1012.2075 – Incentivo Financeiro 
da APS – Transição e Ponderada; 10.301.1012.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde; 10.301.1002.2089 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Atenção Básica em 
Saúde; 10.302.1012.2091 – Incremento Temporário ao Limite Financeip do MAC; 07.000  SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04.122.1003.2053 – Manutenção das Atividades da 
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 04.122.1003.2056 
– Manutenção da Secretaria de Ação Social; 14.244.1014.2058 – Manutenção das Atividades do 
Controle Social; 08.243.1014.2059 – Manutenção do Conselho Tutelar; 08.244.1014.2060 – Ma-
nutenção do Programa de Segurança Alimentar; 08.001  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL -  08.244.1014.2062 – Programa Criança Feliz; 08.244.1014.2064 – Serviço de Proteção 
Socia Básica – PBF/PAIF/SCFV; 08.244.1014.2065 – Fortalecimento das Instâncias de Controle 
Social – CMAS; 08.244.1014.2066 – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI; 08.244.1014.2067 
– Manut. e Gerenciamento do Programa Bolsa Família -  IGDPBF; 08.244.1014.2068 – Manuten-
ção de Outros Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 – Cofinanciamento dos Serviços, Prog. e 
Projetos de Gestão do SUAS; 14.244.1014.2078 – Manut. do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente -  FMDCA; 08.244.1014.2080 – Cofinanciamento Estadual dos Serv., Prog, Projetos 
e Benefícios do SUA; 08.244.1014.2085 – Manutenção das Atividades da Gestão do SUAS – IGD; 
08.244.1014.2086 – Manutenção das Atividades do SIMASE; 09.000 SECRETARIA DE CULTURA, 
DESPORTO E LAZER – 04.122.1003.2070 – Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e 
Lazer; 13.392.1015.2071 – Realização de Festas Tradicionais e Eventos Culturais; 10.000 SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 04.122.1003.2073 – Manutenção da Secretaria 
de Infraestrutura e Urbanismo; 11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE 
CONCEIÇÃ -  04.782.1003.2083 – Manutenção da Superintendência Municipal de Trânsito; 12.000 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA – 04.124.1003.2084 – Manutenção 
da Secretaria de Controle Interno e Transparência -  ELEMENTO DA DESPESA – 3390.30 – Ma-
terial de Consumo. VIGÊNCIA:31 de dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conceição e: CT Nº 94201/2021 - ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO ME - CNPJ 
nº 01.522.300/0001-01 - vencedor dos itens nº. 1 e 2 – Valor Global R$ 55.100,00 (CINQUENTA 
E CINCO MIL E CEM REAIS).

Conceição - PB, 26 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA

 Nº DP00002/2021
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 DP00002/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARÁ-
TER EMERGENCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 7.492,00; NORDESTE 
HOSPITALAR EIRELI - R$ 118.822,60. 

Conde - PB, 29 de Julho de 2021
 VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA

 Nº 00002/2021
OBJETO: Conclusão da construção da Unidade de Pronto Atendimento, neste Município. LICITAN-

TES HABILITADOS: CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI; 
PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; ROQUE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; e WJX CONSTRUCOES E 
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: COMPACTO CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA; EVERALDO NICACIO DA 
SILVA; F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
E SERVICOS LTDA; NOVA SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI; e SFX CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI. Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 16/08/2021, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda 
a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 02 de Agosto 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARÁ-

TER EMERGENCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00002/2021 - 30.07.21 
- NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 118.822,60 e CT Nº 00005/2021 - 30.07.21 -ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – R$ 7.492,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº D00003/2021
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 D00003/2021, que 
objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICAÇÕES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONDE - PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONDE COMÉRCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA– R$ 17.357,95. Conde,29 de julho de 2021. VANESSA MEIRA 
CINTRA – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEN-

ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICAÇÕES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONDE 
- PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00003/2021 - 30.07.21 - CONDE 
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA– R$ 17.357,95.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº D00004/2021

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 D00004/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A USF DO VILLAGE - CONDE/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JAMPA MÓVEIS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – R$ 16.010,00. Conde,29 de julho de 2021. VANESSA MEIRA 
CINTRA– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A USF DO VILLAGE - CONDE/

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00004/2021 - 30.07.21: JAMPA 
MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – R$ 16.010,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00012/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de medicamento 

controlado Psicotrópicos diversos, destinado a esta Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Acacia Comercio de Medicamentos Eireli - CNPJ 
03.945.035/0001-91. Drogafonte Ltda - CNPJ 08.778.201/0001-26. Odontomed Medicamentos e 
Material Medico Hospitalar Ltda - CNPJ 37.029.855/0001-55. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 03 de Agosto de 2021
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 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 DE INSUMOS 
HOSPITALARES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 03 de Agosto de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 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 DE MEDICAMENTOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 03 de Agosto de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição(ões) de veículo(s) Novo  (veículo a motor de propulsão antes de seu 

registro e licenciamento) do tipo: AMBULÂNCIA DO TIPO A – DE SIMPLES REMOÇÃO, con-
forme discriminação  pertinente  no instrumento convocatório, destinado ao Fundo  Municipal de  
Saúde, CNPJ: 11.814.527/0001–76 deste  Município, em conformidade a  Proposta de Aquisição 
de Equipamento/Material Permanente n° da Proposta: 11814.527000/1200–05. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Proposta n° 11814.527000/1200-05; 07.00 - 
10.301.2002.1018 -2110000.01 -4.4.90.52.01; 07.00 - 10.301.2002.1018 - 2150000.07 - 4.4.90.52.01; 
07.00 - 10.301.2002.1018 - 2200000.03 - 4.4.90.52.01. VIGÊNCIA: até o dia 31/12/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00041/2021 - 30/07/2021 - 
AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - R$ 247.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES 

AVISO DE ITENS FRACASSADOS 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00202021

A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que foram fracassados os itens 02,0
4,05,06,10,11,12,19,22,26,27 e 31 do Pregão Presencial nº0020/2021, cujo objeto é Aquisição 
parcelada de Hortifrutigranjeiros, em virtude da empresa vencedora não ter comparecido para 
assinatura do contrato e as empresas remanescentes não manifestaram interesse em assumir os 
mencionados itens no preço da primeira colocada. Sendo aberto novo procedimento para aquisição 
dos itens fracassados.

Informações: Telefone: (083) 33771110. Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br
Dona Inês - PB, 03 de Agosto de 2021

ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: Sistema de 
registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e mobiliário permanente; LICITANTES 
VENCEDORES: A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 79.345,00; DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 51.737,00; G H P S BARRETO - R$ 
15.842,00; M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 86.402,00; MULTFORTE 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 87.530,00; REDE DE NEGOCIOS 
EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 12.260,00; SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 48.334,00; 
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 33.532,00. Maiores Informações 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, 
Gurjão – Paraíba ou através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjao - PB, 03 de Agosto de 2021
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00012/2021

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 00012/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DEENTÁRIAS TOTAL E PARCIAL SUPERIOR OU INFERIOR 
PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GADO 
BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MACARIO 
SILVA BARBOSA - R$ 17.250,00

Gado Bravo - PB, 28 de Julho de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

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

DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DEENTÁRIAS TOTAL E PARCIAL SUPERIOR OU INFERIOR 
PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GADO 
BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2022 
– Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde 05005.10.301.1004.2028 – Desenvolver as 
Atividades da Saúde Bucal 3.3.90.39 – OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até 27/08/2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT 
Nº 06101/2021 - 28.07.21 - MACARIO SILVA BARBOSA - R$ 17.250,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de formulas alimentares para distribuição entre pacientes com 

patologia conforme demanda. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00075/2021. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 – Manter Atividades 
de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde – 
BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira 
e: CT Nº 00326/2021 - 21.07.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 19.200,72; CT Nº 00327/2021 - 21.07.21 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 40.233,20; CT Nº 00328/2021 - 21.07.21 
- NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - R$ 39.494,00; CT Nº 01329/2021 - 21.07.21 - TECNO-
CENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 38.406,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA BENEFICIÁRIOS E ORGANI-
ZADORES DO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS DO RESIDENCIAL GUARABIRA PARK I E II 
JADER SOARES PIMENTEL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00039/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MARCOS AURELIO DA SILVA 
FEITOSA – ME R$ 8.985,00 – OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REIAIS - CT Nº 
01330/2021 – 30.07.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00039/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA BENEFICIÁRIOS E ORGA-

NIZADORES DO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS DO RESIDENCIAL GUARABIRA PARK I 
E II JADER SOARES PIMENTEL.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 30.07.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00039/2021
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 DP00039/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA BENEFICIÁRIOS E ORGA-
NIZADORES DO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS DO RESIDENCIAL GUARABIRA PARK 
I E II JADER SOARES PIMENTEL.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA - ME. CNPJ: 19.406.706/0001-86. Valor: R$ 
8.985,00 (OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Guarabira - PB, 30 de julho de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO

LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00034/2021, que objetiva: Locação 
de quatro veículos - utilitários tipo caçamba; será realizada às 08:00 horas do dia 11 de agosto de 
2021, no mesmo local da primeira reunião na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. 
Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 03 de agosto de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00025/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 
para conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00025/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de óleos lubrificantes destinados aos 
veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição deste município, para o forneci-
mento na cidade de Ibiara – PB, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Administração, 
cuja abertura será no dia 17.08.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 03 de Agosto de 2021.
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00026/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00026/2021, do tipo menor preço por item, para Contratação de lava jato para lavagem dos veículos 
e máquinas pesadas, pertencentes ao município aos locados ou a disposição do município de Ibiara, 
cuja abertura será no dia 17.08.2021 às 09:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 03 de Agosto de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00027/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00027/2021, do tipo menor preço por item, para Locação de veículo com o transporte de estudantes 
do sítio Alves e Vargem do Sal para a sede do Município, cuja abertura será no dia 17.08.2021 às 
13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, 
Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no ende-
reço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 03 de Agosto de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA 

Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com sede 

à Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, inscrita no CNPJ sob o nº 08.943.268/0001-79, através 
da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e 
na Resolução FNDE/CD n° 38/2009, vem realizar Chamada Pública de nº 00001/2021, para aqui-
sição de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que será 
realizada no dia 30 de Agosto de 2021, as 08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação. Demais 
esclarecimentos na Sala de Licitações.

Ibiara - PB, 03 de Agosto de 2021.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00021/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00021/2021 com o seu objeto a Contratação de serviços 
técnico especializados na elaboração e acompanhamentos de projetos técnicos do município de 
Ibiara-PB, conforme edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a empresa 
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, cadastrada no CNPJ n° 10.954.450/0001-77, vencedora com 
o valor  global de R$14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais).

Ibiara - PB, 03 de Agosto de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00022/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00022/2021 com o seu objeto a contratação de empresa 
para a prestação de serviços com a locação de softwares para sistema de folha de pagamento, 
sistema de contabilidade pública, sistema completo para controle patrimonial, sistema completo para 
controle de frota de veículos, para atender a Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda, 
conforme edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a empresa PUBLIC 
SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, cadastrada no CNPJ n° 07.553.129/0001-76, vencedora com 
o valor  global de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Ibiara - PB, 03 de Agosto de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00023/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00023/2021 com o seu objeto a contratação de empresa 
ou pessoa física para a locação de veículo atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a empresa NUBIA 
INACIO DE QUEIROZ ME, cadastrada no CNPJ n° 03.627.721/0001-14, vencedora com o valor  
global de 49.750,00 (quarenta e nove mil setecentos e cinqüenta reais)

Ibiara - PB, 03 de Agosto de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
 Nº 00006/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que foi  INABILITADA a empresa: A empresa CABRAL CONS-
TRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 29.505.771/0001-12. Foi HABILITADA 
a empresa: A empresa ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 
05.935.592/0001-57. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão, não havendo 
interposição de recurso, fica convocada a empresa HABILITADA, para abertura do envelope de 
Proposta de Preços, no dia 12.08.2021 as 08:30 horas. Demais informações encontram-se a dis-
posição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 03 de Agosto de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – FASE DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00007/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de lagoa Seca - PB, nomeado pela 

Portaria Nº 020/2021, TORNA PUBLICO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações que a empresa F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E 
LOCACOES EIRELI, interpôs recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada 
de Preços nº 00007/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no 
prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR INPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, 
conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma 
do Art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando aos autos dos recursos 
e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados. 

Lagoa Seca - PB, 03 de Agosto de 2021
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00034/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00034/2021, para o dia 16 

de Agosto de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Vicente de 
Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço.  E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 02 de Agosto de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 

Nº 00001/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça de Eventos no 

Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse Nº 853992/2017/MTUR/CAIXA.  O 
Prefeito do Município de Manaíra, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, 
Modalidade Tomada de Preço nº 00001/2021, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME – CNPJ Nº 
36.581.782/0001-47 – Valor R$ 605.955,18.

 Manaíra/PB, 02 de agosto de 2021. 
Manoel Virgulino Simão 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO

 Nº 00001/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2021: 
Contratação de empresa especializada para Construção de Praça de Eventos no Município de 
Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse Nº 853992/2017/MTUR/CAIXA, com base nos elemen-
tos constantes do processo correspondente a: ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI - ME – CNPJ Nº 36.581.782/0001-47 – Valor R$ 605.955,18.

Manaíra/PB, 02 de agosto de 2021.  
Manoel Virgulino Simão 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preço nº 00001/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 

para Construção de Praça de Eventos no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse 
Nº 853992/2017/MTUR/CAIXA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: ISA 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME – CNPJ Nº 36.581.782/0001-47 – Valor 
R$ 605.955,18.

INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Rosas, SN - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

MANAÍRA- PB, 02 de agosto de 2021.
Manoel Virgulino Simão

 Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
Manaíra - PB, 21 de julho de 2021. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a adesão a ata de registro de preços 
correspondente, referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 00001/2021, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Ata de Registro de 001-2020, realizado pela Prefeitura de Bento 
Fernandes/RN, que objetiva: Aquisição de Material Permanente e de Escritório para as secretarias 
do Município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 
AD0001/2021, a qual sugere a contratação de: - APSERVICE  INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MÓVEIS LTDA, CNPJ: 09.037.491/0001-10, Endereço: ROD BR-101 KM 15, S/N, PARQUE DAS 
EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59.149-070

Valor: R$ 49.066,20   
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material Permanente e de Escritório para as secretarias do Município 

de Manaíra/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 0001/2020, pro-
cessada nos termos da Lei Federal nº 8.666 e suas alterações, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013, e legislação pertinente; correspondendo a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 
001/2021, decorrente do decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – realizado pela Prefeitura 
de Bento Fernandes/RN.

DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
- 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO;  20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – 
20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2061 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR - 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - 08 244 1009 
2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -08 244 1009 2070 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;  20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: Até o final do exercício financeiro.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CT Nº 80101/2021 - APSERVI-

CE  INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ nº 09.037.491/001-10  - R$ 49.066,20.
Manaíra - PB, 22 de julho de 2021.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial 
n. 019/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 
empresas/licitantes: CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO CNPJ: 21.969.026/0001-12; ELIANE 
JUSTINO DA SILVA CPF: 029545454-70; JOACIL BERNARDO DA SILVA CPF: 041761144-79; JOÃO 
PESSOA DOS ANJOS CPF: 177005154-68; JOSÉ LUCIANO DE ARRUDA CPF: 299191264-20; 
ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI CPF: 080567294-02; RENATA FRANCINETE FLORÊNCIO 
CPF: 108078504-38: vencedoras do Pregão Presencial n.º 019/2021 para assinatura do contrato 
no prazo máximo de 2 dias corridos, contados a partir da publicação deste termo no DOE. O não 
comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura 
de Pedro Régis. Maiores informações na COPELI situado a Rua Antenor Navarro, S/N, Centro – 
Pedro Régis – PB –no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis -PB, 03 de Agosto de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial
 n. 020/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 
empresas/licitantes: CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO CNPJ: 21.969.026/0001-12; GIOVANE 
DE OLIVEIRA LIMA CPF: 073.566.824-86; LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA CPF: 102.193.124-19; 
PATRÍCIA INÁCIO DA SILVA CPF: 101.053.464-54; RAFAELTON DA SILVA CPF: 130.847.874-76; 
SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA CPF: 025.517.024-61.: vencedoras do Pregão Presencial n.º 
020/2021 para assinatura do contrato no prazo máximo de 2 dias corridos, contados a partir da 
publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência 
do Direito de Contratar com a Prefeitura de Pedro Régis. Maiores informações na COPELI situado 
a Rua Antenor Navarro, S/N, Centro – Pedro Régis – PB –no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis -PB, 03 de Agosto de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

CONVOCAÇÃO 3º COLOCADO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. OBJETO: Locação de 01 (um) veículo auto-

motor, tipo passeio, conforme especificações. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 
classificada no 3º lugar para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando apresentação de 
documentação para habilitação e assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da co-
minação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: ALEXANDRE 
INACIO DA SILVA, CNPJ 23.676.320/0001-61. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Raimundo 
Silva, 302 - Centro - Sala da Comissão de Licitações - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34783001.

Passagem - PB, 03 de Agosto de 2021
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00039/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00039/2021, 

onde se lê: “PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021”; leia-se: “PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Cândido 
de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 03 de Agosto de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS

 Nº. 00005/2021
Torna público o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2021 Objeto CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANA MARIA GOMES. Nova data 
para início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 20 de agosto de 2021. Local: Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Picuí, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo 
- Picuí - PB. Motivo do Adiamento: Reformulação do edital e/ou  seus anexos. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 20 de julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00026/2021
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: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, EPIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E DESPORTO, NO COMBATE AO CORONAVÍRUS – COVID–19, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 
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 posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 03 de Agosto de 2021
Olivânio Dantas Remígio

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. Abertura da sessão pública: 10:30 horas 
do dia 17 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 posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 03 de Agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

DISPENSA 
Nº DV10003/2021

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 DV10003/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO); RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. - R$ 28.200,00.

São João do Tigre - PB, 09 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DV10003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre:01.010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , 04 122 2002 2004 , MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DE ADMINISTRACAO GERAL , 02.000 SECRETARIA DE FINANCAS – 04 124 2010 2008 – MA-
NUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE – 03.000 SECRETARIA 
DE EDUCACAO , 12 361 2017 2014 , MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO,ENS.
FUNDAMENTAL , 04.000 SECRETARIA DE SAUDE , 10 301 2006 2052 , MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , 05.000 SECRETARIA DE INFRA,ESTRUTURA , 15 
122 2035 2026 , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA,ESTRUTURA , 06.000 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ME , 20 122 2004 2031 , MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E ME , 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO , 08 244 2014 
2053 , MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO , 09.000 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , 08 244 2014 2040 , MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , 10.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, 10 301 2006 2020 , MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , 33.90.30 
, MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 07501/2021 - 11.06.21 - 
PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. - R$ 28.200,00.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 030/2021
TOMADA DE PREÇO 

N°: 001/2021 
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 

Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 23 de Agosto de 2021 das 10h00min (Dez Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Construção de Quadra Poliesportiva 
Descoberta, no Sítio Bomfim da Batalha Zona Rural, do Município de Salgadinho-PB.    

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.  

Salgadinho-PB, 03 de Agosto de 2021.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Confecção parcelada de próteses 
dentárias [complexidade comum a área de atuação] de acordo com as especificações da Portaria 
nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012. 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 02 de Agosto de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

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: Edital de 
chamada pública para credenciamento de pessoa jurídica especializadas na realização de exames 
em diagnóstico em laboratório clínico, para atender as necessidades diárias dos usuários do SUS 
da Secretaria de Saúde do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, visando a execução 
de serviços através de inexigibilidade de licitação, decorrente da chamada pública nº 00001/2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FUNDACAO 
RUBENS DUTRA SEGUNDO - R$ 163.907,20; IARA MATIAS GOMES - R$ 112.512,90; LABCLIN 
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - R$ 112.512,90.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Agostode 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/
PNAE NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E 
PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C - R$ 108.530,00.

Soledade - PB, 03 de Agosto de 2021
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Chamada Pública nº 00002/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-

MENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA 
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NO MUNICÍPIO 
DE SOLEDADE – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cooperativa 
Agro Industria dos Citricultores e Produtores Rurais de Matinhas e C - CNPJ 29.421.952/0001-60. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Centro Administrativo 
- Soledade - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3383-1725/1094.

Soledade - PB, 04 de Agosto de 2021
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00011/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Inês torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB, às 
10:00 horas do dia 18 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente, para prestação dos serviços técnicos na 
elaboração de projetos e acompanhamento junto aos órgão cedentes de interesse do Município 
de Santa Inês-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Santa Inês - PB, 03 de Agosto de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA S. JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2021
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 16 de Agosto de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de Sistemas Informatizados destinados as 
Secretarias Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 15 de Julho de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 00032/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00032/2021, que objetivaAquisição de pés 
para bancos de jardim, para atender as demandas da secretaria municipal de obras e urbanismo 
de São José de Piranhas - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de:CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA- CNPJ nº 29.590.960/0001-30- R$ 
18.000,00. Convocamos o representante da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, assinar seu respectivo contrato. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Informações: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José de Piranhas - PB, 03 de Agosto de 2021.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 0009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0009/2021, que objetiva a: Aquisição de 
gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE 
ALIMENTOS WSS EIRELI -R$ 235.400,00; CARLOS G A DANTAS - R$ 147.449,00; ANA LUCIA 
SILVA TOME - R$ 235.040,00. Convocamos as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 03 de Agosto de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 0008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0008/2021, que objetiva a: Contratação de 
veículos tipo ônibus para prestação de transporte de alunos e professores do município de Solânea/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAMIAO SANTOS DE 
OLIVERIA 10346451450 -R$ 36.400,00; JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA 09955717408 - R$ 
56.950,00; MARINALDO LIMA DOS SANTOS 03316152407- R$ 34.400,00; MANUEL OLIVEIRA 
SILVA 04759300457 - R$ 34.000,00; EVAN DE ARAUJO SILVA 25249184839 – R$ 24.200,00; 
ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA 03363130473 - R$ 15.000,00; ABEL VALDIVINO BATISTA 
15249151493 - R$ 21.650,00; ROBERTO PEREIRA DA CRUZ 01148424423 - R$ 12.050,00; LE-
ANDRO LUIS DA SILVA 70497845407- R$ 16.450,00; JOAO BATISTA DOS SANTOS 66092833468 
- R$ 16.350,00; ERIVELTON SOARES SILVA 10769575447- R$ 35.000,00. Convocamos as em-
presas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 03 de Agosto de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº097/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2021. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA O ENFRENTAMENTO DA CO-
VID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB.2.0- 
DO RESULTADO.- CEPALAB LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 02.248.312/0001-44 - Valor R$: 
209.400,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 03 de agosto de 2021. LUCIANO CORREIA 
CARNEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de agosto de 2021 27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de agosto de 2021        28
Publicidade

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 03.05.21.610 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
DATA DE ABERTURA: 17/08/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 17/08/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01408-2
LICITAÇÃO BB Nº 887476
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DIGITAL PARA A MATERNIDADE DR. PEREGRINO 

FILHO, EM PATOS/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 110 – REC VINCULADOS AO FUNDO ESTADUAL 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, 03 de agosto de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

CONCORRÊNCIA Nº 22/2021    
 Registro CGE Nº 21-00826-5

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 22/2021 (Obras de Restauração da Rodovia PB-
386, Trecho: Itaporanga/Boa Ventura/Diamante/Ibiara/Conceição, com 55,40 km), que após análise 
detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital 
da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas 
na seguinte ordem: 1º lugar: J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - R$ 6.435.029,02 e  2º 
lugar: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA – R$ 19.217.568,60.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 03 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 17/2021    
 Registro CGE Nº 21-01034-7

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 17/2021 (Obras de Restauração da Rodovia 
PB-0323, Trecho:Brejo dos Santos/Bom Sucesso/divisa PB-RN), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem:1º lugar: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL- R$ 
5.870.067,97, 2º lugar: J & F CONSTRUÇÕES E COMÈRCIO LTDA – R$ 6.673.106,82, 3º lugar 
- COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 6.751.036,68, 4º lugar: AL ALMEIDA 
ENGENHARIA LTDA– R$ 6.790.778,26 e 5º lugar: CVM CONSTRUTORA  LTDA – R$ 6.850.786,79

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 03 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 07/2021
Registro CGE Nº 21-01298-9

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 07/2021 (Obras de Implantação e Pavi-
mentação da Ligação do Bairro Mangabeira IV - Rua Monsenhor Arlindo Bezerra à Rodovia PB-008, 
com 2,27 km ), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa: SIGA  CONSTRUTORA – EIRELI 
e inabilitadas as empresas: TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP por 
não cumprir o exigido no edital no item 10.5.subitem 10.5.1- b., não apresentou atestado técnico 
operacional: para: b) BASE ESTAB. GRANUL. C/MISTURA (SOLO E OU AREIA na quantidade 
mínima de 1.500,00m³) e 10.5.subitem 10.5.1-c , não comprovou possui em seu quadro permanente 
Engenheiro detentor de Atestado Técnico para: b) BASE ESTAB. GRANUL. C/MISTURA (SOLO E 
OU AREIA) e CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP por não cumprir 
o exigido no edital no item 10.5.subitem 10.5.1.f.f1 (apresentou relação explicita e declaração formal 
de disponibilidade de equipamentos faltando: 01(uma) Vibro Acabadora de Asfáltico. 01(um) Rolo 
Compactador tipo Tandem, 01(um) Caminhão Basculante 10t, 01(uma) Carregadeira de Pneus)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 03 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 06/2021
Registro CGE Nº 21-00662-4

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2021 (Construção da Ponte do Abacaxi 
sobre o Rio Mamanguape de 150,0m na PB- 067, entre Itapororoca e Cuité de Mamanguape), o 
resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: CONSTRU-
TORA GURGEL SOARES LTDA através do processo nº 004261/2021, que foi denegado pela 
Comissão Permanente de Licitação e o mesmo foi acatado pelo Diretor Superintendente com a 
recomendação de incluir como habilitada a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, 
tendo como respaldo o Parecer Jurídico  nº 341/2021 da PJ. Em virtude disto, a Comissão retifica 
sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas CONSTRUTORA BRTEC LTDA , PLINIO 
CAVALCANTI & CIA LTDA e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e inabilitada a empresa 
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA LTDA por não cumprir o exigido 
no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional: para: a) 
CONCRETO ESTRUTURAL EM OBRAS D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou viadutos) fck >=30Mpa 
na quantidade mínima de..... 500,0m³ e b)FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO EM OBRAS 
D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou viadutos) na quantidade mínima de  60.000,00kg

   A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos 
interessados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão retifica a 
sua decisão e marca a data de  06/08/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 

João Pessoa, 03 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 18/2021
Registro CGE Nº 21-00762-1

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
de Vias Urbanas(Vias do Atlântico), Avenida João Cirilo da Silva até Hospital Universitário de João 
Pessoa), o resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA através do processo nº 004228/2021, que foi denega-
do pela Comissão Permanente de Licitação e o mesmo foi acatado pelo Diretor Superintendente 
com a recomendação de incluir como habilitada a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES 
LTDA, tendo como respaldo o Parecer Jurídico  nº 345/2021 da PJ. Em virtude disto, a Comissão 
retifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas HECA CONSTRUTORA LTDA , 
PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e inabilitadas as 
empresas CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA LTDA por não cumprir 
o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional: 
para: c) CONCRETO ESTRUTURAL EM OBRAS D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou viadutos) fck 
>=30Mpa na quantidade mínima de  310,0m³  e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA por não cumprir 
o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional: 
para b) CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE na quantidade mínima de 1.900,0ton.

   A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos 
interessados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão retifica a 
sua decisão e marca a data de  06/08/2021  às 11:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 

João Pessoa, 03 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 008/2021

REGISTRO Nº 21-01423-9
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM CAMPINA GRANDE - 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: 06 de setembro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 03 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021
PROCESSO Nº 19.000.001442.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE INS-
TRUÇÃO, BOINA ESTILO FRANCÊS E GORRO COM PALA, destinado à POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, 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 o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic07@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 CGE nº 21-01421-3
João Pessoa, 03 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
PROCESSO Nº 31.201.004385.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAVALO MECÂNICO E 01 (UM) SEMI REBOQUE, 
destinados ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS - DER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 18/08/2021 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 o Edital, poderão ser obtidas pelos 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 na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01416-5 
João Pessoa, 03 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 PROCÓPIO 
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 deCUMPRIMEN-
TO 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 enoventa 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. 

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de Combustíveis e Derivados 
de Petróleo no Compartimento da Borborema (SINDECPETRO-PB), com sede na Rua Iara Amaral n.º 
385, Dinamérica, na cidade de Campina Grande-PB, no uso de suas atribuições que são conferidas 
pelo estatuto da entidade, vem comunicar a todos:Os Empregados na Distribuição, Comércio e Postos 
de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Os Empregados na Distribuição, Comércio 
e Posto de Serviço de Biocombustíveis;Os Empregados na Distribuição, Comércio e Serviços 
de Óleo Lubrificante; Os Empregados na Distribuição, Comércio e Posto Serviço de Gás Natural 
Veicular (GNV), Os Empregados na Distribuição, Comércio e Posto de Serviço de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP); Os Empregados em Lojas de Conveniências em Postos de Serviços de Com-
bustíveis e Derivados de Petróleo; Os Empregados Terceirizados na Distribuição, Comércio e Posto 
de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Os Empregados em Posto de Abastecimento 
de Aeronave (PAA); Os Empregados em Posto de Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos 
(Eletroposto); Os Empregados em Lava-Jato; Os Empregado em Estacionamento e Garagens, não 
associado ao sindicato, que foi registrada e arquivada no dia 02 de agosto de 2021 a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2021/2022, portanto a partir desta publicação, FICA ABERTO O PRAZO DE 
10 (DEZ) DIAS A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO PARA PROTOCOLAR NA SEDE DA ENTIDADE 
A OPOSIÇÃO POR ESCRITO PELO INTERESSADO AOS DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES 
ASSISTENCIAIS, CONFEDERATIVAS E NEGOCIAL, DE ACORDO COM AS CLAUSULAS:QUINTA, 
SÉTIMA E OITAVA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CONFORME ACORDADO ENTRE 
O SINDICATO E O MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO DA 13 REGIÃO NOS TERMOS DO 
(TCAC) TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SOB. O N.º 010/2007.

Campina Grande/PB, 02 de Agosto de 2021.
Vera Lucia Almeida de Araújo

Presidente 

SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS E 
ESTADUAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINAFIT/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Pelo presente Edital, faço saber que nos dias 12 e 13 de agosto, no 
período de 08 às 19 horas, sendo dia 12 nas cidades do interior e dia 13 no auditório da SEMOB/
JP e onde mais a comissão eleitoral possa indicar, será realizada Eleição para composição das 
Diretorias e do Conselho Fiscal, bem como dos suplentes, ficando aberto o prazo. de 8 (oito) dias 
antes da data aprazada para pleito, para o registro das chapas, conforme artigo 45 do Estatuto, 
após publicação do Edital. O Requerimento solicitando o registro de chapas, em 02 (duas) vias, será 
endereçado ao Presidente do Sindicato e, deverá ser assinado por qualquer um dos candidatos que 
integram a chapa, acompanhado dos seguintes documentos: A ficha de qualificação dos candidatos 
contendo os seguintes dados (nome, filiação, data e local de nasci mento, estado civil, endereço 
residencial, número e órgão expedidor de Carteira de Identidade, CPF). A Secretaria do SINAFIT/
PB, funcionará, no período destinado ao Registro das chapas, no horário de 08h00 as 17h00, onde 
se encontrará a disposição dos interessados, pessoa habilitada para o atendimento, prestação de 
informação concernentes ao processo Eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do 
correspondente Recibo. Os candidatos que não preencherem as condições estabelecidas poderão 
ser impugnados por qualquer membro da diretoria ou associado no prazo de 05 (cinco) dias do 
registro de chapas na secretaria do SINAFIT/PB, cuja impugnação devidamente justificada será pro-
tocolada e dirigida ao Presidente, que convocará a Diretoria Executiva para as devidas providências.

João Pessoa-PB 02 de agosto de 2021
Fabio Gomes da Silva Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social - IBRADHES, com sede nesta cidade, 

na Avenida Juarez Távora, nº 522, bairro Torre, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. Jodelmar Brasileiro de Figueiredo, CONVOCA através do 
presente edital, todos os associados, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na 
sede do IBRADHES, às 10:00 horas, do dia 10 de agosto de 2021, com a seguinte ordem do dia:

1 - Nova Eleição para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
2 – Assuntos Relevantes a Gestão.
A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 10:00 horas, com a 

presença da maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, 
uma hora depois, e deliberará por maioria de votos dos presentes (art.10, do Estatuto).

 João Pessoa (PB), 03 de agosto de 2021.
JODELMAR BRASILEIRO DE FIGUEIREDO

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FREI MARTINHO - PB
Rua Maria Henriques Bezerra, S/N – Centro – Frei Martinho-PB

CNPJ: 08.967.077/0001-47
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Frei Martinho, dia 17 de setembro de 2017, no período das 

08:00h às 15:00h, em sua sede, situada na Rua Maria Henriques Bezerra, S/N – Centro – Frei 
Martinho-PB, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e res-
pectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
da Paraíba, o registro de chapas deverá ser protocolado na 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 EMPAER local. 

Frei Martinho - PB, 03 de agosto de 2021.
ISRAEL CARLOS DE ARAÚJO

Presidente

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1478/2021 em João Pessoa,28de julho de 2021 
– Prazo: 352dias. Para a atividade de:Pavimentaçãodo Contorno de Bananeiras, trecho1: Estaca 
75 a 215 + 8,693. Na (o) –CONTORNO DE BANANEIRAS, TRECHO1: ESTACA 75 A 215 + 8,693. 
Município: - UF: PB. Processo: 2021-006487/TEC/LI-8004.

A Gomes de Lima Construção e Empreendimentos e Incorporaçoes LTDA CNPJ:27.740.217/0001-
94 torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambientea Licença Prévia, para 
construção de um Empreendimento Residencial, situado no endereço.: JOSE MATIAS GUEDES 
CEP 58063-243 Bairro:.GRAMAME.

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNP: 09 012 493 0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação para Capeamento Asfáltico 
de diversas ruas, distribuídas entre os bairros: Centro, Recanto do Poço, Jardim Manguinhos e 
Camalaú, CEP: 58310-000 Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986 “

ANDRESSA VIDAL DE NEGREIROS NÓBREGA ANDRADE, CPF: 041.836.774-0, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Instalação para construção de uma Residência Unifamiliar, situada no Condomínio Villas Ponta 
de Campina, Quadra E, Lote 31,  Ponta de Campina – Cabedelo/PB.

LINCER MARTINS, CPF: 085.487.794-03, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraConstrução de 
residência Unifamiliar, situado no Loteamento SthephaniePalhano, Lote 06, Quadra 34, Jacaré– 
Cabedelo/PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Agricultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma e Manutenção da Creche Municipal 
Tarik Anthony Maia Azevedo, situada na Rua Apicum no bairro do Portal do Poço, Cabedelo/PB.. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

CABEDELO TRANSPORTES LTDA CNPJ 020663490001-51 torna publico que requereu a SEMAPA-
-Secretaria de Meio Ambiente  Pesca e Agricultura  de Cabedelo  renovação de  Licença de Ope-
ração- LO para atividade de Opererador Portuário Transportes de Cargas em geral e aluguel de 
máquinas e equipamentos.  Área construída 240 m² situada a Rua Aderbal Piragibe , nº 11, Centro, 
Cabedelo PB. CEP 58100110. Latitude 06º ´´ 5817.13´´ Langitude 34 ´´50`15.02``0

A SOUSA BRANDÃO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 15.706.291/0001-05, 
torna público que requereu da SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LI- Licença de Instalação, para regularização de um Imóvel Residencial Ilha Dourada, 
situado à Rua Maria do Carmo Araújo de Lima esquina com a Rua Santa Cavalcante- QD C LT 
1  - Praia do Poço, Cabedelo –PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)
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