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Pouco mais de 31% 
do PIB da Paraíba 
está em João Pessoa
Capital concentra a maior parte dos investimentos do estado e, com mais de 73 mil MeIs 
abertas só este ano, cidade é polo econômico que gera oportunidades de negócios. Página 17

Opera Paraíba prevê 347
cirurgias eletivas em agosto

Maria da Penha: Estado 
amplia proteção à mulher

Preço da cesta básica registra 
queda após meses de alta 

Após aumento de casos de covid, programa é retomado, 
beneficiando pacientes de quase 100 municípios. Página 5

Lei completa 15 anos; número de crimes contra o sexo 
femino cai, mas ainda é maior que 2019.  Página 8

Apesar da retração de 0,70%, custo acumula alta de 
17,85% nos últimos 12 meses em João Pessoa. Página 17

 Colunas
A Festa das Neves de Flávio Tavares 

é criativa e excelente inspiração, rica memória 
da cidade de João Pessoa, que sempre narrará 

a outras gerações, nossas conquistas e 
valores culturais.  Página 2

Damião Ramos Cavalcanti

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Últimas
Luiz Fux rebate Bolsonaro e 
cancela reunião entre Poderes
Presidente do STF sai em defesa de Moraes e Barroso: 
“Quando se ataca um, se ataca a todos”. Página 4

Mais um passo Câmara aprova o texto-base 
que prevê a privatização dos Correios. Página 15

Paraíba

Chico Buarque e Gilberto Gil, entre outros, 
não se vendem. Não dizem que querem que vá 

tudo pro inferno. Por outro lado, vejo alguns dos 
melhores da minha geração se jogando ao lixo 

político-cultural.  Página 12
Carlos Aranha

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

424.154

20.066.146

200.670.720

9.023

560.801

4.263.828
Fonte - PB: SeS-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.666.460

149.337.593

4.318.299.998
Tributo edição especial do Palco Tabajara celebra aniversário 
de João Pessoa com músicas inspiradas na cidade. Página 4
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Quadrinhos Renomado artista da PB, Mike Deodato 
fecha parceria com editora de SP para lançar HQs. Página 9

China 34 24 16 74 

Estados Unidos 29 35 27 91 

Japão 22 10 14 46 

Austrália 17 5 19 41 

Atletas da Rússia 16 22 20 58 

Grã-Bretanha 16 18 17 51 

Alemanha 9 10 16 35 

França 7 11 9 27 

Itália 7 10 18 35 

Holanda 7 9 10 26 

Brasil 4 4 8 16 
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Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020

Aniversário da cidade é celebrado com lançamentos e inaugurações, como o novo visual do Busto de Tamandaré, que reuniu o 
governador João Azevêdo e o prefeito Cícero Lucena; chefe do executivo estadual também vistoriou obras no 5 de agosto. Página 3

Capital ganha novo letreiro

Cultura

Brasil

Economia

Saldo das 
Olimpíadas Com a 
16a medalha de Pedro Barros 

no skate, Brasil iguala marca 
de condecorações da Rio-2016, 
mas como ainda faltam dois dias 
para o encerramento dos jogos, 
país tem tudo para superar o 
recorde. Página 21
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O escritor Luc de Clapier, que viria a consagrar-se como-
marquês de Vauvernagues, dizia, ali por volta da segunda 
metade do século XVIII, que “a inveja não sabe se esconder”. 
Para o pensador francês, a emulação “acusa e julga sem pro-
vas; aumenta os defeitos; dá enormes qualificativos às míni-
mas falhas; sua linguagem é repleta de fel, exagero e injúria”. E 
arremata: a invídia “ataca furiosa e obstinadamente o mérito 
fulgurante”.

O gestor público honesto e empreendedor precisa ter muito cui-
dado com isso, nestes dias em que as redes sociais são utilizadas, 
também, por gente sem escrúpulos, para difundir mentiras acerca 
deste ou daquele administrador dos bens coletivos. E o povo, da 
mesma forma, deve precaver-se, tendo em conta, para citar nova-
mente Vauvernagues, que “a desculpa habitual dos que causam a 
desgraça dos outros é que querem o seu bem”.

Como dizia o imperador-filósofo Marco Aurélio, nas suas Me-
ditações, “a arte da vida se assemelha mais à da luta do que à da 
dança”. Em virtude de realidade tão humana, ensina o pensador 
romano, discípulo de Epíteto, que se faz necessário estar “sempre 
alerta e em guarda contra os golpes súbitos e imprevistos”. Ainda 
bem que, no caso da Internet, o mesmo correio da má notícia pode 
se virar contra o missivista desonesto.

No caso da política, a oposição, ou seja, o exercício do con-
traditório deve ser praticado sob as luzes da virtude e dentro 
das balizas da ética. Difamar não é a mesma coisa que “endu-
recer o jogo” contra o oponente. Depreciar o trabalho de um 
gestor ou gestora pela calúnia é desrespeitar a democracia e 
subestimar a inteligência do eleitorado, além de impor a se-
guinte reflexão: o que não fará gente assim caso conquiste, de 
fato, o poder?

As tratativas com vistas às eleições do próximo ano foram 
iniciadas. As gestões públicas que estão dando certo já estão 
sendo alvos de manobras mesquinhas, destinadas a tentar de-
sacreditar seus protagonistas perante o eleitorado. Este, como 
assinalado acima, deve manter os olhos abertos, para não 
comprar gato por lebre. Afinal, como enuncia Vauvernagues, 
“talvez não exista verdade que não seja, em uma mente equi-
vocada, matéria de erro”.

Velhas práticas A Festa das Neves de Flávio Tavares
Pairando, no largo da Rua General 

Osório, como se fosse a aguda visão de uma 
águia, Flávio viu tudo, lá de cima. Até mes-
mo os bozós brancos de osso, rolando, no 
feltro vermelho e verde, cheio de quadrados 
e números para sortearem o azar ou a sorte. 
Desceu, na hora em que quis, para sua me-
mória enfrentar o medo que nutria de Mon-
ga, mulher que se transformava em espanto-
so monstro, perdendo aos poucos seus belos 
e sensuais lábios, em troca de uma enorme 
boca de gorila de grandes dentes e, nas 
mãos peludas, longas unhas afiadas. Quem 
não tinha medo de Monga, mesmo pagando 
os derradeiros cruzeiros para sofrê-lo? Daí, 
pode vir a filosofia de que a curiosidade, 
em certos momentos, vence 
qualquer medo ou pavor.

Voltou de volta o pintor, 
novamente de cima, entre o 
antigo Mosteiro de São Ben-
to e a imponente Catedral, 
avizinhado pela entrada da 
Conselheiro Henrique, onde 
se enfileiravam várias bar-
racas de cocada preta e de 
maçã caramelada e, bem em 
frente à casa 36, da restauradora Ubaldi-
na Gomes, o cachorro quente de Nêga. Da 
tela, com dois metros de distância, senti o 
cheiro desse tempero, que na realidade se 
espalhava até as imediações do Casarão dos 
Azulejos e da devotada Igreja do Carmo, já 
vizinha ao Palácio do Bispo. 

Águia, à semelhança das corujas, gos-
ta das torres de igreja, para ver de cima, 
silenciosa, sem o barulho das asas. Mesmo 
assim, do alto e de longe, pelo cheiro, sentia 
que Nêga tinha acendido o carvão, também 
em outras tendas e pavilhão, percebendo 
a fumaça dos espetinhos e das linguiças, 
como nada faltasse a quem quisesse comer. 
As lembranças de Flávio são abrangentes, 
pela arte dos seus pincéis, oferecendo um 
eloquente colorido de gente e de coisas, viva 
e mortas. Essa memória flaviana não é úni-

ca, encontra-se também nas quermesses 
interioranas, quando se misturavam o sa-
grado e o profano, como se fosse um amplo 
“terreiro”; a fé e alegria; a reza e os cantos; 
o som da serafina e o do zabumba, sanfona 
e pandeiro; o das bandas filarmônicas, exe-
cutando também tradicionais dobrados; 
e a difusora em alto-falante, transmitindo 
os discos 78, com canções românticas, de-
pois das pagas, com “declarações de amor”, 
sob o sigilo do anúncio: “de alguém para 
alguém, de quem muito te ama”. Enfim, os 
dois sabiam... E lá vinham Miltinho, Nelson 
Gonçalves, Emilinha Borba, Ângela Maria e, 
posteriormente, já dos discos de 33 ou 45 
rotações, Cely Campello ou Roberto Carlos, 

isso até, em todos os sentidos, 
a festa terminar...

Vejo também, nessa tela, 
a águia passar pelo carrossel 
e ir aos pés da roda gigante, 
de onde espiavam os “lances” 
das lindas garotas, que se di-
vertiam ao perceber que esta-
vam sendo admiradas. Havia, 
no ar, a intenção de flirt e de 
outros desejos, que resulta-

riam, talvez, em alianças de compromisso 
ou, por fortuna, de felizes casamentos. As 
moças traziam, do interior, até pouco tempo 
usado em Itabaiana, o costume de andarem 
de braços dados. Era uma proteção, inclusive 
do preconceito contra a mulher que andasse 
sozinha. Essa caminhada, no interior, aconte-
cia, também, fora dos dias santos, nas noita-
das de feriados, sábados e domingos. Ao som 
do Berra Boi (Cassicobra, Chico Correa e Lu-
cas Dan), a Festa das Neves, de Flávio Tava-
res, é criativa e excelente inspiração, rica me-
mória da cidade de João Pessoa, que sempre 
narrará a outras gerações nossas conquistas 
e valores culturais. Atualmente, enquanto 
acontecem tristezas com doenças coletivas, 
como a Covid, o artista Flávio nos presenteia 
esse quadro, sobre uma das maiores alegrias 
da cidade: A Festa das Neves. 

Um homem sereno
O olhar ligeiro desenhando traços do 

rosto amorenado pelo sol do Sertão como a 
lembrar um personagem saído das páginas 
e veredas de Guimarães Rosa. A voz caden-
ciada como a marcar o ritmo de palavras e 
vivências ditas com a sabedoria de quem, na 
vida, conviveu e superou aridez de chuvas, 
espinhez de mandacarus e valentia de bichos 
e homens.

Ele fez e faz parte de minhas memórias 
desde a tenra infância. Com que fascínio escu-
tava, embevecida, a façanha 
de seu pai e a aposta que faz 
com uma lagartixa, de tam-
bém descer de um coqueiro 
de cabeça para baixo. Uma 
proeza que cumpriu, mas 
renegou de não mais repe-
ti-la. Uma proeza que, mar-
cada em códigos genéticos, 
ficou impregnada no com-
portamento dos filhos, que 
tinham, como herança, a capacidade de ver a 
vida com a sagacidade e a esperteza tão pecu-
liares as narrativas de um Ariano Suassuna.

Assim, conheci Seu Dedé Jerônimo desde 
a infância. Como vizinho nosso em Impueiras, 
sempre demonstrou um espírito de vida em 
comunidade, onde o meu se perde na dimen-
são do nosso, ou seja, não terei para mim o 
que excede e falta para tantos que nada tem. 

Deste modo, em inúmeras oportunida-
des, a sua experiência, aprendida na lida com 
o pai ao cuidar de rebanhos de gado, era par-
tilhada com vizinhos. Quantas vezes não via 

meu pai buscando sua ajuda para acompa-
nhar vacas em trabalho de parto e que apre-
sentavam complicações. Assim, Seu Dedé 
Jerônimo vinha, no pingo do meio-dia, ou na 
calada da noite e, com gestos comedidos e fala 
mansa, falava com o animal em sofrimento e 
este, como a entender a linguagem humana, 
se aquietava. E logo, uma nova cria saltitava 
em currais e oitões de casas.

E quando se falava em pagamento pe-
los serviços prestados ele esboçava um dis-

creto sorriso e falava: “Né 
nada não, o importante é 
que a bichinha ficou boa”. 
Assim, entre gentes e bi-
chos ele cativava amigos, 
ensinava modos de viver 
e, principalmente, exem-
plificava como, enquanto 
humanos, podemos ser 
solidários com os animais 
a quem ele cuidava e res-

tabelecia a vida.
Muitas vezes, pelos corredores de Im-

pueiras, encontrava Seu Dedé tangendo o 
seu minguado rebanho de nove ou dez va-
quinhas. Nos olhos, se refletia a alegria do 
encontro e, como voz calma, falava por entre 
um discreto sorriso de canto de boca: “Vou 
ali levar essas Serenas para a escola”.

Hoje Seu Dedé está tangendo as “sere-
nas” do rebanho de São Pedro pelos corre-
dores e pastagens celestiais. E, calmamente, 
contando causos e proezas para anjos e que-
rubins.

 Ao som do Berra Boi, 
a Festa das Neves, de 

Flávio Tavares, é excelente 
inspiração, rica memória da 
cidade de João Pessoa.   

 Muitas vezes, pelos 
corredores de Impueiras, 

encontrava Seu Dedé tangendo 
o seu minguado rebanho de 
nove ou dez vaquinhas.   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Em agenda comemorativa ao aniversário da cidade, governador fez visita técnica às obras do Parque Parahyba III 
A inauguração do novo 

letreiro da cidade de João Pes-
soa, no Busto de Tamandaré, 
em Tambaú, contou com a 
presença do governador João 
Azevêdo na noite de ontem, 
além de deputados, vereado-
res e auxiliares do governo e 
da prefeitura. O monumento 
em homenagem à capital pa-
raibana foi inaugurado pelo 
prefeito Cícero Lucena e traz 
como destaque uma maior 
aproximação com a cultura 
e o povo da cidade, simboli-
zados por meio do sol. A en-
trega fez parte do calendário 
comemorativo pelo 436° ani-
versário da capital paraibana.

Ao longo do dia, João 
Azevêdo também fez visita 
técnica ao Parque Parahyba 
III, no Bessa e assistiu à missa 
em homenagem à padroei-
ra da cidade, Nossa Senhora 
das Neves, no Santuário Mãe 
Rainha, dentro da agenda em 
comemoração ao aniversário 
de João Pessoa.

Durante a visita ao Par-
que Parahyba III, o governa-
dor afirmou que este será um 
equipamento de lazer e con-
vergência social de grande 
importância para a popula-
ção. “Este ambiente vai trazer 
mais qualidade de vida para 
as pessoas. Aqui, elas vão po-

der fazer atividades físicas, 
passear com seus filhos, tudo 
com os devidos cuidados pre-
ventivos contra a covid-19, é 
claro. O Parque vai ter uma 
excelente estrutura”, garantiu. 

O local tem uma área 
total de praças e calçadas 
de 4.485,00 m², a área total 
de ciclovia é de 1.152,00 m² 
e a área do estacionamen-
to equivale a 621,45 m². Vai 
contar com calçadas de con-
torno em todo seu perímetro, 
playground, academias ao ar 
livre, ciclovia, estacionamen-
tos, iluminação, quadras de 
areia, entre outros. O Parque 
Parahyba III está sendo im-
plantado entre as ruas José 
Oliveira Curchatuz, Rua Maria 
José Noronha, Rua Lourdes 
Ferrer, Rua Rev. Tiago dos An-
jos e Rua Gilvan Rolin de Brito 
Júnior, em João Pessoa.

A superintendente de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado (Suplan), 
Simone Guimarães, comen-
tou que estão sendo inves-
tidos R$ 3,5 milhões nesta 
etapa do Parque. “As obras 
tiveram início há cerca de um 
mês e a previsão é que sejam 
concluídas no começo do pró-
ximo ano. Este vai ser um es-
paço bonito, agradável e que 
terá acessibilidade”, disse.

O projeto de urbanismo 
foi idealizado para ter o me-
nor impacto ambiental possí-
vel, por se tratar de uma Área 
de Preservação Permanente. 

Novo letreiro 
À noite, o governador 

participou da inauguração 
do novo letreiro do Busto de 
Tamandaré, entregue à popu-
lação pelo prefeito Cícero Lu-
cena. O local é um dos pontos 
turísticos mais visitados da 
cidade. 

“Nosso objetivo é trazer 
mais qualidade de vida para 
as pessoas e para mim é uma 
alegria muito grande conti-
nuar mantendo as parcerias 
com a prefeitura de João Pes-
soa. É uma alegria participar 
desse momento, em um pon-
to turístico tão importante 
da cidade que foi renovado. 
Quem ganha com isso é o 
povo de João Pessoa”, obser-
vou João Azevêdo.

O antigo letreiro foi re-
tirado no mês passado para 
uma revitalização na estrutu-
ra. Já o novo letreiro tem 16 
metros de comprimento e o 
monumento em formato de 
sol, mede quase 4 metros de 
comprimento e 3 metros de 
altura, pesando aproximada-
mente uma tonelada.

Capital é presenteda com novo 
letreiro no Busto de Tamandaré

Em opinião enviada à coluna, 
Frei Anastácio (PT) desanca o 
‘PL da Grilagem’, que eleva o 
tamanho de terras da União 
passíveis de regularização: 
“Mais uma boiada passando. 
Esse PL também ataca os povos 
indígenas, que tiveram suas ter-
ras invadidas. Grileiros, madei-
reiros e garimpeiros ilegais são 
os principais beneficiados por 
esse PL do governo Bolsonaro”.   

Boiada passando 
Presidente do diretório do 
Avante de João Pessoa - e se-
cretário de Desenvolvimento 
Social da capital, Felipe Lei-
tão voltou a empenhar apoio 
ao projeto de reeleição do 
governador João Azevêdo. 
“Tem mostrado que sabe ad-
ministrar”, citou, ressaltando 
o equilíbrio financeiro alcan-
çado pelo Estado, apesar das 
crises econômica e sanitária.     

Não é somente no âmbito das mídias 
que o STF tem reagido a Bolsonaro. Esta 
semana, o ministro Alexandre de Mora-
es determinou a abertura de investiga-
ção contra o presidente devido aos inú-
meros ataques ao sistema eleitoral, que 
ele acusa de ser fraudulento. Parece não 
adiantar dizer a Bolsonaro que as urnas 
eletrônicas não entram em rede, porque 
não são conectadas à Internet.  

não adianta dizer 

Missão difícil - Mas não iMpossível - essa do stf: 
desMentir as narrativas distorcidas de Bolsonaro  

“saBe adMinistrar” 

Tornou-se uma missão extraordinária, podemos assim dizer, para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desmentir a 
eficácia prática daquela famosa frase atribuída a Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha na-
zista, segundo a qual “uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade”. Coube ao ministro Luís Roberto 
Barroso (foto), presidente do TSE, no mês passado, fazer a remissão da frase às contumazes declarações do 
presidente Bolsonaro contra a atuação da Corte. Na ocasião, Bolsonaro disse que foi impedido de fazer o en-
frentamento da pandemia porque teria sido tolhido pelo STF. Fiz referência à expressão ‘missão extraordinária’ 

devido ao conteúdo da série ‘#VerdadesdoSTF’, que, em sua maioria, se ocupa em desmentir notícias falsas do 
presidente e de seus apoiadores. Em vídeo da série, a Corte se pronunciou: “Uma mentira repetida mil vezes vira 

verdade? Não. É falso que o STF tenha tirado os poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É 
verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com me-

didas para proteger a população. Não espalhe fake News. Compartilhe as verdades do STF”. 
Agora, outra inverdade disseminada por Bolsonaro, por mil vezes, também mereceu novo des-
mentido, com base em fatos. O presidente voltou a dizer, citando inquérito da Polícia Federal, 
que urnas eletrônicas são violáveis, porque teriam sido alvo de hackers, em 2018. Mentira. Na 

verdade, o inquérito não investigou invasão de urna eletrônica, mas uma tentativa malsuce-
dida de acesso ao sistema do TSE. Missão difícil - mas não impossível - essa do STF.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Nada no PT é unanimidade”. Do presidente do 
partido na Paraíba, Jackson Macedo, comen-
tando o fato de que uma corrente ligada a Frei 
Anastácio é contrária à filiação de Ricardo Cou-
tinho ao partido, enquanto outra, ligada a Luiz 
Couto, é favorável. Ele minimiza a polêmica: “O 
que vale é a eleição de Lula. Essa é a nossa 
prioridade”. 

eleição de lula é a nossa 
prioridade, diz Jackson 

volta das coligações? 

aMizade longa  

Prevista para ontem, a votação do relatório 
que versa sobre a reforma eleitoral, pela co-
missão especial da Câmara dos Deputados, 
foi adiada mais uma vez. É que há um movi-
mento para a celebração de acordo que per-
mitirá a volta das coligações, capitaneado por 
Luís Tibé (Avante). A casa está dividida: exis-
tem árduos defensores do sistema ‘distritão’.  

Mais próximos do que nunca. Em sua conta no Instagram, 
o governador João Azevêdo postou mensagem de para-
béns ao aniversariante Cícero Lucena (PP): “Uma amiza-
de de longa data que se transformou numa parceria de 
trabalho pela nossa capital e pela Paraíba. Parabéns @
cicerolucena”. O prefeito faz aniversário no mesmo dia 
da cidade que administra.  
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Carreata e missa encerram 
programação religiosa

A programação religio-
sa em homenagem a Nossa 
Senhora das Neves e aos 436 
anos de João Pessoa foi en-
cerrada com uma carreata 
na tarde de ontem, saindo da  
Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, no Cen-
tro da capital, em direção ao 
Santuário Mãe Rainha, no 
Bessa, onde ocorreu uma 
missa drive-in. A celebração 
foi presidida pelo arcebispo 
metropolitano da Paraíba, 
Dom Manoel Delson.

A carreata de fiéis saiu 
às 16h30 de ontem, após o 
Santo Terço, percorrendo o 
Parque da Lagoa, Avenida 
Epitácio Pessoa, Ruy Carnei-
ro e a orla pessoense, em di-
reção ao Bessa.  O cura da Ca-
tedral, monsenhor Robson, 
guiou o cortejo. Já no santuá-
rio, após a missa, aconteceu 
um show religioso com o pa-
dre Nilson Nunes. 

De acordo com o coor-
denador do evento, o se-
minarista Allan Carlos, as 
homenagens a padroeira ti-
veram início às 9h da manhã 
de ontem, com o arcebispo 
realizando a Santa Missa. Ao 
meio-dia, ocorreu uma se-
gunda celebração com o pa-
dre Sandro Santos.  

Ele acrescentou que, 
mesmo diante das limitações 
impostas pela pandemia, as 
paróquias contaram com 
uma boa participação dos 
fiéis e acredita que apesar da 
covid-19, os devotos não dei-
xaram de homenagear Nossa 
Senhora. “Apesar da redução 
de 50% da capacidade das 
igrejas, todas as noites tive-
mos o comparecimento dos 
fiéis. Tivemos que adaptar a 
Festa das Neves. O Santuá-
rio tem capacidade para 800 
carros e tivemos um público 
considerável rendendo lou-
vores à mãe de Deus”, co-
mentou o organizador. 

Na celebração, Dom Del-
son destacou que aquele era 
um momento muito especial 
e que mesmo não podendo 
ter as tradicionais procissão 
e missa - assim como no ano 
passado - as homenagens 
ocorreram na modalidade 
drive-in, com os fiéis dentro 
dos carros no santuário par-
ticipando da missa de en-
cerramento das festividades 
de Nossa Senhora das Neves 
2021.

O religioso lembrou que 
a Virgem das Neves é padroei-
ra de João Pessoa, da Paraíba 
e da Arquidiocese do Estado e 
que aquela festa acontecia em 
um tempo desafiador, mas 
cheio de esperança. “Coloque-

mo-nos na presença de Deus 
rendendo graças pelo aniver-
sário de João Pessoa, rezando 
pela Paraíba. No aniversário 
da cidade, a nossa gratidão, 
louvor a Deus por tudo o que 
João Pessoa representa para 
nós. Grande, bela e próspera 
cidade, que as bênçãos e as 
graças de Deus continuem 
sendo derramadas sobre o 
povo tão hospitaleiro de João 
Pessoa”, declarou o arcebispo.   

Também estiveram 
presentes no encerramen-
to, o governador da Paraíba, 
João Azevêdo, a primeira-
dama do Estado, Ana Maria 
Lins, além de sacerdotes, se-
minaristas, diáconos e toda 
a comunidade que, além dos 
carros, também acompa-
nharam a celebração nas va-
randas dos prédios. “É uma 
alegria grande como seus 
filhos prestarmos essa ho-
menagem a Nossa Senhora 
das Neves, que confiou e fez 
com que o mundo mudasse 
com a entrada do filho de 
Deus na nossa história. Que 
João Pessoa receba as me-
lhores bênçãos de Deus, de 
paz, felicidade e progresso. 
Que o povo continue hospi-
taleiro, generoso, buscando 
construir da melhor forma 
possível, essa grande cida-
de”, finalizou Dom Manoel 
Delson.

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Francisco França

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O arcebispo da Pa-
raíba Dom Manoel 
Delson celebrou a 
missa drive-in que 
teve a presença do 
governador João 
Azevêdo e da 
primeira-dama Ana 
Maria Lins

No futuro Parque Parahyba III, governador afirmou que este será um importante equipamento de lazer e convergência social

436 anos de João Pessoa
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Presidente do STF participaria de encontro entre os líderes dos três Poderes, inicialmente previsto para ocorrer esta semana

A Prefeitura de João Pessoa 
retoma a vacinação em primeira 
dose para o público a partir dos 
27 anos, hoje. São três postos 
de vacinação drive-thru, com 
imunização das 10h às 19h, e 
9 ginásios que iniciam a aplica-
ção das doses a partir das 10h, 
seguindo até as 17h. A aplicação 
da segunda dose das vacinas da 
Astrazeneca (Fiocruz) e Pfizer, 
para quem tomou a primeira 
dose há 90 dias, além de Coro-
navac (Butantan), para quem 
tomou a primeira dose há mais 
de 28 dias, está disponível em 
sete locais de vacinação.

A Secretaria Municipal de 
Saúde lembra que é necessário 
realizar o agendamento pré-
vio para a vacinação, através do 
aplicativo Vacina João Pessoa 
ou do site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br. Com isso, o cidadão 
assegura ser vacinado no local 
indicado, com agilidade e todos 
os cuidados sanitários necessá-
rios. O agendamento foi aber-
to às 19h de ontem. Como tem 
ocorrido desde o início da utili-

zação do aplicativo, quem tiver 
algum problema para realizar o 
cadastro ou agendar o atendi-
mento pode procurar um posto 
de vacinação para ter a orien-
tação necessária para garantir 
sua dose. E conta ainda com o 
número 98600-4815 para tirar 
qualquer dúvida sobre o aplica-
tivo ou o site.

Documentação exigida 
Para receber a vacina é ne-

cessário apresentar documento 
oficial com foto, Cartão SUS, CPF 
e comprovante de residência em 
João Pessoa.

Transporte gratuito
As pessoas que necessita-

rem de deslocamento de um 
bairro a outro para tomar a va-
cina podem utilizar os serviços 
gratuitos dos aplicativos 99 e 
Uber, em parceria com a Prefei-
tura de João Pessoa e Governo 
do Estado, respectivamente. 
Para garantir o acesso ao ser-
viço da 99, o cidadão que usar 
a plataforma deverá acessar o 

aplicativo, na categoria 99 Pop, 
e inserir o código promocional 
‘Promocodes’, destinado exclu-
sivamente ao transporte até os 
pontos de vacinação em João 
Pessoa. O código que deverá ser 
inserido no aplicativo Uber é 
o VACINAPB e cada usuário só 
pode inseri-lo uma vez, garan-
tindo a gratuidade para as duas 
viagens que devem chegar até 
R$ 25, cada.

Os postos de vacinação 
também estão abertos para re-
ceber as doações de alimentos 
não perecíveis. Após a arreca-
dação, eles serão distribuídos 
com instituições de caridade e 
famílias necessitadas, atingidas 
pelos efeitos dessa pandemia. A 
arrecadação e a distribuição in-
tegram uma iniciativa conjunta 
da Prefeitura de João Pessoa e 
do Governo do Estado. Veja os 
locais de vacinação no link: ht-
tps://www.joaopessoa.pb.gov.
br/noticias/joao-pessoa-aplica
-primeira-dose-para-publico-
27-e-segunda-dose-para-prio-
ritarios/

Luiz Fux diz que Bolsonaro não 
quer diálogo e cancela reunião

Palco Tabajara

Giro Nordeste

Aniversário de JP é celebrado 
com sons que formam a cidade

Conceição Evaristo: sociedade 
passa por desvalorização cultural

Além das muitas mãos 
que constroem, há 436 
anos, a capital paraibana, 
João Pessoa também é 
formada por vozes. E para 
celebrá-las, a Rádio Taba-
jara realizou, na noite de 
ontem, uma edição espe-
cial do ‘Palco Tabajara’, em 
parceria com a Usina Cul-
tural Energisa. Em tributo, 
artistas da terra cantaram 
músicas que trazem João 

Pessoa como fonte de ins-
piração.

Apresentado por Val 
Donato, a edição contou 
com a participação de Re-
nata Arruda, Polyana Re-
sende e Nathalia Bellar, 
que abriram a noite de 
apresentações com ‘Meu 
sublime torrão’, composi-
ção de Genival Macêdo que 
tornou-se o hino popular 
oficial de João Pessoa. Tam-
bém estiveram presentes 
Mestre Fuba, Titá Moura, 
Chico Limeira e Maria Ka-

mila (vocalista de Os Gon-
zagas). 

Entre composições de 
artistas que fizeram parte 
da história e músicas auto-
rais, os artistas cantaram 
para João Pessoa, com a 
direção musical do produ-
tor Jader Finamore, cele-
brando as belezas naturais 
e seu povo como uma for-
ma de pertencimento ao 
território. A transmissão 
aconteceu nas ondas da 
Rádio Tabajara e nas redes 
sociais da emissora.

No dia 24 de julho, ma-
nifestantes, em São Paulo, 
atearam fogo no monumen-
to que homenageia Borba 
Gato. O bandeirante escravi-
zava índigenas e negros, es-
tuprava e traficava mulhe-
res, segundo historiadores. 
As chamas, para os manifes-
tantes, representavam a re-
volta por cultuar e celebrar 
pessoas que feriram muitos 
e servia ainda de abertura 
para discutir a sua existên-
cia, em um momento de 
maior denúncia dos casos 
de racismo no país.

Para a escritora Concei-
ção Evaristo, em entrevista 
ao Giro Nordeste, ontem, o 
movimento significa uma 
inversão histórica de repa-
ração, ao falar sobre o pa-
pel da arte e dos artistas na 
construção da sociedade 
que, neste momento, pas-
sa por uma desvalorização 
cultural.

“Ressurgimos das 
cinzas, somos fênix. Mas 
há pessoas que quando se 
queimarem, não vão ressus-
citar. Acho muito simbólico 

essa imagem do Borba Gato 
que foi queimada. O tempo 
das fogueiras também in-
verte e há momentos histó-
ricos que serão queimados 
e não vão ressurgir, não tem 
dignidade para isso. A his-
tória vai falar, vai dizer qual 
é o fogo que rejuvenesce e 
qual é o fogo que vai apagar 
e nunca precisou existir”, 
afirmou.

Preso desde o dia 28 
de julho, após se apresen-
tar como partícipe na ma-
nifestação de atear fogo na 
estátua do bandeirante, o 
entregador Paulo Roberto 
da Silva Lima, Paulo Galo, 
de 32 anos, teve a prisão 
temporária revogada no iní-
cio da noite de ontem, pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília.

Sobre o crescimento de 
casos de racismo que cho-
cam no cotidiano e são cada 
vez mais constantes, Con-
ceição Evaristo pontuou a 
educação como ferramenta 
de mudança.

“Eu tenho uma tendên-
cia muito forte a acreditar 
na juventude. Se a gente 
investir na educação esse 
quadro vai mudar. Mas 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-
tro Luiz Fux, realizou um novo 
discurso ontem, para anunciar o 
cancelamento da reunião entre 
os líderes dos três Poderes, ini-
cialmente prevista para ocorrer 
nesta semana.

Para demonstrar a serieda-
de do gesto, Fux pediu a todos os 
ministros presentes no tribunal 
que deixassem os gabinetes para 
acompanhar o pronunciamento 
presencialmente no plenário. 
Os ministros Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber, 
Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e 
Kassio Nunes Marques estavam 
na Corte no momento da fala.

Em um duro e breve pro-

nunciamento, o magistrado 
afirmou que “diálogo eficiente 
pressupõe compromisso per-
manente com as próprias pala-
vras”, em referência à conversa 
que teve com o presidente Jair 
Bolsonaro, no dia 14 de julho, 
na qual o chefe do Executivo se 
comprometeu em moderar o 
discurso belicoso em relação aos 
ministros que integram a Corte, 
bem como cessar os ataques ao 
sistema eleitoral. Ao encerrar, 
Fux disse que, infelizmente, não 
temos visto comprometimento 
de autoridades com as próprias 
palavras no cenário atual. “Como 
tem noticiado a imprensa bra-
sileira nos últimos dias, o Presi-
dente da República tem reiterado 
ofensas e ataques de inverdades 
a integrantes desta Corte, em es-

pecial os Ministros Luís Roberto 
Barroso e Alexandre de Moraes. 
Além disso, Sua Excelência man-
tém a divulgação de interpreta-
ções equivocadas de decisões do 
Plenário, bem como insiste em 
colocar sob suspeição a higidez 
do processo eleitoral brasileiro”, 
afirmou Fux.

Em sua resposta, Fux afir-
mou que atitudes beligerantes 
do presidente contra os minis-
tros e o sistema eleitoral muitas 
vezes se amparam em interpre-
tações equivocadas de decisões 
tomadas pelo Supremo. “Diante 
dessas circunstâncias, o Supre-
mo Tribunal Federal informa que 
está cancelada a reunião outrora 
anunciada entre os Chefes de 
Poder, entre eles o Presidente da 
República”, disse Fux.

Paraíba tem menos de 30% 
de ocupação de leitos covid-19

Capital inicia aplicação da 
primeira dose no público 27+

A Paraíba confirmou 570 
casos de covid-19 e cinco faleci-
mentos em decorrência do agra-
vamento da doença, totalizando 
424.154 casos confirmados e 
9.023 óbitos. Também foram 
confirmados 753 pacientes que 
se recuperaram, chegando a 
marca de 297.945 pessoas re-
cuperadas. O Estado mantém a 
ocupação total de leitos exclusi-
vos para o tratamento do novo 
coronavírus abaixo de 30%.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o Estado é de 
23% e 15% em leitos de enfer-
maria para adultos. De acordo 
com o Centro Estadual de Regu-
lação Hospitalar, 283 pacientes 
estão internados nas unidades 
públicas de referência para o 
atendimento da doença, sendo 
12 internados entre a quarta-
feira e ontem.

Nas Macrorregiões de Saú-
de da Paraíba, os números de 
ocupação em leitos para adultos 
são de: 18% de ocupação em 

UTI e 19% em enfermarias na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa; em Campina Grande 
estão ocupados 30% dos leitos 
de UTI adulto e 18% em enfer-
marias; no Sertão, os números 
são de 29% em UTI e 18% em 
enfermaria.

Entre os falecimentos, três 
aconteceram entre a quarta-
feira e ontem, os demais são 
datados desde 19 de maio. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) segue investigando outros 
39 óbitos. Todas as mortes acon-
teceram em hospitais públicos, 
acometendo quatro mulheres e 
um homem com faixa etária de 
28 a 75 anos. Obesidade e hiper-
tensão foram as comorbidades 
observadas entre as vítimas.

As mortes ocorreram en-
tre residentes de João Pessoa, 
Campina Grande, Itapororoca, 
Pilõeszinhos e Sapé.

Foram registrados, pelo 
Sistema de Informação do Mi-
nistério da Saúde, a aplicação 
de 2.666.460 doses totais. Deste 
montante, 1.911.794 pessoas 
foram vacinadas com a primeira 
dose e 754.666 completaram 

os esquemas vacinais, resultan-
do em 18,49% da população 
vacinada. Entre estes, 694.255 
tomaram duas doses de vacinas 
e 60.411 utilizaram imunizante 
de dose única. Até o momento, a 
Paraíba já distribuiu um total de 
3.083.770 doses de vacina aos 
municípios.

Um total de 72 cidades 
possuem mais de mil casos de 
covid-19. As maiores concen-
trações de casos ocorrem em: 
João Pessoa (102.939), Cam-
pina Grande (41.387), Patos 
(13.694), Guarabira (9.935), 
Cajazeiras (9.743), Cabedelo 
(9.446), Santa Rita (9.360), Ba-
yeux (8.053), Sousa (7.147), São 
Bento (5.812), Pombal (5.816) e 
Esperança (5.340).

Seis cidades concentram 
263 novos casos, corresponden-
do a 46,14% da confirmação diá-
ria. Foram eles: Campina Grande 
com 114 novos casos; João Pes-
soa teve 54 novos casos; Quei-
madas teve um acréscimo de 32 
contaminações; Salgado de São 
Félix confirmou 23 novos casos; 
a lista encerra com Boqueirão e 
Taperoá, com 20 casos cada.

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

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

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

“O tempo das fogueiras também inverte”, diz a escritora Conceição Evaristo

Agência Estado

não consigo acreditar nas 
pessoas com mais de trinta 
anos. Eu não acredito mais 
em pessoas com mais de 
sessenta anos que não pos-
suem capacidade de se ree-
ducar e se revisarem. São 
pessoas que levam a vida 
toda sendo assim [racistas], 
desde a infância, desde a 
criação. Mas também não 
vejo uma mudança radical 
tão rapidamente porque 
hoje em dia temos leis e 
mesmo existindo leis, nós 
não temos uma mudança 
de mentalidade e de com-
portamento das pessoas. 
Esse exercício de mudar a 
mentalidade das pessoas é 
muito mais demorado. Às 
vezes, nem a educação dá 
conta, rapidamente. Mas 
muda”, declarou a escritora.

Violência
Conceição Evaristo fa-

lou ainda sobre a crescente 
violência durante os meses 
de pandemia em que mu-
lheres negras foram direta-
mente afetadas.

“Em todas as situações, 
mulheres negras estão mais 
vulneráveis. Na pandemia, 
os homens negros também 
exerceram essa violência. 
O único lugar em que o 
homem negro se equipara 
com os homens brancos é 
quando eles exercem o ma-
chismo e não percebem que 
estão eliminando aliados. 
Mais uma vez teremos que 
ter esse papel de dar conta 
da sociedade, dos nossos 
filhos, e ainda de brancos, 
para educá-los e evitar essa 
violência contra as mulhe-
res”, finalizou a escritora.

Foto: Reprodução

Foto: Edson Matos

Artistas da terra cantaram 
músicas que trazem João 

Pessoa como fonte de 
inspiração, ontem, durante 
edição especial do projeto



Paraíba
Habilitação Social
A Sedh e o Detran-PB divulgaram ontem a relação dos 
1.545 candidatos inscritos no Programa Habilitação 
Social que terão acesso à gratuidade da CNH. Página 6 Fo
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Programa, reiniciado ontem após suspensão devido ao aumento de casos da covid-19, beneficiará pacientes de 96 municípios

Opera Paraíba é retomado 
com 347 cirurgias neste mês
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) oficializou a reto-
mada do programa de cirurgias, 
o Opera Paraíba, na manhã de 
ontem durante a visita do se-
cretário de Saúde, Geraldo Me-
deiros, ao Hospital Geral de Ma-
manguape (HGM). O programa 
foi suspenso no início de 2020, 
em decorrência da pandemia e 
retomado em outubro do mes-
mo ano. Em março de 2021, por 
conta do aumento dos casos 
de covid-19, a realização dos 
procedimentos cirúrgicos não 
emergenciais foi novamente 
interrompida. O Opera Paraíba 
foi lançado em outubro de 2019 
com a meta de reduzir as filas de 
espera por cirurgias eletivas no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A retomada atual prevê 347 
cirurgias eletivas somente em 
agosto, que contemplarão pa-
cientes das 3ª, 4ª, 5ª, 12ª, 14ª, 

15ª e 16ª Regiões de Saúde, 
totalizando 96 municípios. Os 
procedimentos serão realizados 
em Campina Grande, no Hospital 
de Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes; no 
Hospital Geral de Queimadas; 
no Hospital Regional de Picuí; 
no Hospital Regional de Mon-
teiro e no Hospital Geral de Ma-
manguape, onde 10 cirurgias já 
foram realizadas ontem. Para se-
tembro, a expectativa é atender 
a população das 1ª, 2ª, 6ª, 8ª, 10ª 
e 13ª regiões (87 municípios) 
e em outubro, 7ª, 9ª e 11ª (40 
municípios). 

 Segundo Geraldo Me-
deiros, o Opera Paraíba busca 
garantir dignidade para a po-
pulação através da celeridade 
nos procedimentos eletivos 
“Retomar esse programa é um 
momento de alegria, pois a fila 
de espera no estado hoje tem 

cerca de 20 mil paraibanos e o 
nosso objetivo é zerar esta fila 
até o final de 2022”, afirmou. 

 Uma das contempladas 
pelo programa, Marli Feliciano 
Dias, moradora do município 
de Curral de Cima, aguardou 
três anos pelo procedimento 
de histerectomia “Eu vivia com 
muitas dores e hoje estou rea-
lizando meu sonho de poder 
viver com saúde”. Aos 48 anos, 
ela espera em breve poder co-
memorar a realização da cirur-
gia com a família.

 
Melhorias
Para atender a população 

contemplada pelo Opera Paraíba, 
o HGM ativou um pavilhão de en-
fermarias para suporte aos pro-
cedimentos cirúrgicos da unida-
de. O diretor do hospital, Daniel 
Gonçalves, destacou a relevância 
deste investimento “O Hospital 

Geral de Mamanguape atende 
a população de 11 municípios 
e essa ampliação representa a 
dignificação desse atendimen-
to, a melhoria de qualidade e o 
fortalecimento dos serviços que 
oferecemos aos cidadãos”.

 Até o próximo domingo 
(8), 39 procedimentos eletivos 
serão realizados. Com o perío-
do de pandemia da covid-19, 
a SES preparou um protocolo 
de atendimento para garantir a 
segurança de profissionais e de 
pacientes que estão na fila de 
espera por cirurgias nos muni-
cípios. As medidas de distancia-
mento seguro e uso de máscara 
são mantidas, além de um ques-
tionário prévio para diagnosti-
car pessoas com sintomas res-
piratórios e febre, entre outros. 
A qualquer sinal de suspeita do 
coronavírus, o paciente não deve 
comparecer à unidade.

Campanha solidária

Tabajara doa meia tonelada de alimentos à Cufa
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

A Rádio Tabajara (FM 
105,5 e AM 1.110) reali-
zou na manhã de ontem a 
entrega de meia tonelada 
de alimentos que serão 
destinados a famílias em 
situação de fome e vulne-
rabilidade social da capital. 
A ação, idealizada pelo DJ 
Brazinha, que comanda o 
programa Máquina do Tem-
po, faz parte das comemo-
rações pelos 436 anos de 
João Pessoa. A distribuição 
das cestas básicas será fei-
ta pela Central Única das 
Favelas (Cufa) que atua em 
territórios vulneráveis es-
palhados por todo Estado. 

A diretora presidente 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), Naná 
Garcez, falou sobre a impor-
tância da ação, realizada em 
um momento considerado 
crítico, onde milhares de 
famílias sofrem as conse-
quências da pandemia e 
elevação do custo de vida. 

Apenas ontem foram realizadas dentro do 
Programa Opera Paraíba 10 cirurgias no 
Hospital Geral de Mamanguape

“A EPC tem esse lado da 
responsabilidade social. O 
Governo do Estado, como 
um todo, tem suas ações, 
e aqui a empresa também 
tem essa tradição”, disse. 
Ela lembrou das campa-

nhas do agasalho e de ar-
recadação de alimentos, já 
realizadas este ano. “É você 
ser solidário com o outro, 
perceber que esse momen-
to é difícil e que tem muita 
gente com necessidade e 

quando você faz uma doa-
ção, aquilo lhe dá pelo me-
nos uma tranquilidade de 
que aquelas pessoas terão 
alimentos”, acrescentou. 

O idealizador da cam-
panha, DJ Brazinha, res-

ponsável por comandar o 
Programa Máquina do Tem-
po, exibido aos domingos, 
disse que o resultado supe-
rou as expectativas. 

Para o apresentador, 
mais que boa música os ou-
vintes buscam também aju-
dar a quem precisa. “Foram 
apenas quatro domingos fa-
zendo esse chamamento aos 
ouvintes que atenderam ao 
pedido. A Rádio Tabajara deu 
toda carta branca pra a gente 
realizar a ação e nós estamos 
felizes com o resultado”. 

Satisfação compartilhada 
também por Pétala Pontual, 
gerente operacional de Mar-
keting de Mídia Impressa da 
EPC, que falou sobre o público 
a ser beneficiado com a ação. 
“Já tivemos outras parcerias e 
essa com a Cufa vai beneficiar 
o projeto ‘Mães da Favela’ que 
a gente sabe que muitas ve-
zes essas mulheres não têm 
nenhum apoio e são as mais 
necessitadas”, relatou. 

Já Kalyne Lima, vice-pre-
sidente nacional da Cufa, en-
tidade que tem mais de 20 

anos de atuação em favelas 
de todo o Brasil, ressaltou 
que  “quando a Rádio Taba-
jara promove uma ação com 
sua audiência e potência, sen-
do uma rádio absolutamente 
importante no Estado da Pa-
raíba, a gente se sente muito 
feliz e acolhido porque sabe 
que a sensibilização do nosso 
movimento atinge todos os 
atores sociais”. 

Kalyne Lima destacou 
o apoio da EPC, através da 
Rádio Tabajara, como sen-
do essencial, uma vez que 
a pandemia ampliou con-
sideravelmente o número 
de famílias que não conse-
guem suprir necessidades 
básicas: “E a gente se sente 
orgulhoso por uma institui-
ção como a Tabajara estar 
cumprindo um papel social 
ainda maior do que aquele 
que já cumpre, é um orgulho 
pra nós fazer essa parceria. 
A gente tá muito feliz e as 
mães que receberão esses 
alimentos com certeza es-
tarão gratas por tudo isso 
que está acontecendo”. 

Meia tonelada de alimentos foi entregue por Naná Garcez e o DJ Brazinha aos representantes da Cufa

Foto: Evandro Pereira

Foto: Secom-PB

Geraldo Medeiros (ao centro) acompanhou a retomada do programa em Mamanguape

Foto: Secom-PB
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São 1.545 candidatos aprovados nas provas Saber Ler e Escrever; agora, eles devem fazer o registro no Detran-PB

Relação dos beneficiados do 
Habilitação Social é divulgada

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh) e o Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB), 
órgãos responsáveis por coor-
denar o Programa Habilitação 
Social (PHS), divulgaram na 
edição do Diário Oficial do Es-
tado (DOE), de ontem, a relação 
dos candidatos habilitados para 
terem acesso à gratuidade da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção – CNH. São 1.545 candidatos 
que foram aprovados nas provas 
Saber Ler e Escrever e que ago-
ra deverão abrir seu Registro 
Nacional de Condutores Habi-
litados (Renach) no Detran-PB.

A diretora do Sistema Úni-
co de Assistência Social (DSuas), 
Francisca Fernandes Vieira, lem-
bra que no início do processo fo-
ram inscritos 32 mil candidatos 
em todo o estado. Desses, 5 mil 
foram selecionados e conside-
rados aptos por preencherem o 
perfil de renda e de público prio-
ritário exigidos pelo edital. Ela 
chama atenção para que estes 
aprovados na etapa ‘Saber Ler 
e Escrever’ agendem, junto ao 
Detran, o atendimento presen-
cial para entrega da documen-
tação pessoal e comprovante de 
residência. 

Na etapa da aferição do ‘Sa-
ber Ler e Escrever’, aplicada pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Humano (Sedh), os candidatos 
receberam um protocolo infor-
mando que eles estavam aptos a 
abrirem o Renach no Detran-PB. 

Para isso, eles precisam acessar 
o site do Detran (www.detran.
pb.gov.br ) e agendar a abertura 
do Renach, de acordo com a sua 
região. Cada candidato vai esco-
lher qual a Ciretran ou posto do 
Detran na hora do agendamen-
to. No dia agendado, ele deve 
comparecer ao posto do Detran 
ou Ciretran escolhido com a 
documentação necessária, que 
está disponível no site do PHS. 

Passo a passo: Para emitir 
o Renach do Programa Habili-
tação Social (PHS), entre no site 
do Detran e faça o agendamento 
para atendimento presencial. 
Acesse 'Agendamento de Ser-
viços', escolha o tipo de serviço 
'Habilitação' e selecione o servi-
ço 'Atendimento PHS - Programa 
de Habilitação Social'. São libe-
radas 50 vagas por dia para cada 
posto do Detran. Lembre que só 
estará liberado o agendamento 
após 72h depois de realizar, e 
estar aprovado, na fase 'Saber 
Ler e Escrever'.

Detran amplia serviço
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) 

ampliou, mais uma vez, o número de agendamentos 
diários para os candidatos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) para as provas de 
Legislação de Trânsito e de Direção Veicular. A par-
tir de ontem, as vagas passaram de 100 para 120 
(exames teóricos) e de 90 para 180 (exames práticos). 

Os agendamentos foram abertos para setembro. 
As provas de Legislação vão ser aplicadas em duas 
turmas de 60 alunos cada, nos horários de 7h30 
às 10h e de 10h às 12h30, respeitando todos os 
protocolos de segurança sanitária, a fim de evitar 
a propagação do novo coronavírus. Já os testes de 
Direção Veicular foram ampliados para o turno da 
tarde, nas segundas, quartas e sextas-feiras.

Em julho, já tinha ocorrido um acréscimo, de 
70 para 100, no número de vagas diárias para os 
exames de Legislação de Trânsito. As novas vagas 
foram disponibilizadas para a sede, em João Pessoa, 
que realiza provas diariamente.

Segundo o coordenador da Controladoria Re-
gional de Trânsito (CRT), Urbano Junior, a medida vai 
proporcionar um aumento mensal de 400 candidatos 
às provas teóricas e de 1.080 candidatos aos testes 
práticos, reduzindo a demanda reprimida ocasionada 
pela pandemia da covid-19.

Meio ambiente

Semam cadastrará espécies de árvores em JP
Um projeto que deverá 

tornar a cidade com muito 
mais áreas verdes foi lança-
do ontem pelo prefeito Cícero 
Lucena, no Parque Solon de 
Lucena. O projeto “Árvores 
da Cidade” está cadastrando 
as principais espécies arbó-
reas, com a identificação das 
plantas por meio de uma tag, 
que tem um QR Code. No lan-
çamento ontem, promovido 
pela Secretaria de Meio Am-
biente (Semam) em parceria 

com a Associação Brasileira 
Cannabis Esperança (Abrace), 
foi feito o plantio de um ipê, na 
frente da sede da instituição, 
no Parque Solon de Lucena.

O prefeito Cícero Lucena 
destacou que o objetivo é fazer 
com que João Pessoa volte a 
ser conhecida pelo seu verde. 
“Este programa permite ter 
informações e monitoramen-
to de cada árvore da cidade. 
Isso vem acompanhado de 
nossa ação de arborização, 

onde cada rua calçada ganha 
também o plantio de mudas 
que são adotadas pelos mo-
radores”, afirmou.

Além do plantio do ipê, os 
técnicos da Semam plantaram, 
na Lagoa, mudas de sibipiru-
na, pau ferro e pau brasil. Cada 
uma das espécies recebeu a 
tag com o QR Code. Quem 
quiser informações sobre as 
árvores direciona o leitor de 
QR Code do celular para a tag 
que está no tronco e automa-

ticamente será direcionado 
para um link com informações 
sobre a espécie. 

O secretário de Meio 
Ambiente, Welison Silveira, 
destacou que o plantio na 
Lagoa dá início ao processo 
de identificação das principais 
espécies arbóreas. “As plantas 
estão sendo identificadas com 
QR Codes, para que o cidadão 
tenha acesso às informações”, 
destacou.

Luciano Lima, co-funda-

dor da Abrace, destacou que 
a parceria com a Prefeitura de 
João Pessoa é extremamente 
importante. “Vamos plantar 
20 mil mudas em vários es-
tados e aqui em João Pessoa 
serão mil mudas. Para cada 
pessoa, para cada vida atendi-
da e beneficiada pela Abrace, 
estamos plantando uma muda 
de árvore”, observou.

Na etapa do projeto se-
rão plantadas 84 mudas de 
árvores nativas nos seguintes 

locais: Praça do Caju e Praça 
Desembargador Osias Nacre 
Gomes, no Bessa; Praça dos 
Motoristas, em Jaguaribe; 
Parque Solon de Lucena, no 
Centro; Praça da Paz, nos 
Bancários; Praça do Coquei-
ral, em Mangabeira; Praça 
Solon de Lucena, no Geisel; 
Praça Chateaubriand Arnaud, 
em Manaíra; Praça João Bra-
sil de Mesquita, no Miramar 
e Praça Rivaldo Oliveira, no 
Grotão.

Transporte público

Ônibus circulam com toda a frota, 
mas usuários reclamam do serviço
José Alves
zavieira2@gmail.com 

Carol Cassoli
carol.cassoli@gmail.com

Desde o mês de abril, o 
sistema operacional de ônibus 
urbanos de João Pessoa voltou 
a rodar com toda sua frota, ou 
seja, com 66 linhas e 366 veí-
culos, porém o usuário conti-
nua insatisfeito. As principais 
reclamações dizem respeito 
aos horários de pique, porque 
os ônibus continuam transi-
tando lotados e com um certo 
atraso nas viagens. Por conta 
da lotação, muitas pessoas pre-
ferem esperar para o próximo 
transporte na parada, mesmo 
correndo o risco de chegar 
atrasado no trabalho.

Thiago Rodrigues é um 
dos usuários que está insatis-
feito: “A mobilidade aqui na 
capital já era complicada an-
tes da pandemia, mas agora só 
se intensificou. Na pandemia a 
gente teve ônibus superlotados 
e redução da frota. E eu, com 
certeza, não me sinto seguro 
dentro de um ônibus aqui, 
neste momento. Às vezes até 
prefiro utilizar um serviço pri-
vado de carro por aplicativo, 
mas como isso não é possível 

sempre, fico refém da má es-
trutura do transporte público”, 
afirma Thiago. 

Já Levi Alves também 
utiliza o transporte públi-
co pessoense e nota que os 
atrasos são constantes. “Eu 
moro em João Pessoa, mas 
não sou daqui e percebo que 
os ônibus demoram bastante. 
Nos horários de pico vemos 
uma frequência um pouco 
maior, mas se você precisar 
pegar um ônibus em qualquer 
outro horário, é uma grande 
dificuldade. Isto porque nem 

o aplicativo de controle dos 
horários é confiável”, relata. 

Retomada
A decisão da Superinten-

dência Executiva de Mobilida-
de Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP), junto com o Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de Passagei-
ros (Sintur), em colocar toda a 
frota para funcionar, foi no sen-
tido de atender o aumento no 
número de passageiros após 
os decretos de flexibilização do 
Estado e Município. 

Para o superintendente 
da Semob-JP, George Morais, 
mesmo com o avanço da va-
cinação dos paraibanos, os 
usuários devem continuar rea-
lizando medidas de prevenção. 
Todos devem embarcar e usar 
máscaras durante a viagem. E 
os ônibus devem continuar 
com capacidade máxima per-
mitida de todos os passageiros 
sentados, com apenas 12 em 
pé. Além disso, o Sintur deve 
seguir com o compromisso de 
ações constantes de sanitiza-
ção de toda a frota.

Com a pandemia, 
os passageiros 
afirmam que a 
qualidade do 
transporte público 
na capital piorou

Atrasos nas viagens e excesso de passageiros em horários de picos são dois problemas relatados por usuários de ônibus em João Pessoa

Fotos: Roberto Guedes

Acesse através do QR Code a 
documentação para o cadastro dos 
aprovados no Habilitação Social.
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Grupo teria assassinado um homem para se apoderar da casa da vítima, do dinheiro e de todos os seus pertences 
Quatro suspeitos de en-

volvimento no assassinato 
de Jadir Tadeu Romualdo 
foram presos pela Polícia 
Civil, em cumprimento a 
mandados expedidos pela 
justiça de Cabedelo. Um 
dos suspeitos foi localizado 
no distrito de São José da 
Mata, em Campina Grande 
e os demais foram presos 
no bairro de Portal do Poço, 
em Cabedelo. 

O grupo, inclusive, já 
estava residindo na casa do 
homem asassinado como se 
nada tivesse ocorrido. No 
entanto, um deles conseguiu 
fugir de Cabedelo e passou a 
residir no distrito campinen-
se de São José da Mata.

A operação, realizada 
na manhã dessa quinta-feira 
(5), contou com a participa-
ção de policiais civis do Nú-
cleo de Homicídios e Repres-
são Qualificada de Cabedelo 
e foi denominada de Sangui-
narys II. Houve o apoio do 
Instituto de Polícia Científi-
ca, da Inteligência da PCPB 
e da Inteligência do SISPEN.

Segundo o delegado 
Everaldo Medeiros, os pre-
sos são suspeitos de parti-
cipação no latrocínio (roubo 
seguido de morte) de um 
idoso de nome Jair Tadeu 
Romualdo, assassinado a 
pauladas no antigo Moinho 
de Cabedelo. Durante as in-
vestigações a polícia desco-
briu que o objetivo dos cri-
minosos era ficar com a casa, 
o dinheiro e demais objetos 
da vítima. Após o homicídio, 
o corpo de Jadir foi escondi-
do no local e só foi encontra-
do meses depois.  

“O caso chamou atenção 
pelo fato do corpo da vítima 
ter sido escondido no mes-
mo local do assassinato, sen-
do encontrado pela equipe 
de investigação, já em esta-
do esquelético, meses após 
o crime. Na oportunidade, o 
Instituto de Polícia Científi-
ca realizou avançada análi-
se odontolegal (com uso de 
tecnologia 3D) para identi-
ficação dos restos mortais”, 
destacou o delegado Diego 
Garcia, que também partici-
pou da operação.

“A operação que contou 
com apoio irrestrito do Insti-
tuto de Polícia Científica, da 
Inteligência da Polícia Civil 
e da Inteligência do Sistema 
Penitenciário, que faz parte 
da nova sistemática adotada 
pelo Núcleo de Homicídios 
e Repressão Qualificada de 
Cabedelo, no sentido de, ro-
tineiramente, prender peri-
gosos criminosos atuantes 
no município de Cabedelo, 
o que só está sendo possível 
a partir do atuação do Mi-
nistério Público e Judiciário 
local na concessão dos refe-
ridos mandados de prisão”, 
concluiu o delegado Everal-
do Medeiros.

Os presos foram enca-
minhados para a Central de 
Flagrantes em João Pessoa. 
A população pode colabo-
rar com a Polícia Civil fa-
zendo qualquer tipo de de-
núncia através do número 
197 (Disque-Denúncia). A 
ligação é gratuita e anôni-
ma, sendo garantido o sigilo 
absoluto sobre a identidade 
do denunciante.

Presos suspeitos de latrocínio 
ocorrido em agosto de 2020

Curtas

Dupla acusada de 
roubo é detida

Morre criança 
vítima de acidente

PM localiza droga 
em apartamento

Uma guarnição da Polícia 
Militar prendeu na cidade 
de Belém, no Brejo parai-
bano, uma dupla acusada de 
praticar um roubo. A prisão 
aconteceu na quarta-feira 
(4) após um idoso de 60 anos 
comunicar à PM que dois ho-
mens em uma Honda 125 in-
vadiram seu estabelecimento 
armados com facas, anun-
ciaram asalto e levaram R$ 
250 em dinheiro. Os policiais 
que atenderam a ocorrência, 
após conhecerem as carac-
terísticas da dupla iniciaram 
diligências e localizaram a 
dupla, como também recu-
peraram a quantia roubada. 
Um dos homens estava com 
duas porções de maconha. Os 
acusados foram apresentados 
na delegacia de Guarabira 
ao delegado plantonista, 
que autuou os dois acusados 
em flagrante delito por roubo 
e se encontram à disposição 
da Justiça.

A criança de cinco anos que 
se encontrava internada no 
hospital vítima de aciden-
te envolvendo dois carros 
morreu, nessa quarta-feira 
(4) no Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande. Ela estava na UTI. 
Outras duas pessoas, tam-
bém vítimas do acidente, 
continuam no hospital. O 
acidente aconteceu no fim 
de semana na BR-104, em 
Queimadas. no acidente 
sete pessoas de uma mes-
ma família ficaram feridas, 
na colisão que envolveu dois 
carros. No levantamento fei-
to pela PRF, o motorista de 
um dos veículos, após o teste 
do bafômetro, ficou consta-
tado que ele havia ingerido 
bebida alcóolica. Ele foi con-
duzido para a delegacia.

A Polícia Militar desmon-
tou um esquema do tráfico 
de drogas que acontecia a 
partir de um apartamento, 
localizado em um prédio do 
bairro Presidente Médici, na 
noite dessa terça-feira (3), 
em Campina Grande. No 
“AP do tráfico”, equipes da 
Força Tática do 2o Batalhão 
apreenderam nove pacotes 
de maconha. Um jovem de 
20 anos foi preso no local. 
O esquema foi descoberto 
através de denúncias re-
cebidas pelos policiais que 
realizavam rondas na re-
gião, já que o prédio vinha 
registrando movimentação 
suspeita de pessoas. No 
cerco, as denúncias foram 
confirmadas. O preso e o 
material foram apresenta-
dos na Central de Flagrante, 
em Campina Grande.

Sem barulho

Operação “Moto Segura” apreende 
veículos com escapes adulterados

A Polícia Militar divul-
gou o saldo do primeiro dia 
da Operação Moto Segura 
realizada nessa quarta-
feira (4), em João Pessoa. 
45 veículos, entre motos 
e carros foram removidos 
por irregularidades admi-
nistrativas - falta de cartei-
ra de habilitação, capacete, 
equipamentos obrigatórios 
e principalmente por es-
tarem com cano de escape 
barulhento.

De acordo com o co-
mando do Batalhão de 
Policiamento de Trânsito, 
coordenador da operação 
em João Pessoa, foram apli-
cados 94 autos de infração. 
Um condutor foi preso por 
desacato e desobediência, 

sendo levado para a Central 
de Flagrantes.

As ações dos policiais 
do Batalhão de Policia-
mento de Trânsito se con-
centraram principalmente 
nos bairros de Jaguaribe, 
Mangabeira, José Américo 
e Bessa. Nesses bairros fo-
ram montadas barreiras e 
realizadas blitze, onde os 
veículos eram fiscalizados, 
como também os conduto-
res. Toda documentação era 
verificada. No período da 
noite um carro foi apreen-
dido, pois estava com cano 
de escape alterado para fa-
zer barulho.

De acordo com o co-
mandante do BPTran, te-
nente-coronel Jucier Pe-

reira de Lima, a Operação 
Moto Segura acontecerá 
durante todo o mês de 
agosto com o objetivo de 
coibir a circulação irregular 
de veículos, principalmente 
contra aqueles que usam o 
cano de escape alterado. A 
multa para quem anda com 
o escapamento irregular é 
de R$195,23, sendo consi-
derada de natureza grave e 
com previsão de cinco pon-
tos na carteira de habilita-
ção. As denúncias podem 
ser feitas pelo 190.

Além das blitze em 
pontos estratégicos, ron-
das em horários variados 
e denúncias da população, 
a operação vai contar tam-
bém com o levantamen-

to de informações sobre 
grupos que promovem 
“rolezinhos” e sobre esta-
belecimentos que estejam 
fazendo a modificação do 
cano de escape para provo-
car barulho.

A PM orienta que as 
pessoas que andam de mo-
tocicletas ou ciclomotores, 
observem o equipamento 
do veículo, pois o funciona-
mento regular do escapa-
mento é de exclusiva res-
ponsabilidade do condutor. 
Mesmo que a irregularida-
de ocorra por defeito ou 
causa natural, ou seja, sem 
a ação do condutor, ainda 
assim ele poderá ser penali-
zado, conforme previsto na 
legislação de trânsito.

Foto: Ascom/PMPB

Em vários pontos de João Pessoa, 
a Polícia Militar montou barreiras 
e fiscalizou veículos

Caminhão é recuperado 
poucas horas após assalto

Policiais da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Veí-
culos e Cargas recuperaram 
um caminhão baú, placa 
KJH2632/PE que havia sido 
tomado por assalto na noite 
de terça-feira (3). O veículo 
foi localizado no Distrito 
Industrial, em João Pessoa.

O motorista contou na 
delegacia que havia saído 
de Recife com destino a 
João Pessoa com o ajudante 
para realizar uma mudan-
ça, no bairro Jardim Planal-
to, onde iriam para pegar 
os móveis da mudança, no 
quatro homens desconheci-
dos armados renderam-lhe 
e a seu ajudante e anuncia-
ram o assalto, amarrando 

as vítimas no interior do 
caminhão. Posteriormente 
abandonaram as vítimas 
no Distrito Industrial de 
João Pessoa.

O delegado Getúlio 
Machado informou que ao 
tomar conhecimento do as-
salto designou uma equipe 
de agentes daquela delega-
cia que iniciaram diligên-
cias e conseguiram locali-
zar o caminhão, na tarde de 
quarta-feira, sendo levado 
para a DRFVC, na Central de 
Polícia para ser entregue ao 
proprietário. Getúlio Ma-
chado informou que já tem 
as características dos assal-
tantes e as diligências con-
tinuam para localizá-los.

Na BR-230
A Polícia Rodoviária Fe-

deral recuperou na BR-230, 
no km 26 nessa quarta-feira 
(4), um veículo roubado que 
estava circulando clonado 
em João Pessoa. O veículo é 
um Hyundai HB20. 

Na fiscalização minu-
ciosa foi constatado que se 
tratava de um veículo rou-
bado em agosto de 2018, na 
capital paraibana.

O condutor, um homem 
de 39 anos, informou para 
a equipe que havia alugado 
o veículo há 20 dias. O au-
tomóvel estaria sendo utili-
zado para translado de pes-
soas através de aplicativos 
de transportes. 
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O caminhão baú foi 
tomado por assalto quando 
chegava em João Pessoa 
para uma mudança

Em ações realizadas 
nas cidades de Cajazei-
ras e Sousa a Polícia Civil 
efetuou a prisão de um 
assaltante de 21 anos, 
apreendeu armas, dro-
gas e vários produtos de 
roubos. Segundo o dele-
gado Ilamilto Simplício, 
em Cajazeiras, o homem 
preso havia praticado o 
arrombamento do esta-
belecimento comercial 
denominado Bad Boy 
CDs, na madrugada des-
sa quarta-feira. Todo 
material foi apreendido.

No arrombamento 
o assaltante quebrou 
vários objetos e móveis, 
embora só tenha furta-
do ventilador. 

Sousa
Em Sousa, os poli-

ciais civis apreenderam 
no Conjunto Habita-
cional Lagoa dos Patos, 
uma espingarda, por-
ção de cocaína, trouxi-
nhas de maconha, dois 
punhais, munições e 
armas, aparelhos celu-
lares e uma balança de 
precisão.

Polícia Civil 
realiza ações 
na região 
do Sertão



Paraíba
Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Joaquim Ideão8  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de agosto de 2021

Lei Maria da Penha completa 15 anos hoje; Estado cumpre 
a legislação de prevenção e combate à violência de gênero

A Paraíba registrou 41 ca-
sos de Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI) contra víti-
mas do sexo feminino entre os 
meses de janeiro e junho des-
te ano. As informações são da 
Secretaria de Estado da Segu-
rança e Defesa Social (Sesds) e 
revelam uma queda de 18% em 
relação a 2020, quando houve 
50 ocorrências. No entanto, os 
números de 2021 ainda são su-
periores aos de 2019, quando 
34 CVLI foram notificados pelo 
órgão. Além disso, conforme a 
Sesds, o número de feminicí-
dios apresentou-se estável en-
tre janeiro e junho de 2020 e 
2021, com 17 ocorrências em 
cada período. O feminicídio é o 
assassinato em razão do gêne-
ro, ou seja, a vítima morre por 
ser do sexo feminino. 

Assim, a Lei Maria da 
Penha cria mecanismos para 
coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher. Com isso, a Lei Nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 
prevê a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e estabelece 
medidas de assistência e prote-
ção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. 

Um dos instrumentos vol-
tados ao combate desta vio-
lência é o Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha, inicia-
tiva coordenada pela Secreta-
ria da Mulher e da Diversidade 
Humana (Semdh) em parceria 
com Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) e a Secretaria de 
Segurança do Estado. 

Para a secretária da Mu-
lher e da Diversidade, Lídia 
Moura, o Estado comemora a 
Lei Maria da Penha com uma 
política efetiva para proteção às 
mulheres. Ela afirma que existe 
uma situação de enfrentamen-
to permanente e de ampliação 
dos serviços. “O Estado da Pa-
raíba tem uma das ações mais 
sólidas do país. O Governo do 
Estado disponibiliza todos os 
equipamentos previstos em lei 
e já têm outros para além da Lei 
como a própria Patrulha que é o 
programa integrado”, avalia. 

De acordo com a coorde-
nadora estadual do programa, 
Mônica Brandão, a iniciativa, 
inaugurada em 2019 no Estado, 

já atendeu 720 mulheres em 
dois anos. “Agora, estamos ex-
pandindo para Campina Gran-
de e inauguramos a sede (nesta 
sexta-feira) com a mesma pers-
pectiva”, explicou. 

A Patrulha é executada em 
conjunto com a Polícia Militar 
e a Polícia Civil. Os policiais e 
a equipe multiprofissional já 
foram capacitados e segundo 
a coordenadora, estão aptos 
para acolher as mulheres na 
nova sede em Campina Gran-
de.  Para atuar na Patrulha, os 
policiais militares tiveram que 
passar por um curso de forma-
ção, aprendendo desde os direi-
tos humanos das mulheres, ao 
peracionalização do programa, 
Lei Maria da Penha, questões 
de raça, LGBT e todas as di-
mensões nas quais as mulheres 
podem estar inseridas.  A Patru-
lha é resultado de um convênio 
entre o Judiciário estadual e o 
Governo do Estado. As ações 
são desenvolvidas pela Coor-
denadoria da Mulher do TJPB, 
Secretaria da Mulher e da Segu-
rança, através da Polícia Militar, 
Polícia Civil e Coordenação das 
Delegacias Especializadas de 
Mulheres. 

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br 

PB amplia 
a proteção 
à mulher

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Taperoá

Polo Turístico

Baía da Traição 

TamBaBa 

Oficializada como naturista 
do Nordeste, a praia de Tambaba 
é uma das mais belas da Paraíba. 
A praia possui um coqueiro que 
nasceu em uma pedra localizada 
dentro do mar, e se tornou uma 
das atrações do local, principal-
mente para quem gosta de foto-
grafar. O turista vai se encantar 
com as falésias, água quentinha 
e o mar com cor de esmeralda 
que tornam o local atrativo, além 
dos passeios, vegetação, culiná-
ria e o surf praticado no local. A 
praia, que fica a 35 quilômetros 
de João Pessoa, faz parte de uma 
área de proteção ambiental 
(APA) e é considerada uma das 
mais limpas da Paraíba.

areia 
Foto: Teresa Duarte Foto: Teresa Duarte

Representantes do Governo da Paraíba retomaram a procura por investidores para o Polo 
Turístico Cabo Branco. As reuniões aconteceram em São Paulo e discutiram propostas para 
a instalação de empresas espanholas no polo. Durante as reuniões, o diretor presidente da 
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari e o secretário-executivo 
de representação institucional do Governo, Adauto Fernandes se encontraram com Alejandro 
Gómez, diretor executivo da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil e com Maria Pilar Lucini, 
do consulado espanhol em São Paulo.  De acordo com Adauto Fernandes, a intenção do encontro 
foi articular estratégias para a participação internacional no Polo Turístico Cabo Branco.

O Centro Histórico do Município de Taperoá é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado 
da Paraíba. Taperoá está localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande e é 
famosa por ser palco da história da peça Auto da Compadecida, do escritor paraibano Ariano 
Suassuna. No ano de 2007, Taperoá viveu bons momentos com as gravações da microssérie 
A Pedra do Reino, escrita também por Ariano.

Depois do grande sucesso da Festa 
do Bode Rei virtual, que ocorreu no 
início do mês de junho, o prefeito de 
Cabaceiras, Tiago Castro, veio pessoal-
mente agradecer o apoio que recebeu 
da Empresa Paraibana de Comunicação 
(EPC), através de reportagens feitas 
pelo Jornal A União e Rádio Tabaja-
ra. Na ocasião, o prefeito destacou que 
as divulgações contribuíram para que 
a ‘Roliúde Nordestina’ permanecesse 
sendo destaque na imprensa paraibana 
e nacional. Inclusive, ele revelou que já 
está previsto novas gravações interna-
cional na cidade. 

A Paraíba estará presente na programação da primeira edição da Feira de 
Turismo Criativo do Brasil- Expovivências, que vai ser realizada entre os dias 24 
e 26 próximos, exclusivamente de forma digital. Uma das participações na feira 
será através do Engenho Triunfo e do Restaurante Vó Maria, da cidade de Areia 
que também são associados ao Recria e como expositores por meio da Associação 
de Turismo Rural e Cultural de Areia (Atura). A feira tem o objetivo de trabalhar 
o turismo criativo como ferramenta de desenvolvimento e geração de negócios 
para o setor, além de fazer os participantes descobrirem como conectar inovação e 
práticas criativas locais com o turismo tradicional, através de plataformas on-line. As 
visitações serão gratuitas e voltadas aos operadores, agentes de viagens, jornalistas 
de turismo, profissionais do setor, guias ou entidades do trade.

Desde que foi implantada na Paraíba, o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha já atendeu 720 mulheres

Foto: Marcus Russo

Programa de proteção integrada
Segundo Mônica Brandão, a Paraíba 

é um dos poucos Estados brasileiros que 
executa o programa com uma equipe 
multiprofissional, pois em outros locais 
a Patrulha conta apenas com a Polícia 
Militar. Para ela, isso permite inserir a 
mulher em projetos de assistência e 
encaminhá-la para outras ações, além 
da medida protetiva, trabalhando inclu-
sive a prevenção de outros episódios de 
violência. “Na Paraíba é executado pela 
equipe multiprofissional e a PM de forma 
integrada. Esse local de acolhimento não 
é um batalhão, é uma casa para que a 
mulher saiba que ela pode chegar e va-
mos olhar para ela”, descreveu. 

Os policiais, neste caso, não aten-
dem todas as ocorrências de violência, 
mas, exclusivamente, as mulheres acom-
panhadas. O objetivo da patrulha é mo-
nitorar, acolher e fiscalizar o cumprimento 
da medida protetiva.  

Além da patrulha, o Estado também 
possui outros serviços voltados às mulhe-
res vítimas de violência: Centro Estadual 
de Referência da Mulher Fátima Lopes 
(Campina grande); Centro de Referência 

Intermunicipal de Atendimento às Mulhe-
res do Cariri - Maria Eliane Pereira dos 
Anjos (Sumé); Casa Abrigo Aryane Thais 
que atende a Grande João Pessoa ( en-
dereço não pode ser informado; Pedido e 
renovação de medidas protetivas online; 
Delegacias Especializadas de Atendi-
mento ás Mulheres (Deams); Defensoria 
Pública do Estado; o TJPB e o Ministério 
Público da Paraíba(MPPB).

A secretária adiantou que o crono-
grama do planejamento do Governo do 
Estado para interiorizar as ações será 
inaugurada uma casa de abrigo tem-
porário em Sousa, em parceria com a 
Prefeitura Municipal. “Na aplicação da 
Lei Maria da Penha, nos programas e 
equipamentos do Estado na proteção a 
mulher estamos bem. O ponto crítico é 
que durante a pandemia essa violência 
aumentou no mundo inteiro, inclusive 
na Paraíba. Por isso, o Governador João 
Azevêdo, determinou que os serviços fica-
riam funcionando e tivemos ampliação”, 
finalizou Lídia Moura.

Fotos: Teresa Duarte

Leia mais na página 13
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Estreia na direção
No ‘Entrevista Funesc’, o ator Daniel Porpino falará sobre sua 
estreia como roteirista e diretor de audiovisual com o projeto 
‘Inominados’, que será filmado ainda neste mês. Página 12
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A parceria entre a Mike 
Deodato Store – a loja virtual 
do quadrinista paraibano –e 
a recém-lançada Hyperion 
Comics já foi firmada, mas o 
resultado prático desse acerto 
para o público será perceptí-
vel a partir do próximo mês, 
quando deverão começar as 
vendas de histórias em qua-
drinhos da Hyperion, uma 
nova editora nacional que foca 
em material estrangeiro sem 
ser da DC ou Marvel, além da 
produção nacional.

A iniciativa foi anunciada 
nesta semana, através da in-
ternet, pelo seu criador: o edi-
tor Levi Trindade, que acumu-
lou experiência no ramo por 
ficar à frente das publicações 
da multinacional Panini aqui 
no Brasil, lidando justamente 
com obras da Marvel e DC, 
dentre outras. “É um plano 
bem legal, porque vai criar 
uma rede de quadrinistas e 
de editoras pequenas, que é a 
maioria, no Brasil. É também 
um meio de fortalecer a dis-
tribuição de HQs”, disse para o 
jornal A União Mike Deodato 
Jr., cuja loja servirá como uma 
representante da empresa na 
cidade de João Pessoa.

“A distribuição de qua-
drinhos, no Brasil, é bem ca-
rente, e a loja vai funcionar 
como se fosse mais um ponto 
de venda da Hyperion Co-
mics, contribuindo para a 
divulgação de HQs. Todos vão 
lucrar com isso”, comentou 
Mike Deodato, que terá parti-
cipação em um título a ser pu-
blicado pela editora nacional, 
mas ainda sem data. “É The 

Resistance: Uprising, da qual 
eu fiz a capa, com história 
escrita por J. Michael Strac-
zynski, roteirista da série de 
TV Babylon 5, já lançada nos 
Estados Unidos há dois me-
ses”, disse ele. “No próximo 
mês, a Editora Panini deverá 
realizar o lançamento de Bad 
Mother e a Skript Editora pu-
blicará Redenção. Fiz todos os 
desenhos para essas duas re-
vistas e o roteiro de ambas é 
de Christa Faust”, acrescentou 
o autor paraibano.

No mesmo universo de 
The Resistance: Uprising, já foi 
lançado aqui o primeiro volu-
me de A Resistência (Panini), 
com arte de Deodato e roteiro 
do mesmo Straczynski.

A quadrinista Paloma 
Diniz, que atua como sócia 
de Deodato, contou que foi o 
tradutor Mário Luiz Barroso, 
veterano que já trabalhou na 
Editora Abril, quem, no início 
do mês de junho, os procurou 
para propor a parceria da 
Hyperion Comics com a Mike 
Deodato Store. “Por enquan-
to, estamos divulgando pelas 
redes sociais informações so-
bre o que é esse projeto, obje-
tivos, para que o público tome 
conhecimento do assunto. 
Por essa parceria, não só ha-
verá venda e distribuição de 
produtos da Hyperion, que 
tem um canal no YouTube 
para divulgação, mas também 
divulgar as nossas publica-
ções, incluindo um catálogo 
de quadrinistas do Nordeste 
que organizei”, explicou ela. 
“Penso em trazer algo do ca-
tálogo de autores do Norte, 
que tem coisas boas. A gente 
está mais organizada nessas 
duas regiões e estamos pro-

Nova editora de quadrinhos 
anuncia ‘ponte’ com a Paraíba
Hyperion Comics estreia com parceria 
do renomado quadrinista paraibano 
Mike Deodato Jr. para fortalecer o 
mercado nacional no gênero

Projeto paraibano ‘Gibizada’ é o primeiro no Brasil a adotar 
modelo que reúne lojas virtuais de autores de quadrinhos

A primeira plataforma de 
marketplace brasileira elabo-
rada e especializada para que 
quadrinistas é genuinamente 
paraibana: ‘Gibizada’ é um 
projeto criado e coordenado por 
Manassés Filho, dono da loja 
especializada em quadrinhos 

Comic House, que atualmente 
atua apenas na internet.

“A presença da ‘Gibizada’ 
vem suprir uma lacuna de mer-
cado ao colaborar para que seja 
concedida maior visibilidade aos 
autores e suas obras junto ao 
público, permitindo que vários 
produtores que muitas vezes não 
encontram canais de vendas efi-
cazes, com a ‘Gibizada’ venham 
a exercer maior protagonismo 
comercial e sentirem-se incluí-
dos no mercado virtual em uma 
plataforma que tem a missão de 
contribuir com a arte, empreende-
dorismo artístico e a formação do 
leitor”, garantiu Manassés.

Atualmente, a iniciativa que 
fará um ano em outubro conta 
com 63 produtores ativos de 
várias localidades do país, sendo 
um total de mais de 190 produtos 
cadastrados que encontram-se 
distribuídos nas categorias de 
HQs, ilustrações e livros.

Sobre quadrinhos produzidos 
no Estado, a plataforma realizou 

recentemente a pré-venda exclu-
siva do novo trabalho de Shiko, 
o segundo volume (de três) do 
Carniça e a blindagem mística, HQ 
sobre cangaço com protagonismo 
feminino. Dentre outros autores 
paraibanos, a ‘Gibizada’ tem 
obras de Henrique Magalhães, 
editor da Marca de Fantasia e 
criador da personagem Maria; 
e da Thaïs Gualberto, autora 
que assina as tiras de Olga, a 
Sexologa, série que chegou a ser 
publicada regularmente no jornal 
Folha de S.Paulo.

“Em breve, outros quadrinis-
tas e escritores estarão com suas 
obras cadastradas na ‘Gibizada’, 
pois estão com projetos em an-
damento para terem suas publi-
cações em mãos para realizarem 
suas pré-vendas em suas lojas que 
estão na plataforma”, garantiu 
Manassés Filho.

Para o criador, o projeto é o 
primeiro passo no processo de 
contribuição para a produção 
artística no país. “Atualmente, 

encontram-se na fase de desen-
volvimento algumas melhorias 
no serviço além de projetos que 
em breve serão anunciados, e 
que terão como ponto de partida 
o aniversário de um ano de vida 
virtual, que irá ocorrer em 5 de 
outubro”, adiantou Manassés 
Filho. “Quando mencionamos 
o mercado de HQs e livros, ob-
serva-se que existem todos os 
atores responsáveis pela própria 
existência enquanto mercado, 
ou seja, temos os produtores, 
editoras, distribuidores e pontos 
de venda, porém, os canais de 
comunicação que possibilitam 
a difusão da existência da obra 
nem sempre consegue romper as 
barreiras da própria profusão da 
informação, e muitas vezes não 
conseguem difundir suas obras 
para o grande público. E se por 
um lado temos a deficiência dos 
canais de comunicação, por outro 
lado temos o alarmante índice de 
redução das livrarias, que deixam 
de contribuir para a formação de 

novos leitores ao apresentarem 
a diversidade das publicações 
existentes, além de não fomentar 
e motivar gerações de novos au-
tores. Vivemos em um momento 
em que o acesso à informação é 
extremamente abrangente, mas 
que muitas vezes nos impossibili-
ta sairmos de nossas ‘bolhas’ de 
informação que apenas limitam 
nossa percepção do todo. Com 
isso, a ‘Gibizada’ deseja reduzir 
essas lacunas ao apresentar e dar 
voz aos autores e produtores por 
meio de suas obras”.

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do 

Gibizada

Segundo volume de ‘Carniça e a blindagem 
mística’, de Shiko, teve pré-venda na ‘Gibizada’
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Imagens: Divulgação

Com capas de Deodato, um anúncio da 
Hyperion é ‘The Resistance: Uprising’, 
de J. Michael Straczynski (‘Babylon 5’)

Outra obra que sairá é ‘Moths’, série 
também de Straczynski que faz parte 
do universo da ‘The Resistance’

Nova editora vai publicar material da 
Image, a exemplo de ‘AdventureMan’, 
de Matt Fraction e Terry Dodson

Foto: DivulgaçãoFoto: Edson Matos

Veterano Mike Deodato (E) e sua sócia, a quadrinista Paloma Diniz (D), se aliam à editora Hyperion para criar e fortalecer uma rede de divulgação e distribuição de HQs

vocando para que as demais 
também façam isso”.

“Eu quero fazer, no canal 
da Hyperion Comics no You-
Tube, um programa sobre o 
‘Quadrinhos Intuados’, que 
acontece na Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, dentro 
da programação do Agosto 
das Letras, com o objetivo 
de divulgá-lo para as demais 
regiões do Brasil”, revelou 
Paloma. “Ainda não há data 
prevista, mas também deve-
rei ter um programa, nesse 
mesmo canal, uma vez por 
mês, para falar sobre quadri-
nhos”, comentou.

Além de João Pessoa, 
segundo Diniz, a Hyperion 
Comics terá a banca Revis-
tolândia como representante 
em Campina Grande para a 
venda de suas publicações no 
formato impresso. Ela disse 
que outros locais da Paraíba 
estão sendo procurados, num 
processo de interiorização 
para a distribuição e comer-
cialização de HQs.

A parceria entre Paloma 
Diniz e Mike Deodato Jr. co-
meçou em 2017, a pedido da 
esposa do quadrinista, com o 

objetivo de cuidar do trabalho 
da divulgação e venda das re-
vistas do paraibano, que mora 
em João Pessoa. “Todo sábado 
à tarde, a partir das 17h, Mike 
Deodato Jr. faz transmissão ao 
vivo pelo seu Instagram (@
mikedeodato) durante a qual 
autografa as revistas que fo-
ram vendidas e que serão en-
viadas para os compradores, 
na semana seguinte, incluin-

do o código de rastreamento 
para acompanhar. O objetivo 
é certificar o produto, uma 
prática que é comum no exte-
rior. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, há cartórios que fa-
zem autenticação do autógra-
fo. As pessoas gostam disso e 
algumas compram para dar 
de presente, ou fazem a en-
comenda em nome do filho”, 
afirmou Paloma Diniz.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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A morte virtual

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

O budismo, cuja filosofia me interessa muito, diz que 
nós inventamos desejos e nos tornamos dependentes de-
les. Eu sei disso a partir de várias experiências. Uma de-
las foi o cigarro. Sim, já fui fumante. Aliás, acho que quase 
todo mundo da minha geração, foi.

Não conheço ninguém que gostou do cigarro da pri-
meira vez que provou. Gosto ruim na boca, tontura, en-
joo. Com o tempo, a pessoa aprende a gostar, e vou dizer, 
pense numa coisa difícil de largar. Quem já fumou sabe 
disso, conheço muita gente que largou há anos e ainda 
sente falta. Não é o meu caso. Foi a própria filosofia do 
budismo que me ajudou nesse sentido. O meu pensamen-
to foi simples: se eu já vivi sem isso, posso voltar a viver. 
Assim consegui me livrar de um mau hábito que mantive 
por muitos anos e,  o que é pior,  consciente dos prejuízos 
que aquilo me causava.

Vez por outra penso nisso com relação às redes so-
ciais. Lembro quando uma amiga me sugeriu abrir uma 
conta no Facebook. Fui resistente no início, mas cedi. Foi 
muito interessante começar a encontrar amigos que não 
via há algum tempo, familiares que estavam morando 
fora, curtir postagens engraçadas, músicas, fotos, fazer 
amizade com gente não conhecia “em carne e osso”. Com 
o passar do tempo fui me animando e comecei a escrever 
alguns textos e publicá-los ali. As pessoas interagiam, cur-
tiam e isso foi se tornando cada vez mais divertido. Uma 
ou outra treta também acontecia, mas era raro.

Um dia escrevi um texto chamado Você Não É Obri-
gado A Nada. Postei e, de uma hora para outra, centenas 
de pessoas estavam me solicitando amizade. Essa frase 
até virou “meme” ou o “meme” serviu de mote. Isso foi em 
2015 e  esse texto continua sendo bastante compartilha-
do. A experiência permaneceu interessante e segui escre-
vendo e postando. Novos amigos foram chegando, alguns 
passaram a me ajudar, corrigindo erros, incentivando que 
escrevesse mais, sugerindo temas. Algumas deles, até via-
jei para conhecer pessoalmente. Outros, recebi aqui em 
João Pessoa, inclusive na minha casa. Não me desapontei. 
Pelo menos os que encontrei aqui, em  São Paulo, Curitiba, 
Fortaleza foi bem tipo “o santo bateu”.

A verdade é que continuei escrevendo e fazendo ami-
gos novos e antigos. E a outra verdade, é que criei uma ne-
cessidade. O Facebook passou a fazer parte da minha vida 
diária. E deve ser assim na vida de muitos. Plataforma 
política, paqueras, muro de lamentações, poesia, litera-
tura, humor, gente talentosa e claro, coisas desagradáveis 
também. As últimas eleições presidenciais exacerbaram 
demais o lado tóxico das redes.

Cancelamento, linchamento virtual,  agressividade,  
intolerância. 

Muitos começaram a abandonar essa rede, para se 
protegerem. Sim, tudo pode se tornar nocivo. Mas, preciso 
admitir, para mim sempre foi mais prazeroso, que ruim. 
Vez por outra acontece de retirar alguém do meu grupo de 
amigos ou de ser retirado, enfim, o mundo virtual permi-
tindo que você “dê sumiço aos seus desafetos”.

De todas as gostosuras que essa rede me trouxe, o 
contato com o povo das artes foi a coisa mais gratificante. 
Poetas e escritores que admiro interagindo comigo, artis-
tas plásticos que amo, atores e atrizes, músicos, palhaços. 
E pessoas interessadas nesse universo, que fazem posta-
gens lindas, divertidas e inteligentes.

A semana passada, levei um susto gigante. Um 
amigo comentou a minha idade e fui nas minhas infor-
mações ver o que estava ali registrado. Minha conta foi 
desativada. Não foi bloqueio, coisa pela qual alguns tem 
passado. Simplesmente recebo um aviso que não tenho 
idade suficiente para usar o Facebook e por isso não te-
nho acesso à minha conta. Eles me pedem que mande um 
documento de identidade, que comprove meu tempo no 
planeta, mas de nada adianta. Que sensação horrível. Foi 
como se tivesse chegado em casa de uma viagem e a en-
contrasse completamente vazia, saqueada.

Aquilo me deu um desamparo enorme. Bia, minha 
amiga, falou em “morte virtual”. E foi assim que me sen-
ti. Pensei numa música onde Gil fala da morte. Eu “morri” 
mas ainda estava lá. Me botaram para fora da festa. De-
sapareci para meus amigos, que ficaram sem saber o que 
aconteceu. E cada vez que lembro de alguém que gosto ou 
de um texto que não salvei, meu peito congela.

Ainda conversando com Bia, ela me perguntou se 
vou criar nova conta. Respondi que não sei, que talvez eu 
ressuscite no sétimo dia. Ela falou, entendendo ao que me 
referia, que é no terceiro. Sete foi a criação do mundo. Ri-
mos juntos e já surgiu a ideia para a primeira música da 
TRILHA SONORA:

‘Meu Mundo Caiu’, de Maysa.

As outras são:
‘Volta - Lupicínio Rodrigues’ - com Gal Costa;
‘Coragem, Coração’ - Carlos Rennó/Cláudio Monjope - 

com Ney Matogrosso;
‘Não Tenho Medo da Morte’ - Gilberto Gil;
‘Começar de Novo’ - Ivan Lins - com Simone .

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Mario Quintana
Quando injetava sangue novo em 

formas poéticas já debilitadas e conse-
guia soerguê-las sob uma nova aparên-
cia, Mario Quintana* procedia como um 
“construtivista”. E quase sempre proce-
deu como tal, já que possuía um tempera-
mento oposto ao de Oswald de Andrade, 
cuja fama de “demolidor” fez história nos 
arraiais do modernismo e fora dele.

Mas entre não ser um “demolidor” 
e receber a pecha de epígono desse ou 
daquele movimento poético vai uma di-
ferença muito grande. Tão grande que 
chega a soar como uma clamorosa injus-
tiça tachar de epígono logo quem, apesar 
de tributário do parnaso-simbolismo, do 
surrealismo, do modernismo e de outros 
tantos “ismos” que tenham confluído à 
sua poesia, jamais arredou o pé de seu 
habitat natural. Enfim, quem não se fi-
liando a nenhuma escola terminou sen-
do um contemporâneo de si mesmo, um 
poeta de formação clássica, mas conge-
nialmente moderno.

Aliás, segundo Quintana, a maior 
conquista da poesia moderna não de-
corre da associação de ideias, mas da 
associação de imagens, concepção que 
o aproxima do Surrealismo, cuja ênfase 
conferida à imagem é uma constante. Que 
o diga Aragon, para quem “o vício chama-
do Surrealismo é o emprego desregrado 
e passional da estupeficante imagem, ou 
melhor, a provocação incontrolável da 
imagem por ela mesma e pelas perturba-
ções imprevisíveis e metamorfoses que 
ela carrega no domínio da representa-
ção, pois cada imagem, a cada vez, ordena 
uma revisão de todo universo”. 

Já o Quintana híbrido, a um só tempo 
clássico e moderno, além de se manifestar 
no plano da prática, pode ser visto pelo 

menos a partir de dois textos através dos 
quais emite alguns postulados teóricos so-
bre a ars poetica. São eles Resposta e Carta, 
ambos publicados em Caderno H.

No primeiro, respondendo ao jovem 
poeta Liberato, cujo nome fictício é uma 
referência explícita ao ponto nodal de 
suas reflexões, Quintana adverte que o 
verso-librismo libertou o verso, mas não 
o poeta. Conclusão, diga-se de passagem, 
diametralmente oposta ao modus operan-
di de Liberato, “que se sente muito a gosto 
em poetar de mão livre e coração aberto”. 
E continua: “Havia, antes, uma arte poéti-
ca cujos rudimentos estavam ao alcance 
de todos e que, se não ensinava a fazer 
um poema perfeito, ao menos permitia 
fazê-lo sem imperfeições. // Agora, qual-
quer poema é uma aventura, boa ou má. 
O poema livre, como o seu nome diz, não é 
obrigado a ter versos de medida clássica, 
muito embora os possa ter visto que um 
bom verso clássico é tão natural ou ex-
pressivo como outro qualquer. Mas se as 
linhas do poema que você estiver fazen-
do ‘livremente’ não se complementarem, 
se o todo não apresentar uma misteriosa 
unidade, o poema se desagrega. Tudo tem 
que estar interdependente, como num 
sistema planetário. O poema livre é um 
jogo de equilíbrio prestes a desabar ao 
mínimo descuido do construtor”.

Quintana tampouco dispensa críti-
cas aos que armam o poema em versos 

regulares e muito menos aos parnasia-
nos, pois se a tarefa dos primeiros se 
configurava tão segura quanto empilhar 
paralelepípedos, esses últimos pareciam 
utilizar uma rede de proteção com o re-
ceio de que, perdendo o equilíbrio, pudes-
sem sofrer uma queda desastrosa. Eram, 
portanto, precavidos por natureza.

Quanto ao fato de não ministrar ou 
prescrever normas das quais o jovem 
poeta pudesse fazer uso no ato da cria-
ção, atenta que não há regras ou truques 
quando o assunto é poesia. “Ou, por ou-
tra, há. Mas isso depende do livre esforço 
de cada um. O verdadeiro criador é como 
esses presidiários que forjam, por si mes-
mos, as próprias armas...”

(*) Há 115 anos nascia Mario Quinta-
na (30 de julho de 1906).

nnnnnnnnnn

Registro
Não existe lirismo fora da linguagem. 

O lirismo malogra quando a reboque ape-
nas e tão somente dos sentimentos. Na 
verdade, sentimentos todos possuem, daí 
cumprir ao poeta dizer a que veio, que os 
tem, mas que os elabora “sem a pressa que 
aniquila o verso”. Marineuma de Oliveira 
é consciente disso, tanto que no seu Entre 
parênteses (Gráfica JB, 2021), recentemen-
te lançado, o eu lírico dos seus poemas 
parte da linguagem, da elaboração da lin-
guagem, para expressar as suas efusões 
líricas. Mas expressá-las sem exageros, 
sem borrifar exageramente as palavras 
com o orvalho da inspiração. Sem que os 
sentimentos desembestem na frente da 
linguagem. Vale muito a pena a leitura de 
Entre parênteses.

 Segundo Quintana, a maior 
conquista da poesia moderna não 
decorre da associação de ideias, 

mas da associação de imagens 

Fundação 
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O bracelete de beijos
José Mota Victor

Logo após a queda da Monarquia, 
um funcionário do Paço de São Cristóvão 
transportou para sua humilde residência, 
no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, 
em segredo, alguns caixotes com docu-
mentos sigilosos do Império do Brasil. 
Era um calhamaço de cartas íntimas das 
amantes do Imperador, colecionadas e 
numeradas com muito esmero durante 
anos. Sua Majestade tinha um acordo tá-
cito com as namoradas, as cartas, depois 
de lidas, teriam que ser queimadas para 
não deixar vestígios das relações de amor 
que mantinha em segredo com as hones-
tas senhoras da corte, mas não cumpriu 
a promessa, não era palavra de Rei... era 
palavra de amante sexagenário encanta-
do com as beldades ao seu derredor. Dom 
Pedro II não tinha intenção de incinerar 
as missivas, em carta endereçada a Mada-
me Besnoit escreveu em fluente francês: 
“Diga-me se recebeu as minhas cartas, 
vou começar a numerá-las este ano...” 
Qual o motivo de preservar as explosivas 
correspondências amorosas?

De quem partiu a ordem para es-
conder os documentos? Quem tinha co-
nhecimento da missão que foi entregue a 
humildes funcionários do Paço Imperial? 
Perguntas que ainda não foram respon-
didas pela história. Restou apenas uma 
pista para o misterioso caso dos docu-
mentos extraviados: no embrulho estava 
escrito o nome de Pedro Paiva. O caixote 
com a documentação saiu do Paço de 
São Cristóvão no dia 16 de novembro 
de 1889, e ficou escondido e ignorado 
durante muitos anos. Finalmente, loca-
lizaram os caixotes na casa de um filho 
já idoso do guardião das relíquias, o pai 
tinha morrido há muitos anos atrás. O 
nome do Manoel Paiva, irmão de Pedro, 
está ligado a um episódio acontecido no 
ano de 1882, o célebre roubo das joias da 
Imperatriz. Manoel devolveu e confessou 
à polícia o roubo das joias. Perdoado 
pelo Imperador continuou morando no 
quintal do Palácio. Por que não foram 
castigados e expulsos da Quinta da Boa 
Vista? Diz as más línguas que eram al-
coviteiros, sabiam das infidelidades do 
Imperador e por este motivo foram per-
doados e mantidos no emprego.

É grande a relação das amantes do 
Imperador: Madame de La Tour, esposa 

do Conde Ballier de La Tour, Ministro 
da Itália no Rio de Janeiro; Condessa de 
Barral, filha do Visconde de Pedra Branca 
e preceptora das princesas Imperiais do 
Brasil; Anne Marie Francisca Cavalcanti 
de Albuquerque, Condessa de Villeneuve, 
esposa do diplomata que foi enviado ex-
traordinário e Ministro Plenipotenciário 
na Bélgica; Claire D’Azy; Madame de Bal-
ligand e Eponina Otaviano, esposa do se-
nador, poeta e plenipotenciário Francisco 
Otaviano de Almeida Rosa.

O Imperador mandava cartas para 
as amantes e pedia que elas enviassem 
fotografias. Apaixonado, colecionava 
fotos como os adolescente com seus 
álbuns de figurinhas. Quem seria a figu-
rinha carimbada?

Quando Friedrich Nietzsche se en-
controu com D. Pedro II, ficou surpreso 
com a erudição do Imperador. Depois de 
Pedro, o Grande e Napoleão Bonapar-
te foi o terceiro chefe de estado eleito 
membro da Academia de Ciências fran-
cesa. Culto, poliglota, mecenas, fotógrafo 
amador e poeta bissexto, encantava as 
mulheres com suas cartas apaixonadas. 
Escreveu para Madame la Contesse de 
Villeneuve: “Amo-te cada vez mais e tu 
sabes que sofro de não poder gozar do 
teu amor nos teus braços” e continuava: 
“Peço-te ainda mandar-me fotografias, 
cabelos, tudo o que tiver tocado teu cor-

po encantador” e finalizava: “Põe teus 
lábios onde te cobri de beijos. E imagina 
o que eu sinto por ti”. Em outra carta se 
revelava poeta: “Faço uma pulseira de 
beijos nesses braços lindos e entreabro 
a túnica para me deleitar nesse colo que 
enrubesce sob as minhas carícias.”

A esposa do poeta Francisco Otavia-
no de Almeida Rosa, Madame Eponina 
Barreto, não tinha escrúpulo, sabia das 
amantes do Imperador, mas não se preo-
cupava com este detalhe, só pedia mais 
atenção e benesses, como podemos ler 
nesta carta enviada a Dom Pedro II:

“Meu amorzinho.
Não imaginas a alegria que tive hoje 

lendo que estás livre e contente e salvo 
da tua enfermidade. De coração sinto, eu 
te juro. Com prazer vejo que ainda podes 
namorar a Vera e a Amelot. Porém um 
bocadinho para mim também, sim?

Vi também hoje que há uma vaga 
de Cônsul em Barcelona, pode servir 
para o meu filho Eduardo que está ha-
bilitado. Não esmoreças eu te peço, faze 
o que eu te peço pelo bem que queres a 
tua filha Isabel.

Eu fico esperando uma solução favo-
rável a mim.

Por Deus peço que fiques bom e que 
te possa ver ainda e beijar-te. Mil sauda-
des de tua E.”

Mesmo sabendo da traição da es-
posa, Francisco Otaviano era um ho-
mem apaixonado, recitava para Eponina: 
“Quando eu for velho, e tu fores bem 
velhinha; quando sobre nossas cabeças 
cair as neves dos caminhos”... Era uma 
mulher bonita e elegante, o escritor Ma-
chado de Assis, numa crônica publicada 
em 22 de setembro de 1895, escreveu 
sobre a visita que fez ao poeta quando 
ele estava  enfermo na casa do Cosme 
Velho: “Na mesma sala estava a esposa, 
ainda elegante a despeito dos anos, es-
partilhada e toucada, não sem esmero, 
mas com a singeleza própria da matrona. 
Tinha também que recordar os tempos 
da mocidade vitoriosa, quando os sa-
lões a contavam entre as mais belas. O 
sorriso com que ouvia não era constante 
nem largo, mas a expressão do rosto não 
precisava dele para atrair a D. Eponina as 
simpatias de todos.”

Tinha razão o Bruxo do Cosme Ve-
lho, a beleza de Eponina chamou a aten-
ção do Imperador.

Eponina, esposa de Francisco Otaviano de Almeida Rosa

Imagem: Funes/Divulgação
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Música

Vencedora do Big Brother Brasil 
21, Juliette Freire revelou que se arre-
pende de ter participado de algumas 
apresentações musicais ao vivo pela 
internet. A paraibana já cantou com 
Gilberto Gil, Wesley Safadão e a con-
terrânea Elba Ramalho.

Durante o reality show da Rede 
Globo, a maquiadora e advogada cha-
mou atenção pelo talento musical. Ao 
sair do programa, ela recebeu diver-
sos convites para iniciar a sua carrei-
ra artística.

Porém, durante o último episódio 
do documentário Você Nunca Esteve 
Sozinha, da plataforma de streaming 
Globoplay, ela disse que não estava to-
talmente preparada para as experiên-
cias em cima do palco.

Após ter participado de um even-
to com Wesley Safadão, a influen-
ciadora digital conversou com sua 
equipe sobre uma pausa nos compro-
missos musicais.

“Foi um desafio muito grande. 
Tremi na base”, iniciou. “Cheguei a me 
arrepender de fazer as lives. Óbvio que 
fiz por gratidão ao nordeste e aos can-
tores, mas dei um passo maior do que 
a perna”, afirmou.

“Fui muito doida de fazer isso. 
Mas, deu certo eu acho. Agora é es-
tudar. Acabou live. Só volto a cantar 
quando eu realmente estiver pronta”, 
admitiu ela.

Ao fim do documentário, a Globo 
confirmou que lançará um episódio 
extra no próximo mês para mostrar 
os próximos passos de Juliette na 
música. A produção termina com a 
paraibana dentro de um estúdio com 
um microfone.

EP neste semestre
Atualmente, a preparação de Ju-

liette está vindo com um projeto espe-
cial com seis canções inéditas, que che-
garão às plataformas de música  ainda 

neste semestre. “Eu sempre gostei de 
música e de cantar. A arte tem um es-
paço especial no meu coração. É uma 
emoção gigante criar esse projeto, meu 
primeiro, ao lado de pessoas tão im-
portantes e talentosas. Construir todo 
esse meu universo é um sonho. Estou 
contando as horas para poder dividir 
isso com todo mundo”, disse ela.

O EP ainda sem nome será o pri-
meiro lançamento da recém-contrata-
da pela Rodamoinho Records, em par-
ceria com a Virgin Music Brasil.

“Dei um passo maior que 
a perna”, confessa Juliette

Foto: Ju Coutinho/Divulgação
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Antropólogo Hermano Vianna é coordenador do coletivo curatorial da edição

Literatura

Flip anuncia a 
curadoria 2021

A 19ª Festa Literária Internacional de Paraty, 
a Flip 2021, que vai acontecer em formato virtual 
entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro, 
anunciou nesta semana detalhes sobre sua cura-
doria convidada e a homenagem. Pela primeira vez, 
haverá um coletivo curatorial, que vai programar 
uma homenagem coletiva. Segundo divulgação da 
assessoria do evento, as duas escolhas refletem o 
conceito desta edição, expressa no texto Nhe’éry, 
Plantas e Literatura. Nhe’éry (pronuncia-se nheeri) 
quer dizer “onde as almas se banham” e é como o 
povo guarani chama a Mata Atlântica.

“Este ano, a Flip volta seu olhar para a neces-
sidade de se rever a dissociação entre humanidade 
e natureza. É um conceito que busca refletir sobre 
as questões mais urgentes do contemporâneo, sem 
ser um delineamento temático rígido. A intenção é 
se nutrir das florestas, que são sistemas abertos, 
colaborativos”, diz Mauro Munhoz, diretor artístico 
da Flip, no material de divulgação. “Por isso, e em 
um momento de incertezas mundiais, todas as op-
ções feitas para a festa têm um caráter laboratorial, 
buscando retratar outras perspectivas e narrati-
vas que olham para a literatura e para a produção 
cultural em seus múltiplos formatos.”

Já o coletivo curatorial será formado por Her-
mano Vianna, antropólogo de formação, e mistu-
rador geral de informações, e que vai coordenar o 
trabalho do grupo, integrado por Anna Dantes, co-
laboradora da Escola Viva Huni Kuin há mais de dez 
anos e uma das fundadoras do Selvagem – Ciclo de 
estudos sobre a vida; Evando Nascimento, escritor 
e filósofo, pioneiro na reflexão sobre literatura e 
plantas no Brasil; João Paulo Lima Barreto, Tukano 
do Alto Rio Negro, doutor em antropologia social 
pela Universidade Federal do Amazonas e funda-
dor do Centro de Medicina Indígena em Manaus; e 
Pedro Meira Monteiro, professor da Princeton Uni-
versity e um dos organizadores da oficina Poéticas 
Amazônicas, no Brazil LAB da Universidade.

“Como Mário de Andrade disse, cada pessoa 
precisa ser 300 ou mais. Cada pessoa puxa um 
bonde, vários bondes, várias redes, muitos outros 
coletivos. Por isso, o trabalho do coletivo curato-
rial da Flip busca dialogar com o máximo de vozes 
possíveis que estejam olhando para as questões da 
contemporaneidade e a superação de suas crises. A 
ideia é se voltar para pensamentos e ações que têm 
proposto outros modelos de organização social e 
visões diferentes do conhecimento”, diz o coleti-
vo curatorial por meio do coordenador Hermano 
Vianna, no material de divulgação.

A homenagem será coletiva e honrará as pes-
soas que trabalhavam para as causas indígenas 
e que tiveram a vida interrompida pela covid-19. 
Figuras como Higino Tenório, escritor, benzedor, 
especialista em arte rupestre, professor e funda-
dor da primeira escola indígena do povo Tuyuka; 
Feliciano Lana, artista plástico e escritor do povo 
Desana, conhecido internacionalmente; Zé Yté, co-
laborador central dos mais importantes estudos 
sobre a etnobiologia Kayapó; Maria de Lurdes, 
guardiã das plantas de cura do povo Mura; Meriná, 
mestra de rituais de cura e benzimentos do povo 
Macuxi; Alípio Xinuli Irantxe, mestre das flautas do 
povo Manoki; e Domingos Venite, Guarani, líder da 
maior terra indígena do estado do Rio de Janeiro, 
militante de novas políticas de saúde indígena.

Como no ano passado, as mesas poderão ser 
acompanhadas gratuitamente pelo público em 
transmissão online. A programação da Flip 2021 
será divulgada em breve. Segundo o comunicado 
da festa literária, “a direção da Flip estima uma 
queda significativa de receita, e por isso ainda está 
sendo realizado o trabalho de busca de apoios e in-
terlocuções com a comunidade local”.

EstrEia

O EsquadrãO suicida (The Suicide Squad. EUA. Dir: 
James Gunn. Super-Herói, Ação, Aventura e Fantasia. 16 anos). 
O governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para 
a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados 
com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigo-
sa em uma missão de busca e destruição com o Coronel Rick 
Flag. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h30 - 16h30 - 19h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 15h - 18h 
- 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h - 17h - 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 17h - 20h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 16h - 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 
- 17h - 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 1: 17h (dub.) - 19h30 
(leg.); CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h.

cONtiNuaÇãO

BlackpiNk: thE MOviE (Blackpink: The Movie. Coreia 
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, descobrimos mais 
detalhes da criação e da história das integrantes Jisoo, Jennie, 
Rosé e Lisa. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 19h (de qui. a dom.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (leg.): 19h (de qui. a dom.).

dupla ExplOsiva 2 - E a priMEira-daMa dO 
criME (The Hitman’s Wife’s Bodyguard. EUA. Dir: Patrick Hu-
ghes. Ação e Comédia. 16 anos). O guarda-costas Michael Bryce 
(Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para 
proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o 
casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado 
ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em 
uma trama global, onde são perseguidos por um louco vingativo 
e poderoso (Antonio Banderas). CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
19h45 (exceto de qui. a dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
14h35; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h35.

JuNglE cruisE (Jungle Cruise. EUA. Dir: Jaume Collet-
Serra. Aventura e Fantasia. 10 anos). Frank (Dwayne Johnson) 
trabalha como capitão de um barco em uma atração turística to-
talmente fantasiosa. Quis o destino que suas habilidades fossem 
colocadas à prova. Isso acontece quando ele conhece Lily (Emily 
Blunt), uma exploradora que não mede consequências para dar 
andamento em suas investigações. Quando ela e o irmão (Jack 
Whitehall) contratam Frank para comandar a embarcação numa 
expedição de verdade, em busca de um misterioso segredo, os 

perigos que os aguardavam eram mais reais do que podiam 
imaginar. Baseado em um parque temático da Disney. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h20 - 16h15; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 14h; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h55; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h55; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 17h55; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h55.

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 lu-
tar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo 
desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que 
caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam 
pelo caminho de areia. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
14h10 - 16h10 - 19h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 19h 
(exceto de qui. a dom.) - 21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
17h15; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h15.

spacE JaM: uM NOvO lEgadO (Space Jam: A New 
Legacy. EUA. Dir: Malcolm D. Lee. Comédia e Infantil. Li-
vre). 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 perso-
nagens de desenho animado da Warner Bros. Para resga-
tar 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 personagens. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
15h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h40; CINE 

SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h45; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 15h45.

tEMpO (Old. EUA. Dir: M. Night Shyamalan. Thriller e Sus-
pense. 14 anos). Uma família em um feriado tropical descobre 
que a praia isolada onde eles estão relaxando por algumas ho-
ras está de alguma forma os fazendo envelhecer rapidamente, 
reduzindo suas vidas inteiras em um único dia. Baseado na HQ 
Castelo de Areia. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 16h20; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 1 (dub.): 19h10; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h10.

vElOzEs E FuriOsOs 9 (F9 The Fast Saga. EUA. Dir: Justin 
Lin. Ação e Aventura. 14 anos). Dominic Toretto (Vin Diesel) e 
Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu 
filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: 
seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um as-
sassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando 
ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furio-
sos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe 
novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam 
estar morto. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h20; CINEPÓLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h50 - 20h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 19h20; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h20.

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 des-
faz. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 18h25; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 16h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h30.

Dwayne Johnson é o capitão de um barco cujas habilidades serão testadas na aventura ‘Jungle Cruise’

Foto: Divulgação
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Após uma pausa nas ‘lives’ musicais, a 
ex-BBB paraibana prepara um projeto 
especial com seis canções inéditas



Cultura

O ator Daniel Porpino e o 
músico Yuri Carvalho são os 
convidados para o bate-papo 
que, mediado pelo jornalista 
Jãmarrí Nogueira, se realiza 
hoje, em mais uma edição do 
projeto ‘Entrevista Funesc’, 
promovido pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba, 
com transmissão virtual gra-
tuita a partir das 19h, pelo 
perfil no Instagram @funes-
cpbgov. A entrevista  ficará 
disponível na grade do IGTV 
posteriormente. 

“Falarei do meu retorno 
aos trabalhos musicais e de 
produção cultural, após o hia-
to pandêmico, somado à cri-
se depressiva. Digamos que 
será uma volta por cima dos 
problemas em grande estilo”, 
confessou Yuri. “Juntamente 
com minha banda, Matheus 
Andrade, no baixo, vocais e 
maestro, Thiago Andrade, nas 
guitarras e vocais, e Herbert 
José, na bateria, apresentare-
mos o show do retorno aos 
palcos na cena musical de 
João Pessoa: o já consagrado 
e conhecido do público pes-
soense, Eterno Aprendiz - Yuri 
canta Gonzaguinha. Trata-se 
de uma live-show que aconte-
cerá dia 26 de agosto, às 20h, 
na Sala Vladimir Carvalho, 
localizada na Usina Cultural 
Energisa, no bairro de Tam-
biá”, afirmou o artista, ao an-
tecipar um dos assuntos que 
pretende abordar, durante a 
conversa de hoje. 

No repertório que vai 
marcar esse retorno de Yuri 
Carvalhon estarão sucessos 
como ‘Grito de Alerta’, ‘Guer-
reiro, menino’, ‘Sangrando’, 
‘Lindo lago do amor’, ‘Explode 
Coração’ e diversos sambas, 
a exemplo de ‘É’, ‘O homem 
falou’, ‘E vamos à luta’, ‘O que é 
o que é?’, numa performance 
com nova roupagem. “Reggae, 
xote, bossa nova, balada e 
rock’n’roll fazem parte da 
‘novidade’. Será uma apre-

Retorno aos palcos e estreias 
marcam o ‘Entrevista Funesc’

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de agosto de 2021

Nesta sexta-feira, edição recebe, para bate-papo virtual, o cantor e compositor Yuri Carvalho e o ator Daniel Porpino

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

Algo que importa neste ainda 
início de agosto: Chico Buarque e 
Gilberto Gil, entre outros, não se 

vendem. Não dizem que querem que vá tudo 
pro inferno. Por outro lado vejo alguns dos 
melhores da minha geração se jogando ao 
lixo político-cultural.

As coisas de repente ficam assim e eu 
tenho que estar como naquela música ‘Like 
a bridge over troubled water’ (como uma 
ponte sobre águas turbulentas), de Simon & 
Garfunkel. Evito a ponte não cair.

Não dá mais para continuar com nos-
sos sistemas partidários e eleitorais como 
estão. É necessária uma Constituinte e 
abolir o presidencialismo tal qual é. Os Su-
premos Tribunais devem intervir. Terão o 
máximo apoio popular se assim o fizerem. 
Como gravou Belchior: precisamos todos 
rejuvenescer.

nnnnnnnnnn

“Agora / quadro a quadro / só sinto a 
vida. / Tudo passa / neste filme / inaca-
bado”. Caso não me engane, é do saudoso 
Walter Galvão.

Eu, tendo inspiração em Augusto 
dos Anjos: “Ninguém imprimiu o inefável 
apreço de minh’última primavera. Somente 

o solstício, esse solo d’extremos, foi meu 
estrangeiro inseparável. Camus. Albert ou 
Marcel. Stranger in the night. High com 
noites e quintais”. Com certeza não somos 
mais os mesmos nem vivemos como os 
nossos pais. A estrada ainda é longa e agora 
mais turbulenta. 

De repente, nossa adolescência jamais 
vai terminar. Tanto que foi fantástico quan-
do a Academia Sueca, em 2016, escolheu 
o genial poeta, compositor e cronista Bob 
Dylan para o Prêmio Nobel de Literatura. 
Obra-prima: ‘Blowin’ in the wind’. 

Há 53 anos, tive a rara chance de ver 
e ouvir Tom Zé (foto) cantando junto 

com Gal Costa no Teatro 
de Arena em “São Paulo” 
também meu amor. Divino 
maravilhoso. Era dezembro 
de 1968.

nnnnnnnnnn

Os primeiros passari-
nhos de ontem chegaram 
ao jardim e à janela do meu 
quarto em Cruz das Armas. 
Eram alegres em viver e não 
temiam a morte. Clareza, 
claridade. Somos mais claros 

que os poderes. Eleitos por nossos pais e 
mães. Não custa lembrar que, 58 anos de-
pois, Vidas secas, o filme de Nelson Pereira 
dos Santos baseado em Graciliano Ramos, 
continua impactante. 

Tenho muita saudade de quando era 
adolescente e estudava no Colégio Pio X. Foi 
no Pio X que pela primeira vez me apaixo-
nei. Éramos puros, ousados, criativos, belos 
de coração e fiéis. Saudades, sim, ao som 
de Ray Conniff, Agostinho dos Santos, The 
Platters e Rita Pavone. Afinal, escrevo ao 
meio-dia, escutando ‘Senhor Cidadão’.

Quando fazia parceria de shows com Zé  
Ramalho, no Asa Branca, em Tambaú, nós 

cantávamos ‘Ouro de tolo’: “Longe das cercas 
embandeiradas que separam quintais, no 
cume calmo do meu olho que vê assenta a 
sombra sonora de um disco voador”...

nnnnnnnnnn

De que vale a pena conhecer mil pesso-
as e ser conhecido por mil? Não são. Sequer 
estão.     

Lembrando ‘Roda viva’, tem dias que 
a gente se sente... Como uma rede social 
imensa: a solidão... “A solidão dos astros; a 
solidão da lua; a solidão da noite; a solidão 
da rua” (Alceu Valença).

Jake Bugg e Max Schneider: music’s new 
generation in England and USA.

Retas essências, reticências. Exagera-
decências. Descendências e pendências. 
Um dia o curso do Rio da História e da 
Amizade será mudado.  

Precisamos fazer algo que possa mu-
dar nossas famílias, nossas amizades, nos-
sas cidades, nossos meios de vida, nossas 
expressões culturais, nosso país. 

Podemos viver transformando nossas 
ideias em fortes ações. É nossa humana 
predesti(nação). A hora é agora? Eles di-
zem que estamos errados quando de fato 
estamos certos.

Dizem que somos errados quando estamos certos
Foto: Divulgação
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Músico Yuri Carvalho (E) contará sobre o retorno aos trabalhos e produção cultural após depressão; já Daniel Porpino (D) falará sobre sua estreia como roteirista e diretor de audiovisual com ‘Inominados’

sentação repleta de emoção 
para a alma apreciar e, na 
ocasião, o show será grava-
do em formato audiovisual 
e transmitido no streaming 
YouTube, através do meu ca-

nal (/YuriCarvalhoOficial), no 
dia 22 de setembro, data de 
nascimento do homenageado, 
Luiz Gonzaga Júnior, o Gon-
zaguinha. Os ingressos para 
a apresentação estão à venda 
de maneira antecipada, no 
site Sympla”, disse.

Outro mote da entrevis-
ta será o processo de grava-
ção do primeiro álbum (EP) 
da carreira solo do músi-
co. “O disco será gravado no 
Fábrica Estúdio, em Recife 
(PE), no mês de setembro. O 
primeiro single tem previsão 
de ser lançado no próximo 
mês de novembro”, acres-
centou Yuri Carvalho, que 
se considera um “cantautor” 

e usa seu dom para o bem 
coletivo. “Canto porque sou 
ponte”, definiu.

Diretor e roteirista
O ator de cinema, TV e 

teatro Daniel Porpino tam-
bém antecipou alguns temas 
que pretende a bordar no 
bate-papo virtual da Funesc. 
“Gostaria de falar sobre mi-
nha estreia como roteirista e 
diretor de audiovisual com o 
projeto Inominados, que será 
filmado ainda neste mês”, 
conta o artista.

Porpino contará sobre 
a expectativa de voltar aos 
palcos, com a circulação da 
montagem Instruções para 

ser humano, do Grupo Graxa 
de Teatro. “Esse espetáculo  
traz muitos temas relaciona-
dos às crises – política, hu-
manitária e sanitária – que o 
Brasil vive hoje. Também vou 
falar do projeto de formação 
de atores e atrizes no curso 
Tamarindeira”, disse ele.

Daniel Porpino é gradua-
do em Comunicação Social e 
pós-graduado em Represen-
tação Teatral, tendo obtido 
notoriedade no audiovisual 
ao trabalhar com grandes di-
retores, a exemplo de Kléber 
Mendonça Filho, no longa-
metragem Aquarius (2016), 
em que fez duplo persona-
gem: marido e filho da atriz 

veterana Sônia Braga, bem 
como na série da Rede Globo 
Onde nascem os fortes. Atual-
mente, ele está na segunda 
temporada da série global 
Segunda chamada.

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Neste semetre, Yuri 
Carvalho gravará o 

primeiro EP da carreira 
solo; já Daniel Porpino 
circulará com a peça 
‘Instruções para ser 
humano’, do Graxa
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Apoiadores acreditam que presidente não será atingido, enquanto oposicionistas creem que decisão veio de forma tardia

A decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de Moraes, 
determinando a inclusão do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) no inquérito 
que apura a divulgação de 
informações falsas, dividiu 
radicalmente a opinião de 
políticos ouvidos ontem na 
Paraíba, a começar por inte-
grantes do PT e das hostes 
bolsonaristas.

Anunciada anteontem à 
noite, a decisão foi adotada a 
partir de aprovação unânime 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) e representou mais 
um capítulo da novela em 
defesa do voto impresso, pro-
tagonizada pelo presidente 
da República com vistas as 
eleições de 2022.

“Só depois que os minis-
tros foram agredidos pes-
soalmente é que se lembra-
ram da missão de defender 
a democracia”, afirmou o de-
putado Anísio Maia (PT), ao 
observar que “as instituições 
estavam dormindo diante do 
perigo e, de certa forma, até 
se demoraram para decidir”, 
completou o parlamentar.

Para Anísio Maia, “des-
de que tomou posse na pre-
sidência da República, Jair 

Fake news: investigação de 
Bolsonaro divide opiniões

Apostas positivas
Posse de Ciro Nogueira na Casa Civil da Presidência da República é vista com 
otimismo por políticos paraibanos que integram partidos do Centrão. Eles apostam 
no apoio do novo ministro às demandas dos municípios nordestino. Página 14 Fo
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Bolsonaro se constitui numa 
ameaça às instituições demo-
cráticas e à democracia de um 
modo geral. Medidas como a 
desta semana já poderiam ter 
sido adotadas também com 
relação a outras agressões 
por demais conhecidas, mas, 
de qualquer maneira, melhor 
tarde do que nunca”, disse.

“Isso não vai dar em 
nada”, reage o deputado 
estadual e presidente do 
Patriotas na Paraíba, depu-
tado Walber Virgolino, ao 
salientar que a decisão de 
Alexandre Moraes só vem 
comprovar que há sim uma 
perseguição de algumas ins-
tituições contra o presidente 
Jair Bolsonaro, especialmen-

te no que se refere ao STF, 
Supremo Tribunal Federal.

Para Virgolino, “se Ale-
xandre de Moraes e os de-
mais ministros acham que, 
com isso, vão prejudicar e 
diminuir a força do presiden-
te perante a população, estão 
muito enganados. Isso só faz 
é aumentar cada vez mais o 
carinho e o respeito do povo 
brasileiro com relação a Jair 
Bolsonaro”, analisa.

No entendimento do 
presidente do Partido dos 
Trabalhadores na Paraíba, 
Jackson Macêdo, “já estava 
na hora mesmo de o presi-
dente ser responsabilizado. 
Suas falas e suas ações sem-
pre são de confronto com as 

instituições e de completo 
desrespeito com a democra-
cia, e a inclusão dele nesse 
processo das fakes news até 
que demorou a acontecer de 
fato”, frisou.

“A decisão do ministro 
é flagrantemente abusiva e 
incompatível com as liber-
dades constitucionais”, ob-
serva o líder da bancada da 
oposição na Assembleia Le-
gislativa, o deputado Cabo 
Gilberto (PSL), ao salientar 
que, “além de atentar con-
tra a democracia, a decisão 
coloca o presidente num in-
quérito indefinido e que não 
indica fato específico a ser 
investigado”.

Cabo Gilberto acrescen-

tou ainda que “a Constituição 
Federal não permite que os 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal abram inquéritos 
criminais”, e que a indicação 
de ministro responsável para 
esses casos “viola a exigência 
da livre distribuição. Ou seja, 
o STF não tem atribuição 
para o caso. Pela Constituição 
de 1988, a instauração de in-
quérito pelo Poder Judiciário 
viola o sistema acusatório e 
a liberdade de expressão”, 
explicou.

“Eu acho que isso já de-
veria ter acontecido”, opinou 
o vereador Marcos Henri-
ques (PT), corroborando a 
posição assumida pelo pre-
sidente estadual do seu par-

tido. Ele detalhou que “o pre-
sidente Jair Bolsonaro e seus 
seguidores trabalham à base 
da enganação e da mentira, 
e a decisão da inclusão dele 
nesse processo vem para 
mostrar que a Justiça é para 
todos”, disse.

Marcos Henrique acres-
centa que quem acompanha 
percebe que “esse Governo é 
o Governo da mentira”, mas, 
para que muitos segmentos 
da população também perce-
bam, “é preciso que aconteça 
isso: que os poderes consti-
tuídos, que as autoridades 
competentes também reajam 
e aja da forma que o TSE pe-
diu e o ministro do Supremo 
decidiu”, completou.

Deputados estaduais cabo Gilberto e Walber Virgolino questionam intenções de Moraes; colega deles na ALPB, Anísio Maia apoia decisão, assim como vereador Marcos Henriques e Jackson Macedo, presidente do PT na PB

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Foto: ReproduçãoFoto: Ortilo AntônioFoto: Ortilo AntônioFoto: Divulgação/ALPBFoto: Divulgação/ALPB

Sobrado

Ex-prefeito é condenado por 
contratar servidor fantasma

A Justiça julgou pro-
cedente ação civil ajuiza-
da pelo Ministério Público 
da Paraíba e condenou o 
ex-prefeito de Sobrado, 
George José Porciúncula 
Pereira Coelho, a ex-servi-
dora Ayanne Vanuzy Costa 
de Souza e o ex-secretário 
municipal de Educação, 
Joilson Pereira da Silva, 
pela prática de ato de im-
probidade administrativa 
referente à nomeação da ex-
funcionária que não exer-
ceu efetivamente os cargos, 
sendo um caso de servidor 
“fantasma”.

A ação nº 0800096-
12.2017.8.15.0351 foi 
ajuizada em 2017 pela Pro-
motoria do Patrimônio Pú-
blico de Sapé, cuja titular é a 
promotora de Justiça Paula 
da Silva Camillo Amorim. A 
sentença foi prolatada pelo 
juiz Antônio Carneiro de 
Paiva Júnior.

Na ação o MPPB alegou 
que, ao final de investiga-
ção realizada no Inquérito 
Civil Público n. 54/2014, 
instaurado na Promotoria 
de Justiça, foi constatado 
que a ex-servidora fora 
nomeada para quatro car-
gos distintos na Prefeitura 
de Sobrado, entre 2013 e 
2016, mas que efetivamen-
te não exerceu tais cargos, 
tratando-se de servidora 
“fantasma”, vindo a receber 

irregularmente a quantia 
de R$ 65.851,83.

Os cargos para os quais 
Ayanne Souza foi nomea-
da foram os de assessor de 
controle interno (de 28 de 
janeiro de 2013 a 25 de ju-
nho de 2013); secretária de 
obras e serviços urbanos 
(de 25 de junho de 2013 a 
25 de julho de 2013); chefe 
de gabinete (25 de julho de 
2013 a 10 de novembro de 
2014) e diretora pedagó-
gica (de 10 de novembro 
de 2014 a 18 de maio de 
2016). Para o último cargo, 
inclusive, a ex-servidora foi 
nomeada sem possuir a for-
mação em nível superior 
exigida pela Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação 
(LDB).

O MP imputou a práti-
ca de ato de improbidade 
administrativa ao ex-pre-
feito, alegando o fato de 
que tenha feito a nomea-
ção da ex-servidora, sabe-
dor de que não iria pres-
tar seus serviços; tenha 
realizado pagamento dos 
valores, mesmo saben-
do da não realização de 
seus serviços, bem como 
que nomeou para cargo 
com requisitos para o seu 
preenchimento, sabedor 
da ausência daqueles.

Em relação ao ex-se-
cretário Joilson Pereira, o 
MPPB imputou a prática 

de ato de improbidade 
administrativa, tendo em 
vista que concorreu para 
a nomeação de Ayanne 
Souza para o cargo de di-
retora pedagógica, mesmo 
sabedor da inexistência de 
preenchimento dos requisi-
tos para tal cargo, e também 
concorreu para que deixas-
se a ex-servidora receber os 
valores sem que tivesse a 
sua prestação de serviços, 
sendo sabedor, tendo em 
vista a superioridade hie-
rárquica dele com aquela. 

Sentença
Na sentença, o magis-

trado destaca que as provas 
documentais e as testemu-
nhas ouvidas no processo 
comprovam que a ex-servi-
dora não ocupou os cargos 
para os quais foi nomeada, 
desde 2013.  Conforme os 
depoimentos prestados, os 
funcionários do alto escalão 
do Município, bem como 
recepcionistas do local 
onde a ex-servidora deve-
ria exercer suas atividades, 
bem como dos subordina-
dos dela, quando da ocu-
pação dos cargos, sequer 
possuíam reconhecimento 
de que aquela prestava ser-
viços para prefeitura, bem 
como quando foi apresen-
tada como “diretora peda-
gógica” não realizava suas 
atribuições.

Medidas protetivas concedidas 
pelo TJPB aumentam 75,9%

Em 2021, a Paraíba 
registou crescimento de 
75,9%, no número de medi-
das protetivas solicitadas, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. Com a pan-
demia, a mulher vítima de 
violência doméstica passou a 
conviver, diariamente, como 
seu agressor e as medidas 
restritivas de locomoção 
mais rígidas impedia a de-
núncia e, consequentemente, 
a medida protetiva. 

“Este ano, houve uma 
maior flexibilização dos de-
cretos governamentais e mu-

nicipais o que refletiu na pos-
sibilidade de a mulher poder 
sair mais facilmente do lar, 
em busca de sua proteção e, 
assim, ocorreu um acréscimo 
no quantitativo de pedidos 
de medidas protetivas”, expli-
cou a juíza Ana Carla Falcão, 
uma das coordenadoras da 
Mulher em Situação de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
do Poder Judiciário estadual. 
Além disso, a Coordenado-
ria de Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba implantou, na atual 

gestão, meios de acesso mais 
simples e discretos que têm 
sido colocados à disposição 
das vítimas.

Hoje, a partir das 10h, 
tem início a solenidade de 
inauguração da sede do Pro-
grama Integrado Patrulha 
Maria da Penha (PIPM), em 
Campina Grande, que amplia 
o atendimento de mulheres 
em situação de violência do-
méstica e familiar para mais 
34 cidades do Estado. O even-
to marca os 15 anos da Lei 
Maria da Penha, sancionada 
em 7 de agosto de 2006.

Este ano, o Ministério 
Público da Paraíba recebeu, 
por meio da Ouvidoria da 
Mulher, 66 demandas de 
violência doméstica. Esse é 
um dos canais de acesso de 
vítimas disponíveis para de-
núncias, que podem ser fei-
tas diretamente nas promo-
torias de Justiça, espalhadas 
por todo o Estado, por meio 
do Disque 180 (Governo Fe-
deral) e ainda nas delegacias 
de polícia.

De acordo com o ouvi-
dor do MPPB, o procurador 
de Justiça Aristóteles Santa-
na, a Ouvidoria da Mulher 
foi criada dentro da estru-
tura da Ouvidoria do MPPB 
para dar um tratamento 

especializado na recepção 
de todas as reclamações e 
denúncias relativas às mais 
diversas violências prati-
cadas contra a mulher na 
Paraíba, com destaque para 
a violência doméstica. O ór-
gão recebe a demanda e en-
caminha para providências 
do promotor de Justiça que 
atua no município onde a 
vítima reside. As mulheres 
vítimas de violência tam-
bém podem acessar dire-
tamente às promotorias de 
Justiça de forma presencial 
ou pelos canais eletrônicos 
que podem ser acessados 
em www.mppb.mp.br/con-
tatospromotorias.

A promotora de Justiça 

Rosane Araújo, que é inte-
grante do Núcleo de Gênero 
do MPPB e atua na área da 
violência doméstica, desta-
cou que, ao contrário do que 
se divulga erroneamente, 
a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) tem salvado 
muitas mulheres e, segundo 
a experiência de atuação da 
promotora, a maioria das 
mulheres vítimas de femi-
nicídio nunca procurou o 
sistema de Justiça, ou seja, 
elas não denunciaram, não 
pediram medidas protetivas 
contra o agressor, não pro-
curaram ajuda. “A Lei Maria 
da Penha tem protegido mu-
lheres vítimas de violência, 
sim!”, ressaltou.

Ouvidoria Mulher do MPPB 
recebe 66 denúncias em 2021
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Natural do Piauí, novo ministro da Casa Civil é visto como promissor para o Nordeste e sensível à pauta municipalista 
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Políticos da PB estão otimistas 
com posse de Ciro Nogueira

O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena (Progres-
sistas), e vários outros polí-
ticos paraibanos integrantes 
ou simpatizantes do Centrão 
prestigiaram, no começo da 
noite de anteontem, em Bra-
sília, a posse do senador Ciro 
Nogueira (PP) na Casa Civil 
da Presidência da República. 
A solenidade foi comandada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). 

Ouvidos ontem em João 
Pessoa, alguns deputados fe-
derais, entre eles, Efraim Filho 
(DEM) e Aguinaldo Ribeiro 
(PP), disseram ter saído da 
solenidade otimistas com re-
lação a algumas metas do mi-
nistro para a região Nordeste. 
A senadora Daniella Ribeiro 
(PP) e os deputados Ruy Car-
neiro (PSDB) e Wilson Santia-
go (sem partido) também in-
tegraram a bancada paraibana 
presente ao evento realizado 
no palácio.

Cícero Lucena, que foi a 
Brasília e voltou anteontem 
mesmo para, ontem, partici-
par das solenidades de aniver-
sário da cidade, considerou a 
ascensão de Ciro, que é natural 
do Piauí, como muito positiva 
para o Nordeste brasileiro. Ele 
elogiou a indicação do senador 
e presidente nacional do PP 
para a Casa Civil e observou 
que seu partido passará a con-
tar, em Brasília, com mais um 
canal de interlocução para en-
caminhar pleitos de interesse 
da população de João Pessoa. 

“A sensibilidade do novo 
ministro de Bolsonaro para 
com a pauta municipalista é 
uma coisa que conheço e que 
todos reconhecem, por isso 
renovo aqui a minha confian-
ça e esperança de que ele vai 
conduzir os trabalhos princi-
palmente com olhares para o 
Nordeste”, afirmou Cícero.

Opinião muito parecida 
manifestou o deputado fede-
ral e coordenador da bancada 
da Paraíba no Congresso Na-
cional, Efraim Filho. “Como 

ardoroso defensor do muni-
cipalismo, o novo ministro 
certamente dedicará atenção 
especial às cidades do nos-
so Nordeste, especialmente 
agora depois dos prejuízos e 
tantas mortes causadas pela 
pandemia”, disse.

Outro fator importante 

destacado pelo deputado pa-
raibano é que a Casa Civil é jus-
tamente o principal canal da 
Presidência da República atra-
vés do qual os parlamentares 
de todos os estados tratam das 
Emendas Parlamentares que 
são inseridas no Orçamento, 
e que o bom relacionamento 

com o ministro também faci-
litará esses encaminhamentos.

Como integrantes e repre-
sentantes do PP na Paraíba, os 
irmãos Ribeiro, Daniella (sena-
dora) e Aguinaldo (deputado 
federal), estavam na solenidade 
entre os que mais comemora-
vam a indicação e posse de Ciro 

Nogueira na Casa Civil da Presi-
dência da República. “Ciro tem 
uma experiência muito grande 
na política e, muito especial-
mente, na relação Governo-
Congresso, por isso mesmo é 
que tenho certeza que ele exer-
cerá um papel fundamental na 
pauta que o Brasil precisa para 
avançar”, afirmou Aguinaldo 
Ribeiro, ao salientar que, como 
partidários e amigos, os inte-
grantes do PP só têm mesmo 
é que comemorar e acreditar 
em melhores momentos para 
o Brasil.

Daniella Ribeiro lembrou, 
por sua vez, que, além de com-
petência para o cargo, o novo 
ministro da Casa Civil já de-
monstrou empenho também 
em acabar com as arestas e a 
briga ideológica que ronda o 
Governo e que se espalha por 
todo o país. “Ele pode contri-
buir para a boa relação entre 
os poderes e também para a 
democracia que, apesar das fa-
lhas, ainda é mesmo o melhor 
sistema para o nosso país”, 
apontou.

Na cerimônia de posse de Nogueira (E) esteve presente o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (D), além de parlamentares do Centrão 
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O deputado estadual 
Jutay Meneses (Republi-
canos) destacou, ontem, 
dia que a capital paraiba-
na celebra 436 anos de 
história, que João Pessoa 
acolhe a todos e respeita 
os mais diversos credos.

 “João Pessoa me aco-
lheu com muito amor e 
esse amor ganhou mora-
da no meu coração. Nunca 
presenciei um ato de into-
lerância ou fui discrimina-
do por seguir uma religião. 
Aqui prevalece o respeito”, 
destacou Jutay, que é baia-
no, pastor da Igreja Uni-
versal e fez da capital da 
Paraíba a sua terra.

De acordo com os 
dados do Novo Mapa 
das Religiões, feito pela 
Fundação Getúlio Vargas, 
67,33% da população 
pessoense se identifica 
como católica, 11,01% 
são evangélicos pente-
costais, 11,03% são ou-
tros evangélicos, sem 
religião (podendo ser 
ateus, agnósticos, deís-
tas) são 6,86%, espíritas 
são 0,71%, religiões afro
-brasileiras são 0,12% e 
outras são 2,94%.

 Como parlamentar, 
Jutay desenvolve ações 
voltadas para João Pes-
soa, como incentivo ao 
desenvolvimento da agri-
cultura e comercializa-
ção dos produtos pelos 
próprios agricultores. 
“Temos aqui um cinturão 
verde, onde agricultores 
familiares produzem com 
qualidade. Lutamos para 
valorização desses pro-
fissionais e pela compra 
direta pelo poder público.  
Na área da pesca, outra 
bandeira de Jutay, a luta 
é por incentivo e aquisi-
ção do pescado direto dos 
pescadores.

Respeito às 
religiões é 
marca do 
pessoenseÁreas como Saúde, In-

fraestrutura, Educação e 
Cultura tiveram incremen-
to de recursos proveniente 
de emendas parlamentares 
As Emendas Impositivas da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) represen-
tam uma forma de contri-
buição dos vereadores na 
construção do orçamento 
do município e são elabora-
das a partir das demandas 
da população recebidas no 
dia a dia parlamentar. Este 
ano, estão sendo executa-
das emendas que somam 
mais de R$ 12 milhões em 
investimentos por toda 
João Pessoa. Desse valor, 
mais de 60% dos recursos 
são destinados à área de 
Saúde, 10% a mais do que 
o percentual obrigatório 
de 50%.

Ao todo, a Saúde da 
capital tem um incremen-
to de investimentos em 
2021 de R$ 7.653.046,34 
que foram destinados a ins-
tituições hospitalares na 
cidade, a exemplo dos Hos-
pitais Napoleão Laureano, 
Padre Zé, Santa Isabel, Ed-
son Ramalho, São Vicente 
de Paulo, para arcar tanto 
com serviços de manuten-
ção como com o custeio de 
reformas e ampliações.

Ainda há destinação 
de recursos para entida-
des que trabalham com o 
apoio e defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência, 
como o Centro de Ativida-
des Especiais Helena Ho-
landa; o Instituto dos Cegos 
da Paraíba; e a Assessoria e 
Consultoria para Inclusão 
Social (AC Social).

Entidades que tra-
balham com acolhimento 
de idosos também foram 
objeto de emendas im-
positivas. É o caso da Vila 
Vicentina Júlia Freire e da 
Associação Promocional 

do Ancião Dr. João Meira 
de Menezes.

Na área de Infraes-
trutura, há destinação de 
recursos para a pavimen-
tação de ruas nos bairros 
Valentina Figueiredo; Cris-
to Redentor, Jardim Cidade 
Universitária e Funcioná-
rios I. Também há desti-
nação de recursos para a 
manutenção do Campo 
da Mangueira, situado no 
bairro do Rangel.

Na Educação, há re-
passe de recursos para a 
aquisição de equipamen-
tos de robótica para as es-
colas municipais de João 
Pessoa que já desenvolvem 
a disciplina, e a aquisição 
do livro “História da Mú-
sica Clássica Através do 
Tempo”, para distribuição 
em bibliotecas e escolas 
do município. No esporte, 
há investimentos na Fede-
ração Paraibana de Vôlei e 
no Mixto Esporte Clube de 
futebol feminino da capital.

Diversas emendas 
impositivas destinam re-
cursos para entidades de 
apoio à criança e ao ado-
lescente em João Pessoa, 
como a ONG Luz do Mun-
do; a Instituição Aldeias 
Infantis SOS; a Casa da 
Criança com Câncer e o 
Centro de Apoio à Criança 
e ao Adolescente (Cendac).

Na área da Cultura, há 
investimentos destinados 
às associações Folia de Rua 
e Recreativa e Cultural do 
Jardim 13 de Maio.

As emendas parla-
mentares impositivas são 
de execução orçamentária 
e financeira obrigatória. 
Elas são aprovadas no ano 
anterior à sua efetivação, 
isso quer dizer que as 
emendas citadas têm até 
o final de 2021 para serem 
cumpridas pelo Executivo 
municipal.

Emendas impositivas 
somam R$ 12 mi em JP

Ordenamento urbano

Câmara apoiará construção 
do Plano Diretor, diz Dinho

O presidente da Câma-
ra de João Pessoa, vereador 
Dinho (Avante) afirmou 
ontem que a Casa vai traba-
lhar ao lado da Prefeitura 
no sentido de ampliar os 
debates, elaborar e aprovar 
um Plano Diretor que efeti-
vamente contribua para o 
progresso e o desenvolvi-
mento da cidade. 

“Não só para garantir 
um trabalho de excelência 
no ordenamento da cidade, 
mas também para assegu-
rar que haja a participação 
dos moradores de João Pes-
soa”, observou o vereador, 
ao lembrar que a cidade 
já está perto de atingir um 
milhão de habitantes, e que 
isso demanda muito pla-
nejamento e ordenamento 
para que não ocorra o que 
aconteceu com tantas ou-
tras metrópoles brasileiras. 

As discussões e elabo-
ração do novo Plano Dire-
tor de João Pessoa são um 
trabalho que vem sendo 
conduzido desde o começo 
deste mês pela Secretaria 
de Planejamento do Mu-

nicípio e que, na opinião 
do presidente da Câmara, 
contará cada vez mais com 
a contribuição do Poder Le-
gislativo. 

“Queremos que a cida-
de cresça com respeito ao 
meio ambiente, ao urbanis-
mo e, principalmente, com 
qualidade de vida para a 
população”, afirmou Dinho, 
ao salientar que a popula-
ção e especialmente as en-
tidades da sociedade civil 
precisam tomar conheci-
mento e acompanhar esses 
debates já iniciados pela 
Prefeitura, pois, “somente 
assim, a cidade poderá ga-
nhar um documento que 
retrate e que expresse os 
seus verdadeiros anseios”, 
concluiu.

Nove eixos temáti-
cos estão sendo levados 
em consideração nas dis-
cussões abertas pela Se-
cretaria de Planejamento: 
inserção e características 
regionais; planejamento 
e gestão territorial; carac-
terização e análise socioe-
conômica; caracterização 

e análise ambiental; carac-
terização e análise do uso 
e ocupação do solo atual; 
questão fundiária e mora-
dia; mobilidade (urbana, 
rural e regional); infraes-
trutura, serviços públicos 
e equipamentos urbanos e 
rurais; e finanças públicas e 
capacidade de investimen-
to do município.

Além destes, também 
a integração da natureza 
com o planejamento e de-
senvolvimento urbano; agi-
lidade e eficiência na gestão 
territorial; mobilidade uni-
versal e sustentável; cons-
trução e ampliação de par-
cerias público-privadas; 
conceitos de sustentabili-
dade na construção civil; 
preparação e combate às 
mudanças climáticas; Obje-
tivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS); mode-
lo de crescimento urbano 
orientado pelo conceito de 
DOTs (Desenvolvimento 
Orientado ao Transporte 
Sustentável); e conceito 
de Cidades Sustentáveis e 
Smart Cities. 

Presidente da CMJP destaca a importância do planejamento para promover um crescimento sustentável da capital

Foto: Divulgação/CMJP
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Governo planeja fazer leilão da estatal no primeiro semestre de 2022, mas proposta ainda precisa passar pelo Senado

Câmara aprova texto-base que 
prevê privatização dos Correios
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Deputado Gil Cutrim, relator do projeto de lei, argumentou que o setor postal vem passando por transformações, afetando o equilíbrio da estatal

Numa vitória para a 
agenda de privatizações do 
governo Bolsonaro e sob crí-
ticas da oposição, a Câmara 
dos Deputados aprovou on-
tem, por 286 votos 173, o tex-
to-base do projeto de lei que 
abre caminho para a venda 
dos Correios, relatado pelo 
deputado Gil Cutrim (Repu-
blicanos-MA). Com o aval do 
Congresso, o governo planeja 
fazer o leilão da estatal no pri-
meiro semestre de 2022, e se 
desfazer de 100% da empre-
sa. Para isso, a proposta ainda 
precisa ser deliberada pelo 
Senado. 

Para justificar a privatiza-
ção da estatal, que tem mais de 
90 mil empregados e foi cria-
da em 1969, o governo afirma 
que há uma incerteza quanto à 
autossuficiência e capacidade 
de investimentos futuros por 
parte dos Correios. Na avalia-
ção do Executivo, isso reforça 
a necessidade da privatização 
para evitar que os cofres pú-
blicos sejam responsáveis por 
investimentos da ordem de R$ 
2 bilhões ao ano.

Em linha com o governo, 
Cutrim afirmou que o setor 
postal vem passando por trans-
formações significativas, princi-
palmente pela digitalização das 
comunicações e as transações 
comerciais on-line. O deputado 
apontou que o cenário gera uma 
competição com o negócio dos 
Correios mantido em mono-
pólio, que são as cartas, cartão 
postal e telegrama.

“Não é à toa que este pro-
cesso de crescente acesso à in-
ternet e de ascensão das redes 
sociais tem gerado queda ace-
lerada no volume postal - de 
aproximadamente 1 bilhão de 
objetos por ano no Brasil, con-
forme dados que constam dos 
estudos da consultoria contra-
tada pelo BNDES sobre o siste-
ma postal”, disse Cutrim. 

Além da tramitação da 
proposta no Congresso, o go-
verno também deve ficar aten-
to à tramitação de processo 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) que questiona a priva-
tização dos serviços postais. 
Em julho, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, se 
manifestou favorável à ação, 
e afirmou que a Constituição 
Federal não permite a presta-
ção indireta dessas atividades, 
como quer o Executivo.

Conforme antecipou o 
Broadcast, o texto aprovado 
pela Câmara trouxe a possibili-
dade de um prazo maior de ex-
clusividade na operação de ser-
viços postais pela empresa que 
arrematar os Correios. Cutrim 
prevê que esse monopólio terá 
duração mínima de cinco anos, 
contados da data de publicação 
da lei. O contrato de concessão 
dos serviços, por sua vez, pode-
rá estipular um prazo superior.

A exclusividade se refere 
às atividades relacionadas a 
carta, cartão postal, corres-
pondência agrupada e serviço 
público de telegrama, e o pra-
zo maior atende a uma preo-
cupação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).

Foto: Agência Câmara

Depoimento à CPI da Covid

Ex-assessor da Saúde diz que houve
politização na compra da CoronaVac

O ex-assessor especial 
do Ministério da Saúde Air-
ton Antônio Soligo, que ocu-
pou o cargo de junho do ano 
passado a março de 2021, 
declarou que, durante sua 
atuação na pacificação do 
acordo entre o Governo Fe-
deral e o Instituto Butantan 
na compra da Coronavac, 
um dos grandes problemas 
foi a politização da vacina. 
De acordo com Soligo, era 
preciso “retornar esse diá-
logo” com o Instituto para 
viabilizar a compra do imu-
nizante. Contudo, o ex-as-

sessor negou que as tratati-
vas com o Butantan tenham 
sido interrompidas.

De acordo com Soligo, 
mesmo com os atritos ge-
rados pelas críticas do pre-
sidente Jair Bolsonaro ao 
imunizante, acordos com 
o Instituto para compra de 
vacinas estava pacificada 
até outubro do ano passa-
do. “Do ponto de vista do 
ministério com o Butantan, 
em nenhum momento (foi 
interrompido o processo 
de compra), mas na mídia 
nacional, é fato”. Mesmo 
apontando a politização da 
vacina como um dos prin-
cipais problemas da vacina, 
Soligo se recusou a comen-

tar quem teria politizado os 
imunizantes.

Em outubro do ano pas-
sado, após o Ministério da 
Saúde anunciar a intenção de 
adquirir 46 milhões de doses 
da Coronavac, em mensa-
gem publicada no Facebook, 
o presidente Bolsonaro de-
sautorizou o Ministério e 
afirmou que a vacina não 
seria comprada. “Presiden-
te, a China é uma ditadura, 
não compre essa vacina, por 
favor. Eu só tenho 17 anos 
e quero ter um futuro, mas 
sem interferência da dita-
dura chinesa”, comentou um 
usuário. O presidente res-
pondeu: “NÃO SERÁ COM-
PRADA”, em caixa alta.

Sobre a desautoriza-
ção, Soligo afirmou que já 
não fazia parte da pasta, 
e que até o momento das 
declarações de Bolsonaro 
as negociações com o Ins-
tituto Butantan estavam 
pacificadas. O ex-assessor 
negou também que tenham 
acontecido outros conflitos 
na compra de vacinas além 
da Coronavac. “Conflitos? 
O que eu presenciei foi essa 
da Coronavac”, disse.

Soligo também negou 
que tenha atuado na nego-
ciação da compra de vacinas. 
Segundo ele, sua atuação era 
na articulação política, ne-
gando saber sobre negocia-
ção de preços e quantidades.

Mesmo se conseguir 
mudar a Constituição para 
parcelar as dívidas de pre-
catórios (valores devidos a 
empresas e pessoas físicas 
após sentença definitiva na 
Justiça) em 2022, o governo 
não trabalha com a possibi-
lidade de aumentar o Bolsa 
Família para R$ 400, como 
cogitou o presidente Jair 
Bolsonaro esta semana.

A medida provisória 
que cria o rebatizado Au-
xílio Brasil está pronta e 
será enviada ao Congresso 
sem estabelecer um novo 
valor para o benefício, por-
que depende do espaço no 
teto de gastos (a regra que 
atrela o crescimento das 
despesas à inflação) a ser 
aberto pela PEC dos Preca-
tórios.

Integrantes do gover-
no têm enfatizado que não 

há plano B: sem o parcela-
mento dos R$ 90 bilhões 
de precatórios previstos 
para o próximo ano, não 
haverá condições para dar 
aumento nenhum para o 
Bolsa Família em 2022, 
ano de eleições. Mais do 
que isso, despesas corren-
tes como o pagamento dos 
salários do funcionalismo 
e, até mesmo, benefícios 
previdenciários poderiam 
ficar ameaçadas pelo gas-
to judicial - classificado no 
começo da semana pelo 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, como um 
“meteoro”.

Por isso, o governo foi 
obrigado a recuar do anún-
cio de novos valores para o 
programa social. No Auxí-
lio Brasil, cujo nome pega 
carona na marca do auxílio 
emergencial, o benefício 
médio deveria passar dos 
atuais R$ 190 para algo en-
tre R$ 270 e R$ 300 .

Bolsa Família não
passará para R$ 400

Estabilidade do servidor
De acordo com o texto chancelado pela 

Câmara, os funcionários da estatal terão esta-
bilidade de um ano e meio na empresa a partir 
do momento da privatização. Também será 
disponibilizado aos empregados um plano de 
demissão voluntária com período de adesão de 
180 dias contados da desestatização.

O novo operador precisará obedecer o 
comando de um serviço postal universalizado 
- ou seja, atender toda população, incluindo 
regiões menos atrativas. O parecer de Cutrim 
também prevê a manutenção da prestação 
de serviços de caráter social realizados hoje 
pela empresa, que, privatizada, passaria a se 
chamar Correios do Brasil.

No formato de privatização escolhido pelo 
governo, a estatal será vendida, e os serviços 
postais, que hoje são monopólio da União, 
serão prestados pela nova empresa privada em 
formato de concessão. Por isso, as atividades 
precisarão ser reguladas pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel), uma vez 
que o regime continuará público. O setor de 
encomendas, que hoje já tem concorrentes no 
mercado, funcionará em regime privado, com 
liberdade econômica e de preços, como regra.

O novo operador será obrigado a assegu-
rar a continuidade do serviço postal universal, 
que inclui carta, impresso, serviço de telegra-
ma, além de objeto postal sujeito à universali-
zação. O texto também veda o fechamento das 
agências essenciais para a prestação do serviço 
postal universal em áreas remotas do país, o 
que será detalhado no contrato de concessão.

Sobre a política de preços, a proposta já 
estabeleceu algumas diretrizes para a Ana-
tel definir a estrutura tarifária dos serviços 
postais. Por exemplo, as tarifas poderão ser 
diferenciadas geograficamente, com base no 
custo do serviço, na renda dos usuários e nos 
indicadores sociais. Além disso, foi prevista a 
criação de uma tarifa social para atendimento 
dos usuários que não tenham condições eco-
nômicas de custear o serviço.

O presidente Jair Bol-
sonaro confirmou nas 
redes sociais ontem a no-
meação de Bruno Bianco 
para comandar a Advoca-
cia-Geral da União (AGU). 
A escolha já havia sido co-
municada mais cedo a mi-
nistros, segundo apurou 
o Broadcast. Ele sucederá 
André Mendonça, indica-
do pelo presidente para 
assumir uma cadeira no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Bianco esteve hoje 
pela manhã no Palácio do 
Planalto, onde se reuniu 
com Bolsonaro para acer-
tar as mudanças. O encon-
tro não consta na agenda 
oficial.

Atualmente, ele é se-
cretário executivo do re-
cém-criado Ministério do 
Trabalho e Previdência, 
comandado por Onyx Lo-

renzoni. A expectativa era 
que Bianco conduzisse a 
transição da nova pasta, 
que foi desmembrada re-
centemente do Ministério 
da Economia.

Com a saída de Bian-
co, segundo apurou o 
Broadcast, o atual secre-
tário de Trabalho, Bruno 
Dalcolmo, pode assumir o 
posto número 2 do Minis-
tério e dar continuidade à 
transição.

Bianco tem 39 anos 
e é procurador federal da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU). Ele já atuou como 
assessor na Casa Civil, 
onde ajudou a formular a 
reforma da Previdência no 
governo Michel Temer, e 
foi secretário especial de 
Previdência e Trabalho no 
governo Jair Bolsonaro.

O futuro titular da 
AGU se graduou em Direi-
to em 2005, fez duas es-
pecializações e, já focado 
em Previdência, concluiu 
o mestrado em 2017.

Bruno Bianco será
nomeado para a AGU

Amanda Pupo
Agência Estado

Matheus de Souza e 
Daniel Weterman 
Agência Estado

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Idiana Tomazelli e 
Eduardo Rodrigues
Agência Estado
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Objetivo é proteger a população “mais idosa e mais frágil”, à semelhança do que já foi anunciado pela Alemanha e Israel

Covid-19: França prepara 
a terceira dose da vacina
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O presidente francês, 
Emmanuel Macron, anun-
ciou ontem que o governo 
se prepara para iniciar a dis-
tribuição da terceira dose de 
vacina contra a covid-19 a 
partir de setembro. O obje-
tivo é proteger a população 
“mais idosa e mais frágil” 
com a inoculação de reforço, 
à semelhança do que já foi 
anunciado pela Alemanha e 
Israel. A confirmação surge 
horas depois de a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
ter pedido uma moratória 
às terceiras doses da vacina 
até que pelo menos 10% da 
população de todos os paí-
ses do mundo sejam imu-
nizados.

Por meio das redes 
sociais, o chefe de Estado 
francês anunciou que o go-
verno prepara a campanha 
de reforço já no “início do 
ano letivo”, ou seja, a partir 
de setembro.

Macron diz que a ter-
ceira dose “não será para 
todos de imediato”, mas irá 
abranger “os mais velhos e 
mais frágeis” nesta fase.

De camisa, sem gravata 
e em tom informal, ele apa-
rece em vídeo com cerca de 
um minuto, gravado na resi-
dência de verão do chefe de 
Estado de França, em Fort 
Brégançon.

Nos últimos dias, Ma-
cron tem usado as redes 
sociais – sobretudo o Insta-
gram ou TikTok, mais popu-
lares entre os jovens – para 
esclarecer questões sobre 
a vacinação. Na França, o 
número exato de pessoas 
que poderá receber reforço 
vacinal no início do ano le-
tivo deverá ser definido “na 
próxima semana”, anunciou 
o Ministério da Saúde na úl-
tima terça-feira.

Atualmente, a terceira 
dose só é recomendada para 
pessoas imunossuprimidas, 
como por exemplo um do-
ente que tenha recebido um 
transplante.

Venezuela 
vai cortar 
seis zeros 
da moeda 

Agência Estado

Na tentativa de conter 
a inflação galopante dos 
últimos anos e estabilizar 
a economia nacional, a Ve-
nezuela vai cortar seis ze-
ros do bolívar, moeda na-
cional, a partir de outubro, 
anunciou o Banco Central 
da Venezuela (BCV). A 
reconversão monetária, 
terceira em 15 anos, tam-
bém trará como novidade 
a implantação do bolívar 
digital - moeda digital, sem 
versão física, emitida pelo 
Banco Central do país.

O anúncio foi feito pe-
las autoridades venezuela-
nas, ontem, e entrará em 
vigor no dia 1º de outubro. 
“A partir de 1º de outubro 
de 2021, o bolívar digital en-
trará em vigor, aplicando-se 
uma escala monetária que 
retira seis zeros à moeda 
nacional. Ou seja, todos os 
valores monetários e tudo 
expresso em moeda nacio-
nal serão divididos por um 
milhão (1.000 000)”, diz o 
comunicado do BCV, divul-
gado pelo ministro da Co-
municação, Freddy Ñáñez.

Na mesma data do 
lançamento da moeda di-
gital, começarão a circular 
também as novas notas im-
pressas, nos valores de 5, 
10, 20, 50 e 100 bolívares, 
e uma moeda de 1 bolívar, 
informou o ministro.

“A introdução do bolí-
var digital não afeta o valor 
da moeda, ou seja, o bolívar 
não vai valer mais ou me-
nos, apenas que para facili-
tar seu uso está sendo reali-
zada uma escala monetária 
mais simples”, acrescenta o 
comunicado do BCV.

O objetivo é “manter a 
inclusão” de todos os vene-
zuelanos “e atender às suas 
necessidades de transação 
em todo o território nacio-
nal”. Por isso, ressaltam que 
o BCV “continuará a atender 
à emissão do bolívar na sua 
expressão física”.

A medida era esperada 
por especialistas em meio 
a uma espiral inflacionária 
que fechou em 2020 com 
2.959,8% da inflação acu-
mulada e em 2019 com 
9.585,5%, segundo dados 
do BCV. A decisão também 
visa “facilitar” o uso do bo-
lívar, atingido por uma infla-
ção acumulada de 264,8% 
entre janeiro e maio segun-
do o BVC.

O comunicado acres-
centa que “esta mudança na 
escala monetária” se baseia 
“no aprofundamento e de-
senvolvimento da econo-
mia digital” na Venezuela 
e considera-a “um marco 
histórico necessário no mo-
mento em que o país inicia 
a trajetória de recuperação 
econômica”.

Na Venezuela, o dinhei-
ro em bolívares é escasso e é 
comum ver longas filas nos 
bancos. O bolívar acabou 
sendo substituído pelo dó-
lar, que se tornou a moeda 
de fato no país.

Agência Estado

Um ataque com um carro
-bomba em Cabul, capital do 
Afeganistão, próximo da casa 
do ministro da Defesa, deixou 
oito mortos na madrugada da 
última quarta-feira. O Taleban, 
que avança rumo a grandes 
cidades do país em meio à re-
tirada americana, reivindicou 
a autoria do ataque.

“Durante a noite foi exe-
cutado um atentado suicida 
contra a residência do minis-
tro da Defesa por um grupo 
de mujahedines equipados 
com armas leves e pesadas”, 
afirmou o porta-voz do grupo, 
Zabihullah Mujahid, em um 
comunicado.

Ainda de acordo com 
Mujahid, o ataque é o início 
das represálias contra os 
funcionários do governo de 
Cabul que ordenam ataques 
e bombardeios em todo país 
contra civis, para dificultar o 
avanço dos insurgentes nos 

centros urbanos, completou.
O porta-voz do ministro 

do Interior afegão, Mirwais 
Stanekzai, informou que os 
terroristas detonaram um 
carro cheio de explosivos no 
local e houve confronto com 
as forças de segurança

Durante o confronto, 
muitos residentes, atenden-
do a um apelo lançado nas 
redes sociais, subiram aos 
telhados ou desceram às ruas 
para apoiar as forças afegãs, 
gritando Allah Akbar (Deus 
é o maior).

“Os Taleban explodiram 
bombas em Cabul, mas as pes-
soas gritavam ‘Allah Akbar’ (...) 
essa é a diferença entre os 
verdadeiros e os falsos mu-
çulmanos”, disse o presidente 
afegão, Ashraf Ghani, durante 
um discurso anteontem às au-
toridades provinciais.

Esse é o primeiro ataque 
de grande magnitude na capi-
tal do país, em vários meses, 
reivindicado pelo Taleban.

Taleban mata 8 em 
atentado em Cabul

Gabriel Caldeira
Agência Estado

Os Estados Unidos 
registram transmis-
são “substancial ou 
alta” do coronavírus 
em ao menos 83% dos 
condados do país, se-
gundo alertou ontem, 
durante coletiva de im-
prensa, a diretora do 
Centro de Controle de 
Doenças (CDC, na sigla 
em inglês), Rochelle 
Walensky. Segundo ela, 
o recrudescimento da 
pandemia de covid-19 
na maior parte das sub-
divisões dos Estados 
americanos se dá pela 
acelerada propagação da 
variante delta do vírus.

Coordenador da res-
posta da Casa Branca à 
crise sanitária nos EUA, 
Jeffrey Zients também 

destacou o impacto da 
cepa no nível de infec-
ções locais registradas 
recentemente, ressal-
tando que mais da meta-
de dos casos de covid-19 
no país nos últimos sete 
dias ocorreram nos sete 
Estados com as meno-
res taxas de vacinação. 
Somente Flórida e Texas 
foram responsáveis por 
um terço das infecções, 
relatou Zients.

De acordo com 
Walensky, a média diá-
ria de casos da doença 
na última semana é de 
89.463, número 43,3% 
maior que a média dos 
sete dias anteriores.

Já as hospitalizações 
subiram 41,1% na mes-
ma base comparativa, a 
7.348, e as mortes por 
covid-19 aumentaram 
39,3% no período, a 381 

por dia. A única forma 
de frear esta tendência 
de alta, segundo Zients, 
é vacinando a popula-
ção. Segundo ele, nas 
últimas 24 horas, 864 
mil doses dos imunizan-
tes foram aplicadas nos 
EUA, maior registro de 
doses aplicadas em um 
dia desde 1º de julho.

Ainda sobre vaci-
nação, Anthony Fauci, 
infectologista e princi-
pal consultor médico da 
Casa Branca, disse que 
o governo norte-ameri-
cano está trabalhando 
para aplicar doses de 
reforço em pessoas com 
sistemas imunológicos 
comprometidos.

Segundo Walensky, 
o CDC ainda está ava-
liando uma eventual de-
cisão sobre as doses de 
reforço.

EUA registram aumento em 
transmissão do coronavírus

OMS pede mais vacinas para países pobres
A decisão de avançar com as do-

ses de reforço na França surge poucas 
horas depois do mais forte apelo da 
Organização Mundial de Saúde no 
sentido de adiar as terceiras doses, 
pelo menos até que os países mais 
pobres consigam ampliar a vacinação. 

“Entendemos a preocupação 
dos governos em proteger as suas 
populações da variante Delta, mas 
não podemos aceitar que os países 
que já utilizaram a maioria dos for-
necimentos das vacinas usem ainda 
mais, enquanto as populações mais 
vulneráveis do mundo continuam 
desprotegidas”, declarou o diretor-
geral da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Das cerca de 4 bilhões de doses 
de vacinas administradas no mundo, 
mais de 80% foram dadas em países 
mais desenvolvidos, que represen-
tam menos de metade da população 
mundial. A moratória proposta pela 
OMS duraria até o final de setembro, 
até que pelo menos 10% dos habi-
tantes de todos os países do mundo 
tenham o esquema vacinal completo.

Enquanto grande parte dos paí-
ses da Europa já conseguiu vacinar 
mais de metade da população, a 
maioria dos países do Continente 
Africano só conseguiu vacinar cerca 
de 2% da população.

“Precisamos da cooperação de 
todos, especialmente de um grupo de 
países e empresas que controlam a 
produção global de vacinas”, afirmou 
Tedros Adhanom, apelando aos grupos 
farmacêuticos para que privilegiem o 
Covax, o mecanismo de distribuição 
universal e equitativo de vacinas.

Terceira dose
Esta semana, antes do apelo da 

OMS, a Alemanha anunciou que vai 
aplicar uma terceira dose de reforço 
da vacina a idosos e outros grupos 
mais vulneráveis a partir de 1º de 
setembro. A Espanha também pre-
tende avançar com a administração 
da terceira dose. Na semana passada, 
Israel tornou-se o primeiro país a 
generalizar o acesso à terceira dose 
da vacina, ao reforçar a imunização 
da população com mais de 60 anos.

O Reino Unido planeja a campa-
nha de reforço de vacinação para os 
idosos e os mais vulneráveis a partir 
de 6 de setembro, já tendo adquirido 
60 milhões de doses extra da Pfizer. 
De acordo com o britânico Telegraph, 
pelo menos 32 milhões de pessoas 
deverão receber a terceira dose.

Em Portugal, o Infarmed descarta 
para já o reforço de vacina, enquanto 
o representante da Ordem dos Mé-
dicos, Miguel Guimarães, considerou 
que essa situação será “inevitável”.

Depois das declarações de Te-
dros Adhanom, os Estados Unidos 
rejeitaram a ideia de uma moratória, 
considerando que não será neces-
sário optar por administrar vacinas 
aos cidadãos norte-americanos ou 
doá-las a países mais pobres.

“É uma falsa alternativa. Acha-
mos que conseguimos fazer as duas 
coisas”, afirmou a porta-voz da 
Casa Branca, Jen Psaki. Ela lembrou 
que os Estados Unidos já doaram 
mais de 100 milhões de doses, o 
que supera as doações de todos os 
outros países juntos.

O presidente Emmanuel Macron anunciou que o governo prepara a campanha de reforço já no início do ano letivo, ou seja, a partir de setembro

Foto: Fotos Públicas
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Com 31% do PIB paraibano, segundo o IBGE, a cidade é um polo econômico que gera oportunidades de negócios

Com 436 anos recém-com-
pletados, João Pessoa se configura 
como um dos principais pilares eco-
nômicos da Paraíba. Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulgados on-
tem, em 2018 o Produto Interno 
Bruto (PIB) da capital paraibana 
era de 20 bilhões de reais, valor 
que representava quase um terço 
do total do PIB em todo o Estado, 
chegando a 31,1%. Além disso, de 
acordo com o levantamento feito 
pelo Sebrae Paraíba, a cidade regis-
trou o maior número de microem-
preendedores individuais (MEIs) 
abertos em 2021, somando 73.189 
pequenos negócios em atividade.

O número de pequenas em-
presas ativas representa 33,8% do 

total em toda a Paraíba. Dos 73,1 
mil pequenos negócios, 45,6 mil 
são formados por microempreen-
dedores individuais (MEI). Segun-
do o economista Cássio Nóbrega, 
os resultados obtidos pelo Sebrae 
PB refletem o perfil das empresas 
do Estado, visto que o porte em-
presarial local se divide em 91,1% 
de microempresas, 4,5% empresas 
de pequeno porte e 3,4% de grande 
porte. Ao considerar o total desses 
pequenos empreendimentos, com-
parando João Pessoa e Campina 
Grande, a capital possui mais que o 
dobro de registros. 

Ismael Nóbrega, analista técni-
co do Sebrae Paraíba, explicou que 
João Pessoa pode ser considerada a 
capital do empreendedorismo, ava-
liando os números obtidos, pois as 
atividades estão chegando até ela. 

E, de acordo com ele, o reconheci-
mento do potencial da cidade se 
reflete nos negócios, principalmen-
te pensando na qualidade de vida 
ofertada pelo município. “[O setor 
de] saúde e bem-estar é a nova ten-
dência para a capital em termos 
de negócios”, enfatizou. O Sebrae 
observou a abertura de 8.080 no-
vos MEIs no primeiro semestre em 
João Pessoa.

Dentro das subcategorias eco-
nômicas, o setor de serviços recebe 
o maior destaque. São 35.224 em-
presas voltadas ao setor, conforme 
dados da Receita Federal. Em se-
guida estão: comércio (23.483), in-
dústria da transformação (13.549) 
e agronegócio (118). No PIB da 
capital, serviços e comércio so-
mam quase 60% de participação, 
seguidos de administração pública 
(21,7%); indústria (18,3%); e agro-
pecuária, com 0,2%.

O economista Breno Pereira 
avalia que o setor terciário, que 
engloba as atividades de comércio 
e serviços, é o principal provedor 
econômico da capital – em compa-
ração aos outros. “Os principais se-
tores da economia de João Pessoa 
seguem uma tendência das princi-
pais cidades do país, por isso que o 
setor de serviços é tão forte, devido 
às atividades administrativas das 
empresas, ao comércio para quase 
um milhão de habitantes e à ativi-
dade turística”, disse ele.

A administração pública tam-
bém se sobressai do ponto de vis-
ta do especialista. “Ela é respon-
sável por empregar quase 28% de 
toda a população ocupada de João 
Pessoa. Além disso, por ser uma 
capital, existe um número impor-
tante de cargos da administração 
pública, respondendo porque 
esse segmento se mostra tão im-
portante na economia pessoense”, 
completou Pereira.

Em relação ao baixo percentual 
do impacto da agropecuária na ca-
pital, a avaliação é bem simples. O 
setor possui uma menor participa-
ção na economia local “devido ao 
crescente nível de urbanização de 
João Pessoa, que diminui as áreas 
rurais da capital, fazendo com que 
essa atividade migre para cidades 
vizinhas”, finalizou Breno.

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

JP concentra a maior parte 
dos investimentos no estado
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Estamos no mês em que na Paraíba 
enaltece a participação do jovem 
na sociedade, muito em referência 
ao próximo dia 12 de agosto, Dia 
Internacional da Juventude, estabelecido 
por resolução da Assembleia Geral 
da ONU, em 1999, em resposta à 
recomendação da Conferência Mundial 
de Ministros Responsáveis pela 
Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 
de agosto de 1998. A população jovem 
da Paraíba representa aproximadamente 
um quarto da população total do Estado 
e é composta em sua maioria por 
indivíduos na faixa etária entre 18 e 24 
anos, que representam quase metade da 
população jovem e 12,84% da população 
total, seguida pela população entre 25 e 
29 anos com 8,69% da população total e 
31,89% da população jovem.

Em relação ao empreendedorismo, 
no Brasil, grande parte dos novos 
negócios são iniciados por pessoas 
entre 18 e 29 anos, e grande parte 
desses novos empresários já pensava 

em empreender mesmo antes de atingir 
a maioridade. Em pesquisa realizada 
pelo Sebrae, em 2019, em que se buscou 
traçar o perfil do jovem empreendedor 
brasileiro, constatou-se que a ideia de 
se tornar um empreendedor já está 
presente bem cedo, tanto que um em 
cada três empresários (32%) já tinha 
algum tipo de pensamento nesse sentido 
antes de completar 18 anos.

Essa compreensão do jovem em 
vislumbrar sua entrada no mundo do 
empreendedorismo acaba lhe oferecendo 
algumas vantagens. A primeira delas 
é o planejamento, quando um jovem 
coloca em seu horizonte a possibilidade 
de entrada no mercado de trabalho 
através de seu próprio negócio, isso lhe 
dá oportunidade de se preparar, uma vez 
que, via de regra, antes da maioridade 
não há o peso da preocupação com o 
sustento. Esse preparo se demonstra em 
alguns outros números disponibilizados 
pela mesma pesquisa.

Entre os empresários consultados, os 

mais jovens são os que mais realizaram 
algum curso de empreendedorismo 
antes de abrirem o negócio. 33% dos 
empresários até 24 anos fizeram alguma 
capacitação antes de empreender. 
Entre os donos de pequenos negócios 
com idade entre 25 e 34 anos, 32% se 
capacitaram antes de abrir a empresa. Já 
para aqueles com mais de 35 anos, 24% 
buscaram qualificação prévia.

Uma outra característica importante 
é a inovação. O público jovem está mais 
aberto aos desafios cada vez maiores 
que se impõem nos novos negócios. A 
utilização de tecnologias, da descoberta 
de novos produtos e serviços, das novas 
formas de atendimento, estão muito 
mais familiarizadas pelas gerações que já 
são nativas em tecnologia, e isso também 
se traduz em seus empreendimentos.

Num mercado cada vez mais difícil, 
onde as oportunidades de trabalho, 
seja na iniciativa privada ou na esfera 
pública, são dia após dia menores, o 
empreendedorismo tem se tornado 

uma alternativa factível para os jovens. 
Não são poucos os testemunhos que 
recebo de pessoas que, após saírem da 
faculdade, por exemplo, acabam optando 
em ingressar no mundo dos negócios 
em atividades que nada se relacionam 
com sua formação, e que após essa 
descoberta buscam uma qualificação 
específica nessa sua nova atividade. 
São bacharéis boleiras, contabilistas 
comerciantes, enfermeiras artesãs, pra 
citar alguns dos casos que me ocorrem 
agora.

É mais que natural que encontremos 
apenas no decorrer de nossa vida 
nossa real aptidão, e os jovens 
têm muitos trunfos a seu favor. No 
empreendedorismo os fatores que 
coloquei aqui nesta coluna hoje 
contam muito, passando pela energia, 
a abertura para inovação, a busca pelo 
conhecimento. No meu entender o 
jovem dispõe do mais valioso bem que 
não se pode adquirir nem tão pouco se 
negligenciar, o tempo.

O empreendedorismo e a juventude
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Mais barata

Após meses em aumento, preço da 
cesta básica tem queda na capital

O preço da cesta básica caiu 
em João Pessoa após meses segui-
dos de alta. De acordo com dados 
divulgados ontem pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
na comparação entre julho e junho, 
o conjunto de alimentos e itens es-
senciais teve queda de 0,70% na 
capital paraibana deixando o custo 
da cesta em R$ 492,30.

Apesar da queda, o custo acu-
mula alta de 17,85% nos últimos 
12 meses e de 3,60% no ano. Este 
ano o valor da cesta apresentou 
alta em quatro meses (abril, maio, 
junho), com redução apenas em 
março e em julho.

No geral, a cesta subiu em 15 
das 17 capitais pesquisadas pelo 
Dieese. As maiores altas foram re-
gistradas em Fortaleza (3,92%), 
Campo Grande (3,89%), Aracaju 
(3,71%), Belo Horizonte (3,29%) e 
Salvador (3,27%). A outra localida-
de em que houve queda foi Brasília 
com 0,45% de baixa. Em valores 
reais, as cestas com preços mais 
elevados são a de Porto Alegre (R$ 

656,92), Florianópolis (R$ 654,43) 
e São Paulo (R$ 640,51).

Na comparação entre julho 
deste ano e o mesmo mês de 2020, 
a maior alta foi registrada na cesta 
básica de Brasília (29,42%), que 
atualmente custa R$ 582,35. No 
período, a cesta básica de Porto 
Alegre teve a segunda maior eleva-
ção nos preços (28,5%).

Produtos mais caros
Entre os produtos que im-

pulsionaram o custo da cesta 
básica está o o tomate, que, em 
julho, teve alta em 15 capitais, 
sendo 39,95% em Belo Horizon-
te, 34,24% em Goiânia e 34,1% 
em Fortaleza. Segundo o Dieese, o 
aumento está relacionado ao frio 
que atrasou a maturação do fruto 
diminuindo a oferta.

O açúcar e o café também ti-
veram elevação nos preços em 15 
capitais em julho, com percentuais 
que variaram entre 8,12% no Rio 
de Janeiro e 1,59% em Belém. De 
acordo com o Dieese, o aumento 
nos preços acontece devido a en-

tressafra e alta do petróleo, que 
estimula a produção de etanol, 
concorrendo com a fabricação de 
açúcar. O aumento das exportações 
foi outro fator que puxou os preços 
para cima. O café foi outro item que 
teve alta de preço em 15 capitais.

Com base na cesta mais cara 
que, em julho, foi a de Porto Alegre, 
o Dieese estima que o salário mí-
nimo necessário deveria ser equi-
valente a R$ 5.518,79, valor que 
corresponde a 5,02 vezes o piso 
nacional vigente, de R$ 1.100,00. 
O cálculo é feito levando em con-
sideração uma família de quatro 
pessoas, com dois adultos e duas 
crianças. Em junho, o valor do mí-
nimo necessário deveria ter sido 
de R$ 5.421,84, ou 4,93 vezes o 
piso em vigor.

Já o tempo médio necessário 
para adquirir os produtos da ces-
ta, em julho, ficou em 113 horas 
e 19 minutos (média entre as 17 
capitais), maior do que em junho, 
quando foi de 111 horas e 30 mi-
nutos. Em João Pessoa, esse tempo 
é de 98 horas e 28 minutos.

Foto: Agência Brasil

Pesquisa do Dieese apontou que, apesar da redução, custo da cesta acumula alta de 17,85% nos últimos 12 meses e de 3,60% no ano
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Número chegou a 71%, o maior patamar registrado pela CNC desde o início da série histórica, em 2010

O percentual de famílias 
que relataram ter dívidas no 
mês de julho chegou a 71,4%, 
o maior patamar da série his-
tórica, iniciada em 2010. A 
alta é de 1,7 ponto percentual 
na comparação com junho e 
de quatro pontos em relação 
a julho de 2020, o maior au-
mento anual verificado desde 
dezembro de 2019.

Os dados são da Pesqui-
sa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor 
(Peic), divulgada ontem pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). As dívidas 
incluem cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, crédi-
to consignado, empréstimo 
pessoal, prestação de carro e 
de casa.

As famílias com dívidas 
ou contas em atraso chega-
ram a 25,6%, o terceiro au-
mento seguido. O número é 
0,5 ponto percentual acima 
do nível de junho e 0,7 ponto 
abaixo do apurado em julho 
do ano passado. 

Já as famílias que dis-
seram não ter condições de 
pagar suas dívidas em atraso 
e que vão continuar inadim-
plentes aumentou de 10,8% 
para 10,9% de junho para 
julho. Na comparação anual, 
houve queda de 1,1 ponto 
percentual.

Faixas de renda
Na análise por grupos de 

renda, o endividamento en-
tre as famílias que recebem 
até dez salários mínimos 
aumentou de 70,7% para 

72,6% na passagem men-
sal, atingindo nova máxima 
histórica. Em julho de 2020, 
o indicador estava em 69% 
das famílias. A inadimplência 
nessa faixa passou de 28,1% 
para 28,7% e 13,1% do total 
disseram que vão permane-
cer com as contas em atraso.

No grupo que recebe 
mais de dez salários míni-
mos, o endividamento vem 
batendo recordes mensais 
desde fevereiro. O percen-
tual passou de 65,5% em ju-
nho para 66,3% julho, ante 
os 59,1% em julho de 2020. 
A inadimplência nesse grupo 
de renda cresceu de 11,9% 
para 12,1% na passagem 
mensal e 3,5% afirmaram 
que não têm condições de 
colocar as dívidas em dia.

O grupo dos muito endi-
vidados teve leve redução, de 
14,7% em junho para 14,6% 
em julho, índice 0,9 ponto 
percentual abaixo de julho 
de 2020. Na capacidade de 
pagamento, a parcela média 
da renda comprometida en-
tre as famílias endividadas 
ficou em 30,5%, o maior ní-
vel desde 2017, e 21,1% têm 
mais da metade da renda 
comprometida com dívidas.

Dívidas
O tempo médio de atra-

so para quitação das dívidas 
ficou em 61,9 dias em julho. A 
principal dívida das famílias 
é no cartão de crédito, moda-
lidade assinalada por 82,7% 
dos endividados, o maior ní-
vel da série histórica. Carnês 
de lojas foram indicados por 
18% das famílias, 9,8% têm 
dívidas com crédito pessoal 
e 9,7% com financiamento 
da casa própria.

Akemi Nitahara 
Agência Brasil

Endividamento das famílias 
bate novo recorde em julho
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Taxa de juros

Financiamentos ficam mais caros com 
nova alta da Selic pelo Banco Central 

Esta semana, o Banco 
Central (BC) divulgou mais 
um aumento no Sistema Es-
pecial de Liquidação e Custó-
dia, a chamada Selic, passan-
do de 4,25% para 5,25% ao 
ano. O reajuste foi aprovado 
pelo Comitê de Política Mone-
tária (Copom) sendo a quarta 
vez que a alíquota sofre rea-
juste desde março. Essa taxa 
é considerada referência na 
cobrança básica de juros apli-
cados nas transações bancá-
rias e investimentos do país, 
interferindo inclusive nos 
rendimentos das poupanças 
que nesse momento se tor-
nam mais positivos. Entre-
tanto, para quem precisa de 
financiamentos para a aqui-
sição de imóveis, veículos ou 
investir em seus negócios, 
esse crescimento de 1% re-
presenta juros mais altos.

A Selic é a principal taxa 
da política monetária utiliza-
da pelo Governo Federal, im-
pactando, inclusive, no cres-
cimento ou não da economia 
do Brasil. De acordo com ges-
tor financeiro e contador Tia-
go Regis, o índice é o principal 
balizador para retorno sobre 
operações de crédito, bem 
como um meio de controlar 
a inflação e o consumo das 

famílias brasileiras. A maior 
parte dos investimentos do 
mercado financeiro, inclusive 
os títulos públicos federais 
têm a taxa como referencial.

Já com relação à inter-
ferência nos rendimentos 
da poupança - investimento 
mais utilizado pelos brasilei-
ros - a economista Morgana 
Paz Barros ilustra que, quan-
to mais alta estiver a taxa, me-
lhor será a lucratividade. Em 
julho, o volume em caderne-
tas de poupança ultrapassou 
a casa de um trilhão de reais, 
resultado desses aumentos 
da Selic nos últimos meses. 
“O rendimento da poupança 
é diretamente proporcional 
à taxa Selic. Esse período de 
alta é bom para os bancos e 
financeiras, que emprestam 
com juros mais altos, mas 
para quem contrai emprésti-
mos isso é ruim”, reforça.

O especialista em finan-
ças explica que esse último 
aumento de um ponto per-
centual foi a maneira encon-
trada pelo BC para conter a 
aceleração dos indicadores 
inflacionários, que cresceram 
nos últimos meses. “Com essa 
decisão, tem-se a intenção de 
frear o consumo para uma 
futura queda de preços. Essa 
variação para cima ou para 
baixo da taxa de juros leva em 
conta fatores econômicos ou 

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Pesquisa realizada na 
cidade de Campina Gran-
de entre os dias 26 e 30 
de julho aponta um cresci-
mento de 6% na intenção 
de compras para o Dia dos 
Pais em comparação com 
o ano passado. Do total de 
entrevistados, 34% afir-
maram que vão comprar 
presentes para os pais nes-
te ano - um acréscimo ante 
os 27% que presentearam 
os pais em 2020.

Considerando a inten-
ção de gastos apenas dos 
campinenses, o feriado 
pode injetar até R$ 8 mi-
lhões na economia da cida-
de, número que pode ser 
ainda maior, considerando 
o potencial de compra de 
consumidores de municí-
pios vizinhos.

Dentre os que estão 
decididos a presentear 
os pais, 64% indicam um 
gasto de até R$ 80. A faixa 
de gasto mais mencionada 
é a que vai de R$ 20 a R$ 
60, com 24% das citações; 
outros 20% apontam um 
gasto de R$ 61 a R$ 80 e 
20% devem escolher pre-
sentes entre R$ 10 e R$ 20.

Os números indicam 
uma maior disponibili-

dade econômica do cam-
pinense, o que acentua a 
necessidade de que o co-
mércio desenvolva estraté-
gias para atrair o consumi-
dor indeciso. “Verificamos 
um acréscimo de 6% neste 
ano, o que demonstra que 
a economia está reagindo. 
As pessoas estão mais en-
tusiasmadas e abertas ao 
consumo”, avalia Emanoel-
ton Borges, CEO da Alfa In-
teligência.

Pesquisa
A pesquisa foi realiza-

da pela Alfa Inteligência e 
ouviu 800 pessoas com 16 
anos ou mais na cidade de 
Campina Grande entre os 
dias 26 e 30 de julho de 
2021. O intervalo de con-
fiança é de 95% e a pesqui-
sa tem margem de erro de 
3,47 pontos percentuais.

As faixas etárias mais 
jovens são as mais propen-
sas a comprar um presen-
te até o Dia dos Pais: entre 
os que possuem de 16 a 24 
anos, 43% disseram que 
vão comprar um presen-
te para a data; percentual 
que sobe para 45% entre 
os que possuem entre 25 a 
34 anos.

Dia dos Pais injeta 
R$ 8 milhões em CG

Brasileiros depositam R$ 6,3 bilhões e 
poupança tem quarta captação positiva

Os brasileiros deposita-
ram R$ 6,378 bilhões líqui-
dos na poupança em julho, 
informou o Banco Central 
(BC). Este foi o quarto mês 
de captação positiva para a 
poupança após três meses de 
saques líquidos. O resultado 
ocorre na esteira da volta do 
pagamento do auxílio emer-
gencial para uma parcela da 
população.

Em julho, os aportes 

na poupança somaram R$ 
298,273 bilhões, enquanto os 
saques foram de R$ 291,895 
bilhões. Este movimento ge-
rou o depósito líquido total 
de R$ 6,378 bilhões no mês. 
Considerando o rendimen-
to de R$ 2,478 bilhões da 
caderneta em julho, o saldo 
total das contas chegou a R$ 
1,039 trilhão.

Julho foi o quarto mês 
de 2021 em que houve mais 
depósitos do que saques na 
poupança. Nos meses de ja-
neiro, fevereiro e março, os 

brasileiros haviam retira-
do recursos da caderneta. 
No acumulado de janeiro a 
julho, a população retirou 
R$ 10,162 bilhões líquidos 
da caderneta. Em 2020, em 
meio à pandemia do novo co-
ronavírus, a poupança havia 
registrado dez meses conse-
cutivos de depósitos líquidos 
(de março a dezembro).

No ano passado, a cader-
neta havia sido favorecida 
pelo pagamento de auxílios 
à população. Além disso, ela 
foi impulsionada em 2020 

pela maior cautela das famí-
lias brasileiras. Preocupadas 
com a renda futura e com 
medo do desemprego, mui-
tas delas reduziram gastos e 
passaram a aplicar recursos 
na caderneta, o que elevou 
o saldo. Este movimento foi 
o que o próprio BC chamou 
de “poupança precaucional”. 
Este ano, as tradicionais 
despesas como impostos e 
gastos escolares, além de 
um ambiente ainda negativo 
para a economia, impactou 
os saldos.

Fabrício de Castro
Agência Estado

Empresa reduz em 31% os casos de 
violência contra motoristas de Apps

O aplicativo de mobili-
dade 99 reduziu em 31% as 
ocorrências de segurança na 
plataforma, relativas a vio-
lência contra motoristas, por 
milhão de corridas, na Pa-
raíba. O Estado faz parte de 
um ranking de regiões que, 
segundo aponta balanço do 
primeiro semestre de 2021 
da empresa, tiveram maior 
índice de redução em crimes 
registrados contra conduto-
res parceiros.

Na sequência, as regiões 

que tiveram maior redução 
foram Rio Grande do Norte 
(-66%), Sergipe (-51%), Acre 
(-50%), Minas Gerais (-49%), 
Rio de Janeiro (-30%), Ama-
pá (-28%), São Paulo (-26%), 
Alagoas (-20%), e Bahia 
(-19%). O Acre também re-
gistrou queda nos índices de 
violência contra motoristas 
no Estado, que apresentou 
diminuição de 37%, no mes-
mo período.

A redução nacional foi 
de 20% nesse segmento, por 

milhões de corrida. A redu-
ção de todos os incidentes 
na plataforma, envolvendo 
motoristas e passageiros, em 
nível nacional, foi de 4%. 

Tecnologia
O aplicativo 99 afirma 

que a melhoria nos índices 
de casos graves é resultado 
de investimentos contínuos 
em tecnologia de ponta, com 
sistemas preventivos e fer-
ramentas de proteção. Nos 
últimos dois anos foram in-

vestidos R$ 70 milhões em 
segurança, com destaque 
para o lançamento de inteli-
gências artificiais inéditas.

“Os motoristas são as 
maiores vítimas da violência 
em corridas de aplicativo, e 
foi pensando nisso que de-
senvolvemos inteligências 
artificiais que protegem es-
pecialmente os condutores”, 
diz Tatiana Valle, diretora de 
Segurança da 99. “Elas são as 
maiores responsáveis pela 
redução.”

políticos”, diz Tiago Regis.

Saiba mais
Para o economista e 

professor de Economia da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), Paulo Monte, 
essa política adotada pelo BC 
de aumentar a Selic é uma 
alternativa entre as medi-
das do Governo Federal para 
controlar a oferta de moeda 
no país. Com isso, é possível 
evitar o aumento da inflação 
que repercute diretamente na 
oferta de circulação do real, 
diminuindo o consumo das 
famílias. “Quando essa taxa 
cresce as pessoas reduzem 
seu poder de compra e assim 
diminui a procura. Tudo isso 
forma uma cadeia monetária 

que regula o mercado finan-
ceiro do país”.

Sobre as variações da 
Selic, o gestor financeiro 
Tiago Regis destaca o papel 
do Copom, que é o órgão do 
Sistema Financeiro Nacional. 
A cada 45 dias, conforme ca-
lendário de reuniões prévios 
para o ano base, o Banco 
Central se reúne para ava-
liar o cenário econômico e 
suas perceptivas. As reuniões 
ocorrem durante dois dias se-
guidos e ao final deste encon-
tro é publicada a decisão de 
aumentar, reduzir, ou manter 
a taxa Selic. “A dica nesse caso 
de alta, é pesquisar e realizar 
um planejamento financeiro 
para avaliar sua capacidade 
de pagamento”, comenta.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Selic é regulada pelo Banco Central e usada como referência no mercado
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MP retira prazo para o repasse de R$ 3,5 bilhões que poderiam garantir acesso gratuito para professores e alunos

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, editou 
uma medida provisória para 
deixar de fornecer internet 
gratuita para as escolas públi-
cas. A MP retira o prazo para 
que o governo repasse R$ 3,5 
bilhões para garantir acesso 
para professores e alunos de 
instituições públicas de ensi-
no básico. O texto foi publica-
do em edição extraordinária 
do Diário Oficial da União 
(DOU) da última quarta-feira.

Bolsonaro já havia ve-
tado a lei que determinava 
o repasse do dinheiro para 
essa área, mas o veto foi der-
rubado em sessão do Con-
gresso no dia 1º de junho. De 
acordo com a regra, a União 
teria até o dia 10 de junho 
para encaminhar o valor.

O Poder Executivo en-
trou com uma ação no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
que não suspendeu a lei, mas 
estendeu o prazo de cum-
primento para até a quarta-
feira. No mesmo dia, o pre-
sidente publicou a medida 
provisória que retira o prazo 

na edição extra do diário.
Uma MP entra em vigor 

a partir do momento da pu-
blicação, mas para ter vali-
dade permanente precisa ser 
aprovada pelo Congresso em 
até quatro meses.

Na ação encaminhada ao 
STF, o governo argumentou 
que a lei “criou situação que 
ameaça gravemente o equilí-
brio fiscal da União, median-
te o estabelecimento de ação 
governamental ineficiente, 
que obstará o andamento de 
outras políticas públicas”.

O deputado Idilvan 
Alencar (PDT-CE) criticou a 
medida nas redes sociais e 
parafraseou a declaração do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, sobre o adiamento 
do pagamento de precatórios. 
“Em vez de pagar, fomos sur-
preendidos por uma Medida 
Provisória que acaba com o 
prazo previsto na lei. Temos 
um novo slogan de governo: 
“Devo, não nego. Pago quan-
do puder”, escreveu Alencar.

Esta semana, Guedes 
usou a frase para justificar a 
proposta que prevê o parce-
lamento de precatórios devi-
dos pela União.

Lauriberto Pompeu 
Agência Estado

Governo adia pagamento de 
internet a escolas públicas
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Na última quarta-feira, 
o Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra) se imitiu na posse de 
dois dos quatro imóveis que 
compõem o território reivin-
dicado pela comunidade qui-
lombola Matão, nos municí-
pios de Mogeiro e Gurinhém, 
na região do Agreste parai-
bano. Além dos imóveis Ria-
cho Verde I e Riacho Verde 
II, que somam 63 hectares, 
as 40 famílias já haviam con-

quistado, em 3 de dezembro 
de 2020, a área do imóvel 
Fazenda Santo Antônio, com 
cerca de 118 hectares. 

Resta agora ser regula-
rizada uma área de pouco 
mais de 10 hectares, conhe-
cida como Fazenda Maria 
Natália I, para que todo o 
território de 214 hectares, 
que inclui ainda uma área 
de 23 hectares já perten-
cente à comunidade, seja 
registrado em nome das 

famílias. O auto de imis-
são da autarquia na posse 
dos imóveis Riacho Verde 
I e Riacho Verde II foi as-
sinado na presença de re-
presentantes de Matão, do 
superintendente do Incra
-PB, Kleyber Nóbrega, do 
chefe da Divisão de Gover-
nança Fundiária da autar-
quia no Estado, Antônio de 
Lisboa Dias, e do oficial de 
Justiça Federal da Seção Ju-
diciária da Paraíba Rodrigo 

Farias Moura Rezende.
As famílias de Matão, 

comunidade localizada a 
cerca de 80 quilômetros da 
capital João Pessoa, vivem 
principalmente da agricul-
tura, destacando-se o cul-
tivo de feijão, fava, milho, 
macaxeira e batata-doce. 
Agora, com a regularização 
do território, as famílias 
pretendem investir na cria-
ção de animais, no plantio 
de árvores frutíferas e na 

horticultura. A presidente 
da Associação do Matão, 
Josefa de Paiva Santos Sil-
va, disse que a comunidade 
está muito feliz e cheia de 
esperança com a conquista 
de mais uma parte do seu 
território. “A nossa luta 
continua. Agora que temos 
nossa terra, o que falta é 
arregaçarmos as mangas 
e produzirmos cada vez 
mais”, disse Josita, como 
é mais conhecida. “Essa 

conquista é fruto de mui-
tas lutas, principalmente 
das mulheres, que depois 
envolveram os jovens e 
convenceram os maridos a 
participar”.

O superintendente do 
Incra-PB, Kleyber Nóbrega, 
explicou que, a partir de 
agora, a comunidade pode 
acessar diversas políticas 
públicas, o que antes era 
impossível por conta da fal-
ta da posse da terra.

Incra avança na regularização de território quilombola

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
lançou ontem um aplicativo 
com um novo modelo para 
conversão de altitudes, o 
hgeoHNOR2020, disponível 
para uso apenas no Portal do 
IBGE. Mais rápido e mais pre-
ciso que o antecessor, o apli-
cativo possibilita o acesso a 
grandes volumes de informa-
ção em poucos minutos.

Essas informações são 
necessárias, por exemplo, 
em grandes projetos de irri-
gação ou de geração hidrelé-
trica. De maneira simples, a 
altitude significa o quão alto 
é um território, o que im-
pacta diretamente no escoa-
mento de massas líquidas, 
como a água.

Há duas formas de me-
dir a altitude. A mais comum 
leva em consideração o nível 
do mar e a força da gravida-
de, ou seja, a elevação de um 
ponto qualquer da superfí-
cie terrestre em relação ao 
nível zero ou nível dos ocea-

nos. É ela que encontramos 
registrada na maioria dos 
mapas e nos livros escolares. 
Mas existe ainda a altitude 
geométrica, adotada pelos 
sistemas de satélites, como 
o GPS.

Desde a década de 1990, 
o IBGE oferece modelos com 
aplicativos que fornecem o 
fator para conversão das al-
titudes calculadas com o GPS 
para valores compatíveis com 
o nível do mar. O primeiro 
aplicativo foi o MAPGEO92, 
resultado de um esforço con-
junto do IBGE e da Escola Po-
litécnica da Universidade de 
São Paulo (EPUSP).

Novas versões
Desde então, foram lan-

çadas novas versões desses 
modelos e respectivos aplica-
tivos. O mais recente até hoje 
era o MAPGEO2015. Ago-
ra, de acordo com o IBGE, o 
hgeoHNOR2020 permite aos 
usuários diminuir a incerte-
za da conversão das altitu-
des para menos da metade 
em relação aos resultados do 
modelo anterior.

IBGE lança aplicativo de 
conversão de altitudes
Mariana Tokarnia
Agência Brasil

No Rio de Janeiro

Mutirão vai agilizar processos 
de violência contra a mulher

O Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro começa 
na próxima semana um 
mutirão de trabalho no 
Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar contra 
a Mulher da Leopoldina 
(zona norte da cidade do 
Rio). Um grupo de 12 juí-

zas fará um esforço para 
agilizar os processos de 
violência contra a mulher.

A meta é reduzir de 
11 mil para 4 mil as ações 
que aguardam decisão no 
juizado, que, segundo o 
Tribunal de Justiça, cobre 
uma área muito impacta-
da pela violência domés-
tica: Complexo da Maré, 

Complexo do Alemão, Ja-
carezinho e Vigário Geral, 
além de Ramos, Penha, 
Inhaúma, Méier, Irajá, Ilha 
do Governador, Anchieta 
e Pavuna. Cerca de 550 
processos são abertos por 
mês na região. A operação 
surge no mês em que a Lei 
Maria da Penha comemora 
15 anos.

Agência Brasil

Prevenção e conscientização
O Metrô Rio e o governo do 

Estado fazem até amanhã uma 
operação para prevenir e cons-
cientizar as pessoas em relação à 
violência contra a mulher. 

Ação está contando com ron-
das nos vagões femininos do 
metrô para atendimento e orien-

tações às passageiras. Além da 
ronda, o Ônibus Lilás, equipado 
com salas fechadas para garan-
tir a privacidade das mulheres, 
ficará estacionado próximo a 
estações do metrô para oferecer 
atendimento multidisciplinar para 
vítimas de violência.

O ministro Ribeiro 
Dantas, do Superior Tri-
bunal de Justiça, conce-
deu liminar em habeas 
corpus revogando a pri-
são temporária de Paulo 
Roberto da Silva Lima, co-
nhecido como Paulo Galo, 
suspeito de participar 
do incêndio à estátua de 
Borba Gato, na zona sul 
de São Paulo. O líder dos 
entregadores de aplicati-
vo está detido desde o dia 
28, quando se apresentou 
à polícia e assumiu a par-
ticipação no ato.

“Verifico a ocorrên-
cia de flagrante ilegalida-
de na decisão impugna-
da, de modo a justificar o 
processamento desta im-
petração e o pronuncia-
mento antecipado desta 
Corte com o deferimento 
da liminar pleiteada, pois, 
embora as instâncias or-
dinárias tenham afirma-
do haver fundadas razões 
de participação do pa-
ciente em crime que, em 
tese, permite o decreto da 
prisão temporária, não 
restou evidenciado ne-
nhum fato concreto apto 
a demonstrar a impres-
cindibilidade da prisão 
do paciente para o curso 
das investigações, já que 
ele se apresentou espon-
taneamente à autoridade 
policial, prestou esclare-
cimentos acerca do crime 
de incêndio, confessando 
a prática delitiva, possui 
residência fixa e profis-
são definida (motoboy)”, 
escreveu Ribeiro Dantas 
em sua decisão.

A defesa de Paulo 
Galo acionou o STJ após 
o Tribunal de Justiça de 
São Paulo negar habeas 
corpus ao ativista. À cor-
te superior, os advoga-
dos alegaram ilegalidade 
na prisão temporária de 
Paulo, ‘decretada após 
seu comparecimento es-
pontâneo e colaboração 
efetiva’.

Suspeito de 
atear fogo 
em estátua 
é liberado

Foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

A meta é reduzir de 11 mil para 4 mil as ações sobre violência doméstica que aguardam decisão

Pepita Ortega e 
Rayssa Motta
Agência Estado
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Atividade remota terá em sua abertura a participação da deputada Luíza Erundina e do sociólogo Alder Júlio Calado

Paulo Freire será tema de 
evento promovido pela UEPB

“A educação não trans-
forma o mundo e sim as pes-
soas. E são as pessoas que 
podem mudar o mundo”. 
Foi parafraseando um pen-
samento do educador Paulo 
Freire (1921-1997) que a 
professora do Departamen-
to de Educação da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), Elizabete Vale, refe-
renciou o webnário que será 
realizado às 18h de hoje 
chamado ‘A contribuição de 
Paulo Freire para a constru-
ção da escola pública popu-
lar e democrática’.

A atividade remota, 
que terá como participan-
tes a deputada federal Luí-
za Erundina (Psol) e o so-
ciólogo Alder Júlio Calado 
(membro do Centro Paulo 
Freire – Estudos e Pesqui-
sa, de Pernambuco, abre a 
programação da UEPB refe-
rente às comemorações do 
centenário de aniversário 
do educador Paulo Freire. 
Segundo Elizabete, Freire 
foi um referencial para pen-
sar a educação no Brasil e 
na América Latina, no  pro-
cesso de conscientização do 
ser humano. “Pois, segundo 
seus pensamentos, não bas-
ta apenas ler e escrever, mas 

entender e fazer uso desse 
bem social tão forte que é a 
leitura e a escrita”.

Mas os pensamentos de 
Paulo Freire vão bem mais 
além do que o acesso à edu-
cação democrática e livre. 
Se estende a todos os ní-
veis de educação, do Ensino 
Fundamental ao superior, 
englobando o respeito pe-
los atores participantes da 
aprendizagem, à valorização 
e qualidade do ensino que 
deve estar acessível a todos.

“É muito relevante reto-
marmos esse referencial de 
Paulo Freire, sobretudo nes-
se  momento em que vive-
mos num país em que o ódio 

e a mentira, a fake news, a 
tentativa de silenciar Paulo 
Freire, o patrono da educa-
ção, de colocar mordaça em 
professores e alunos com o 
famigerado escola sem par-
tido, são disseminados”, fri-
sou a professora Elizabete.

Já o professor aposenta-
do e sociólogo Alder Calado, 
que irá participar da ativi-
dade remota, afirmou que a 
principal mensagem da we-
binar será a de mostrar que 
Freire, um cidadão do mun-
do, sempre esteve empe-
nhado em testemunhar um 
conceito e uma prática de 
educação libertadora, uma 
educação que se manifesta 

a partir de vários traços dos 
princípios fornecidos pela 
educação popular, do qual 
ele é o principal paradigma 
em termos de Brasil e Amé-
rica Latina.

“Mas também do de-
sejo de Paulo Freire de ir 
transformando a socie-
dade, de modo tal que ela 
assegure um patamar de 
educação que corresponda 
aos interesses do processo 
de humanização. Que o ser 
humano seja cada dia mais 
ajudado a responder a sua 
vocação à liberdade, à sua 
vocação de cidadão cons-
ciente, na sua busca pela 
plenitude”.

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Centro estuda a vida, a obra e o legado deixado pelo educador brasileiro
Criado no ano da morte do 

educador Paulo Freire (1997), o 
Centro Paulo Freire de Estudos 
e Pesquisas de Pernambuco é  
uma sociedade civil sem fins 
lucrativos que promove a for-
mação de grupos de estudos 
sobre a vida e a obra do edu-
cador, divulgando esse legado 
para inúmeras gerações. “O 
legado de Paulo Freire não 

se resume à obra escrita e de 
pronunciamentos, mas é toda 
uma vida testemunhada por 
Freire com grande alcance para 
a cidadania de todo o mundo 
ao qual ele se tornou cidadão”, 
afirmou Alder Calado, membro 
do Centro.

O webnário ‘A contribuição 
de Paulo Freire para a constru-
ção da escola pública popular 

e democrática’ está aberto ao 
público em geral e o link está 
disponível no site da UEPB 
(www.uepb.edu.br/) e nas redes 
sociais. Quem desejar obter a 
certificação de participação do 
evento deverá fazer a inscrição 
antes do início da atividade. Os 
mediadores serão os profes-
sores Elizabete Vale e Cidoval 
Morais, doutor em Geociências.

O ano comemorativo na 
UEPB referente ao centenário 
de Paulo Freire é intitulado ‘A 
Paraíba Esperançando com 
Paulo Freire’. Na programação 
há ações voltadas à comuni-
dade acadêmica e ao público 
externo. São palestras, cursos, 
mesas-redondas e outras ativi-
dades remotas que se estende-
rão até o mês de outubro.

O ano comemorativo 
na UEPB referente ao 

centenário de Paulo Freire 
é intitulado ‘A Paraíba 

Esperançando com
Paulo Freire’

Ações sociais

Caravana é realizada no 
Parque Solon de Lucena

A Caravana do Cuidar 
levou seus serviços ontem 
para a Lagoa do Parque So-
lon de Lucena, no Centro de 
João Pessoa. Esta semana, 
em alusão ao 436º aniver-
sário da capital paraibana, 
a ação está ocorrendo dia-
riamente, levando atenção 
nas áreas da saúde, do social 
e do direito do consumidor. 
O evento contou com a pre-
sença do prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (Pro-
gressistas), e do vice-prefei-
to, Leo Bezerra (Cidadania).

“Este trabalho demons-
tra qual a cara desta gestão. 
Estamos indo nas comuni-
dades para oferecer serviços 
e mostrar o quanto o cida-
dão é importante para o po-
der público. Agradeço a toda 
a equipe que tem conduzido 
esta ação em conjunto para 
levar o melhor à população”, 
afirmou o prefeito durante o 
evento de ontem.

Na ocasião, Cícero foi 
presenteado com um qua-
dro do artista plástico Gard-
man Gledson, retratando o 
Farol do Cabo Branco. Além 
disso, o músico Vital Alves 

apresentou a gravação de 
uma música composta em 
homenagem à cidade. Os 
dois artistas são atendidos 
pelo Centro Pop II, que aco-
lhe pessoas em situação de 
rua.

O evento contou com a 
presença da senadora Da-
niella Ribeiro e do deputado 
federal Aguinaldo Ribeiro, 
ambos do Progressistas. 
“Este é um projeto que de-
monstra cuidado com as 
pessoas, que cria uma cida-
de preparada para atender 
as pessoas. É isso que Cícero 
tem feito e peço a Deus que 
abençoe nossa capital e seus 
filhos”, afirmou Daniella. 
Ainda estiveram presentes 
os vereadores pessoenses 
Bruno Farias (Cidadania), 
Tanilson Soares (Avante), 
Toinho Pé de Aço (PMB), 
Emano Santos (PV), Bosqui-
nho (PV) e Marcos Bandeira 
(PMB).

Serviços
A Secretaria de Direi-

tos Humanos e Cidadania 
(Sedhuc) realiza na Lagoa 
novos cadastros e a atualiza-

ção de dados no CadÚnico/
Bolsa Família, e no Acessuas 
Trabalho; além de acom-
panhamento das famílias 
atendidas pelo programa 
Criança Feliz e pelo Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) do território.

O secretário municipal 
dos Direitos Humanos e Ci-
dadania, João Corujinha, ex-
plicou que a Caravana é uma 
oportunidade do poder pú-
blico atrair a população para 
os seus serviços.

Integram também a 
ação a Secretaria do Desen-
volvimento Econômico e do 
Trabalho (Sedest), que rea-
liza inscrições para curso de 
empregabilidade; a Secre-
taria da Saúde (SMS) está 
presente com o Consultório 
na Rua, onde é possível fazer 
testagem rápida da covid-19 
e vacinação da Influenza 
(gripe), e a van para atendi-
mentos em saúde bucal.

A Secretaria de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) também 
estava no local atendendo 
demandas relacionadas à 
sua área de atuação.

Foto: Sérgio Lucena

Várias secretarias
do município
promoveram atividades 
e ações voltadas
à população, em
alusão ao aniversário
da capital paraibana

Professora Elizabete Vale, da UEPB

Foto: Arquivo Pessoal



Faltando ainda dois dias para o encerramento dos Jogos, país tem tudo para superar o recorde

Com a prata de Pedro 
Barros, a delegação do Bra-
sil igualou o recorde históri-
co de 19 medalhas em uma 
edição das Olimpíadas. É a 
mesma marca alcançada no 
Rio-2016. O Brasil, na manhã 
de ontem no horário brasilei-
ro, já possuia quatro ouros, 
quatro pratas e oito bronzes. 
Além disso, tem outros três 
pódios garantidos – um no 
futebol e dois no boxe. Não 
custa lembrar que o Brasil 
ganhou quatro medalhas em 
esportes que não havia na 
Rio-2016: surf e skate

O desempenho já é o me-
lhor de uma delegação do 
país em Olimpíadas dispu-
tadas no exterior. E pode se 
tornar o melhor da história 
se novas medalhas forem ob-
tidas em Tóquio até o fim da 
semana, quando os Jogos se 
encerram. No vôlei mascu-
lino, o Brasil vai disputar o 
bronze, enquanto no femini-
no existe a possibilidade de 
disputar o ouro ou o bronze, 
dependendo do resultado do 
jogo contra a Coreia do Sul, 
hoje, a partir das 9h.

Em relação às medalhas 
de ouro, também é a maior 
quantidade fora de casa e fal-
tam três para igualar as sete 
do Rio. A medalha de ouro 
conquistada por Ana Marcela 
Cunha na maratona aquática 
foi a oitava de mulheres brasi-
leiras nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, um recorde para uma 
edição de Olimpíada, superan-
do as sete de Pequim 2008.

Das quatro medalhas de 
ouro do país até agora em 
Tóquio, três foram conquis-
tadas por mulheres: além da 
nadadora Ana Marcela, a gi-
nasta Rebeca Andrade e as 
bicampeãs olímpicas da vela 
Martine Grael e Kahena Kun-
ze também subiram ao lugar 

Da Redação
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Vôlei masculino
Brasil volta a perder para Rússia por 3 a 1 e vai 
disputar a medalha de bronze contra a Argentina 
neste sábado, a 1h da manhã. Página 23
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Brasil iguala marca de 
medalhas da Rio-2016

mais alto do pódio. “Nem nos 
meus melhores sonhos imagi-
nei que a minha medalha iria 
ser a do recorde das mulheres”, 
afirmou Ana Marcela, segundo 
nota no site do Time Brasil.

Skate
No encerramento do ska-

te nos Jogos de Tóquio, o Bra-
sil conquistou mais um pódio 
com Pedro Barros. Ele ficou 
com a medalha de prata no 
skate park, com a nota 86,14 
na final, e ajudou o Brasil a 
subir ainda mais no quadro 

de medalhas da Olimpíada. O 
ouro ficou com o australiano 
Keegan Palmer, com 95,83, 
e o bronze com Cory Juneau 
(84,13), dos Estados Unidos. 
A primeira medalha veio no 
street masculino, com Kelvin 
Hoefler, que garantiu a prata 
após ótimo desempenho. No 
dia seguinte, a adolescente 
Rayssa Leal, de apenas 13 
anos, encantou o país com 
suas manobras ousadas e 
também ficou na segunda 
colocação. Só o park feminino 
não subiu ao pódio.

Foto:  Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Pedro Barros conquistou a 16ª 
medalha do Brasil em Tóquio 
e a terceira no skate, depois 
de Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, 
todos com a prata

A medalha de ouro conquistada 
por Ana Marcela Cunha na 

maratona aquática foi a oitava 
de mulheres brasileiras nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 

Um trabalho de mais de 
dois anos, que chega ao seu 
capítulo final neste sábado. Foi 
assim que Bruno Guimarães 
tratou a caminhada que come-
çou lá no Torneio de Toulon, 
na França, em 2019, e chega 
a seu ápice na final dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 
contra a Espanha, em Yokoha-
ma. Em entrevista coletiva, o 
meia lembrou todo o trabalho 
realizado até o momento.

“Vejo tudo isso como 
preparação, não só minha 
como do grupo, estamos mui-
to preparados e queremos 
conquistar o ouro olímpico. 
Importante falar também de 
toda nossa preparação que 
foi muito importante, tivemos 
muitos jogos, diversos amisto-
sos e a base da equipe já vem 
desde 2019. Foi fundamental 
conseguirmos reunir quase 

todos os jogadores que pas-
saram pelas convocações. Os 
únicos que não estavam eram 
os três acima da idade e mais o 
Richarlison”, disse Bruno Gui-
marães. Para o meia, a Seleção 
Brasileira foi evoluindo ao 
longo dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. “Vejo uma boa 
arrancada nossa, começamos 
muito bem no primeiro jogo. 
No segundo, já tivemos um jo-
gador expulso tornando uma 
partida mais atípica. Contra 
a Arábia (Saudita), sentimos 
um pouco no primeiro tem-
po e a comissão nos ajudou 
muito nesse jogo. Vejo como 
um bom campeonato, os-
cilamos entre bons e maus 
momentos, mas creio que 
os nossos bons momentos 
foram realmente extraordi-
nários. Ainda temos coisas 
para melhorar e é normal, 
mas nos sentimos prontos”, 
concluiu.         

Bruno Guimarães diz que a seleção está pronta
para buscar o ouro olímpico diante da Espanha

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira segue treinando para o jogo de amanhã contra a Espanha que pode garantir mais um ouro para o Brasil nos Jogos de Tóquio

Agência Estado

Foto: Reprodução/instagram



Presidente Alexandre Cavalcanti diz que a situação financeira ainda é delicada, mesmo com a ajuda da prefeitura

A diretoria do Botafogo 
acredita na classificação do 
clube para a segunda fase do 
Brasileiro da Série C e começa 
a reforçar a equipe para a reta 
final da primeira fase, tam-
bém, já pensando na etapa 
seguinte, que teoricamente 
será bem mais difícil do que 
a atual. Esta semana, o clube 
anunciou a contratação do 
meia Tinga, que veio do Brus-
que, de Santa Catarina, e a ex-
pectativa é que novos atletas 
deverão ser anunciados nos 
próximos dias.

“Apesar das dificuldades 
que o clube apresenta, nós es-
tamos na luta para conseguir o 
acesso para a Série B. Além de 
Tinga, outros atletas deverão 
vir reforçar a equipe. Nosso 
pensamento é fazer uma equi-
pe muito forte para brigar por 
uma das quatro vagas para 
a segunda divisão do futebol 
brasileiro no próximo ano”, 
disse o presidente Alexandre 
Cavalcanti.

Com o convênio da par-
ceria com a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa, a situacão 
financeira do Belo, pós-pan-
demia, melhorou, mas ainda 
é muito grave e segundo Ale-
xandre Cavalcanti é neces-
sário urgentemente outros 
apoios e a abertura do Almei-
dão para os torcedores.

O apoio da Prefeitura foi 
muito bom e chegou em boa 
hora, mas a situação finan-
ceira do clube ainda é muito 
grave. Nós pegamos o clube 
devendo muito e tivemos que 
enxugar despesas cortando 
pessoal e diminuindo a folha 
salarial em cerca de 50 por 
cento. Mesmo assim, as co-
branças não param de chegar. 
É necessário que tenhamos 
um apoio também do Governo 
do Estado e do torcedor se as-
sociando ao clube e compare-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo busca reforços e 
defende volta do torcedor
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cendo em massa ao Almeidão, 
assim que for liberada a entra-
da da torcida. Só assim saire-
mos do vermelho e podemos 
construir um Botafogo mais 
forte rumo a Série B”, concluiu 
o presidente.

O técnico Gerson Gusmão 
vem indicando os reforços do 
Botafogo, mas no momento 
está focado no jogo de domin-
go, contra o Paysandu, quando 
o clube lutará por uma vitória 
para retornar à liderança do 
Grupo A. Ele definirá a equipe 
titular no treino apronto desta 
sexta-feira. Por enquanto, a 

única dúvida do treinador é na 
defesa, que não poderá contar 
com Fred, se recuperando de 
uma cirurgia, e William Ma-
chado que vai cumprir suspen-
são. Diante do problema, ele 
ainda vai definir também se a 
equipe continuará com o mes-
mo esquema com três zaguei-
ros ou se retorna ao esquema 
antigo, apenas com dois.

Paraibano sub-19
A equipe sub-19, do Bo-

tafogo, fará nesta sexta-feira 
o último treino para o jogo 
deste sábado, no Estádio Lun-

drigão, em Caaporã, contra o 
Miramar, pela segunda rodada 
do Campeonato Paraibano 
da categoria. O Belo estreou 
na última quarta-feira com 
uma goleada de 4 a 0 sobre o 
Spartax, em João Pessoa, jogo 
acompanhado pelo presidente 
Alexandre Cavalcanti ao lado 
do observador técnico Sérgio 
Passarinho, do Palmeiras, que 
esteve visitando a Maravilha 
do Contorno. O clube está no 
grupo do Litoral, que tem tam-
bém, além do Botafogo, Caapo-
rã e Spartax, o CSP e o Auto 
Esporte.

A falta de estrutura não é problema para todas as 
modalidades esportivas nas quais o Brasil compete 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não foi por falta de 
investimento que os brasileiros do vôlei de praia e de 
quadra, no masculino, foram eliminados. 

Com privilégios para um ou outro esporte, é no-
tória a diferença na estrutura de treinamentos entre 
atletas brasileiros e estrangeiros, e como essa falta 
de investimentos por parte do poder público reflete 
diretamente nos resultados alcançados. 

O grande problema dos esportes olímpicos no 
Brasil vai além até de quanto o governo investe ou 
deixa de investir na modalidade. O gargalo é mais 
embaixo, envolve estruturas sociais e carências 
decorrentes da pobreza e da crescente disparidade 
social. O problema do esporte no Brasil na verdade é 
de classe. 

A entrevista de Altobeli Silva logo após a elimi-
nação na prova dos 3 mil metros com obstáculos foi 
devastadora. A visão da desesperança estava escan-
carada no semblante do atleta que acabara de ser 
derrotado não apenas pelo desempenho esportivo, 
mas principalmente pela desigualdade. 

"Tem cara que chegou na minha frente que eu 
treino mais que ele", desabafou Altobeli. A entrevis-
ta pós-prova durou cerca de três minutos. Foi uma 
eternidade na TV, um soco no estômago que revira o 
espectador e expõe o avesso do Brasil que busca con-
quistas por meio de heróis fora da curva. Brasileiros 
competem contra atletas que gozam de toda a estru-
tura necessária. 

A expressão do choro preso de Altobeli evocava 
lágrimas de cada um que o assistia naquela madru-
gada de 29 de julho, primeiro dia de disputas do 
Atletismo nos Jogos de Tóquio 2020. Um trabalhador 
vencido pelo capitalismo, indignado, questionava se 
valia a pena tudo aquilo. O vídeo da entrevista é eter-
no. Altobeli chega a dizer que sabe como seus concor-
rentes treinam, sabe que treina mais que eles, e o que 
falta? Terá que fazer um camping (vivência) com eles, 
para saber o que fazem além dos treinos?

O que falta a Altobeli não é material esportivo, pis-
ta de treinamento, nada disso. O que falta é dinheiro. 

O caso de uma Rebeca Andrade, maravilhosa, 
diga-se, é exceção. E não podemos cair na falácia da 
meritocracia com base nas exceções. 

Por mais que atletas brasileiros tenham estru-
tura física para treinamento, não é a mesma coisa 
competir contra aqueles que não sofrem nem mesmo 
por aperreio. O atleta de ponta num país que investe 
no esporte não precisa se preocupar com o que vai 
comer, com o transporte coletivo lotado até o local de 
treino, ou se o dinheiro contado da bolsa que recebe 
vai ser suficiente para pagar a mensalidade da escola 
dos filhos. 

Quem passa por aperto não se concentra e não ren-
de da mesma forma que um privilegiado. Contra isso é 
preciso investimento pesado, no esporte e nas demais 
instâncias onde a desigualdade social esteja presente. 

A grande luta no Brasil deve ser para erradicar 
a fome e a pobreza, concomitantemente com inves-
timentos de grande porte para a cultura e o esporte. 

É desolador ver casos de atletas derrotados pela 
falta de estrutura, como foi Altobeli. Pelos mesmos 
motivos perderam Vitoria Rosa, a brasileira mais 
rápida nos 200 metros, mas que competiu sem pa-
trocínio; e Darlan Romani, do arremesso de peso, que 
treinou até em terreno baldio, fez sua melhor marca, 
mas viu os adversários serem ainda melhores. 

Também é preciso parar de romantizar as derro-
tas ao dizermos que eles são vencedores “apesar” do 
resultado. Eles são, sim, vencedores por tudo o que 
alcançaram diante de tanta adversidade, mas somos 
nós, enquanto nação, pelo desapreço com que trata-
mos nossos atletas, todos perdedores. 

Esporte olímpico 
é problema de 
classe

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Foto: Instagram/Botafogopb

O presidente Alexandre Cavalcanti (D) recebeu o observador técnico do Palmeiras, Sérgio Passarinho, na Maravilha

Atividades na Vila Olímpica retornam
seguindo todos os protocolos sanitários

A Vila Olímpica Parahyba, 
principal equipamento es-
portivo para as modalidades 
olímpicas, na Paraíba, está 
retornando com as suas ativi-
dades, a pouco mais de duas 
semanas, depois de uma pro-
longada pausa forçada pela 
pandemia da covid-19. Por 
enquanto, apenas algumas 
modalidades estão podendo 
retornar aos treinamentos e 
isso só se aplica aos espor-
tes de alto rendimento, pois 
em relação às escolinhas que 
integram o conjunto de ativi-
dades oferecidas, ao público, 
pelo parque esportivo, ainda 
não há previsão de retorno.

Para a definição desse 
processo de retomada das 
atividades na Vila, a Agên-
cia Estadual de Vigilância 
Sanitária (AGEVISA), foi a 
responsável pela definição 
do protocolo sanitário ne-
cessário para que o espaço 
pudesse voltar a receber os 
atletas que integram as equi-
pes do Grêmio Vila Parahyba. 
Inicialmente, apenas a pista 
de caminhada foi liberada, 
mas essa semana, o atletis-
mo e a ginástica rítmica já 

puderam retornar aos seus 
treinamentos. 

A partir da próxima se-
gunda-feira (9), será a vez do 
retorno da natação e do nado 
artístico que terão a liberação 
para que algumas turmas de 
atletas possam voltar a utilizar 
o parque aquático da Vila. Nas 
próximas semanas, há tam-
bém a expectativa para que 
sejam liberadas mais turmas 
da natação e o retorno dos 
saltos ornamentais. Segundo 
Antônio Navarro, diretor da 
Vila Olímpica Parahyba, esse 
momento é muito importante, 
pois o retorno dos atletas ao 
seu espaço de treinamentos é 
fundamental para a continui-

dade da evolução de cada um 
deles. No entanto, ele explicou 
que tudo passa pelo controle e 
absoluta atenção ao protocolo 
da Agevisa.

“Nossos atletas estavam 
precisando do seu local de 
trabalho, pois tiveram que 
ficar muito tempo sem a dis-
ponibilidade dos espaços de 
treinamento e agora eles po-
derão, paulatinamente, retor-
nar para a Vila que oferece 
as condições ideais para que 
eles possam continuar seu 
processo de treinamento e 
evolução, assim, com certeza 
teremos em breve mais me-
dalhas e conquistas para a 
Paraíba através dos esportes 

de alto rendimento da Vila 
Olímpica Parahyba que sem-
pre trouxeram glórias para 
o Estado”, comentou Antônio 
Navarro.

Quem ainda não possui 
previsão de retorno, são as 
modalidades coletivas que, 
por enquanto, seguem veta-
das pelo protocolo da Agevisa. 
Esses são os casos do polo 
aquático, handebol, basquete 
e vôlei. Para a liberação des-
sas modalidades, assim como 
um eventual retorno das es-
colinhas, só haverá a liberação 
conforme o quadro da vacina-
ção for avançando e os índices 
de contaminação da covid-19 
seguirem sendo reduzidos.
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Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Natação e nado artístico vão voltar 
na próxima segunda-feira, mas as 
modalidades coletivas terão que 
esperar um pouco mais
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Sem repetir as boas atuações no torneio, Brasil perde outra vez para a Rússia e joga amanhã contra a Argentina
A seleção brasileira 

masculina de vôlei lutou 
bastante na madrugada des-
ta quinta-feira, pelo horário 
brasileiro, mas não resistiu 
ao Comitê Olímpico Russo. 
A derrota por 3 sets a 1, com 
parciais de 25/18, 21/25, 
24/26, 23/25, impede a luta 
pelo bicampeonato olímpi-
co nos Jogos de Tóquio, mas 
ainda dá chance de obter a 
medalha de bronze.

Os russos foram supe-
riores ao longo da maior par-
te do jogo, principalmente 
a partir do segundo set. No 
terceiro, chegaram a ter seis 
pontos de desvantagem, po-

rém buscaram uma incrível 
virada para liderar o placar. 
Na equilibrada quarta par-
cial, os adversários do brasil 
foram melhores nos momen-
tos mais importantes e sa-
cramentaram a vaga na final.

O brasil esteve longe 
de repetir as boas atuações 
dos últimos jogos. Lucarelli 
e Wallace oscilaram muito ao 
longo no jogo, sem a mesma 
confiança das partidas an-
teriores. Tanto que o desta-
que brasileiro foi Leal, com 
18 pontos. Do outro lado, o 
maior pontuador russo foi 
maxim mikhaylov, com 22.

Na decisão do ouro, mar-

cada para as 9h15 de sábado 
(de brasília), o adversário 
dos russos sairá do confron-
to entre França e Argentina. 
Quem perder vai encarar o 
brasil na disputa do bron-
ze, a 1h30 da madrugada do 
mesmo dia.

A Rússia vinha sendo o 
grande obstáculo do brasil 
nos últimos meses. A seleção 
vinha de duas derrotas segui-
das para os rivais, ambas por 3 
a 0, uma delas na fase de gru-
pos em Tóquio e outra na Liga 
das Nações, em junho. A sele-
ção também venceu os rivais 
nesta competição, no início da 
sua caminhada até o título.

E havia eliminado os 
russos na semifinal dos Jo-
gos do Rio-2016. Logo a vi-
tória desta quinta teve sabor 
de vingança para os russos. O 
confronto desta quinta ainda 
lembrou a dura derrota do 
Brasil para os rivais na final 
dos Jogos de Londres-2012, 
quando o time brasileiro so-
freu a virada no placar.

Para o importante duelo 
desta quinta, o técnico Dal 
Zotto Renan evitou surpre-
sas e manteve a formação 
titular com Wallace, Leal, Lu-
carelli, Lucão, maurício sou-
za e o levantador bruninho, 
além do líbero Thales.

Felipe Rosa Mendes
Agência Estado

Seleção de vôlei vai brigar
pelo bronze no masculino

Estados Unidos e
França no basquete

França e Eslovênia se enfren-
taram, ontem, e fizeram um 
grande jogo de basquete dig-
no de uma semifinal de Jogos 
Olímpicos, com os franceses 
vencendo por 90 a 89 e emo-
ção até a última bola. A vitória 
coloca mais uma vez a França 
no caminho dos EUA em Tó-
quio-2020, que na outra se-
mifinal havia derrotado a Aus-
trália por 97 a 78. As equipes 
disputam a medalha de ouro 
neste sábado, em duelo que 
para os americanos será como 
uma revanche, já que a seleção 
europeia venceu na primeira 
fase dos Jogos Olímpicos.

EUA ganha bronze
no futebol feminino

Os Estados Unidos voltaram 
a subir ao pódio do futebol 
feminino na Olimpíada. 
Depois de não ficar nem 
entre as semifinalistas no 
Rio-2016, as americanas 
derrotaram a Austrália por 
4 a 3 em um grande jogo 
com golaços, incluindo um 
olímpico marcado pela cra-
que Megan Rapinoe, eleita 
melhor jogadora do mundo 
em 2019, e conquistaram o 
bronze nos Jogos de Tóquio. 
A seleção americana ga-
rantiu o bronze em Tóquio 
e conquistou sua sexta me-
dalha em sete edições dos 
Jogos Olímpicos. 

Djokovic diz que vai 
aos Jogos de Paris

Apesar da inevitável frustra-
ção por novamente não che-
gar sequer à final olímpica, 
Novak Djokovic, o número 1 
do mundo, se manifestou em 
suas redes sociais e garantiu 
que jogar no Japão foi "um 
privilégio" e que fez o máxi-
mo que pôde. E disse que vai 
voltar em Paris 2024. Esta foi 
a quarta participação, que 
também entrou nos Jogos de 
Pequim, na China, em 2008, 
foi a Londres, na Inglaterra, 
em 2012 e tentou no Rio de 
Janeiro, no Brasil, em 2016, 
mas ao longo de toda essa 
trajetória obteve apenas uma 
medalha de bronze.

Morre Lula, goleiro
do gol 999 de Pelé

O ex-goleiro do Botafogo, 
Luís Marques, mais conhe-
cido como Lula, faleceu 
ontem, em Itabaiana, sua 
terra natal. O jogador fi-
cou famoso em 1969, mas 
precisamente no dia 14 de 
novembro, no Estádio Olím-
pico - hoje Vila Olímpica Pa-
rahyba -, durante o amistoso 
entre Botafogo-PB e Santos, 
quando não evitou o gol de 
número 999 de Pelé. Esse 
gol até hoje ainda é cercado 
de polêmica, pois existe uma 
versão que o gol mil teria 
sido marcado na Paraíba e 
não no Maracanã, no jogo 
diante do Vasco.

Curtas

Foto: Wander Roberto/COB

Mundial de Surf

Medina recusa vacina e não disputa etapa

Gabriel medina não estará pre-
sente na etapa do mundial de surfe 
realizada em Teahupoo, na Polinésia 
Francesa, pois não tomou a vacina 
contra a covid-19. Apesar de o Co-
mitê Olímpico do brasil (COb) ter 
disponibilizado doses do imunizante 
para todos os atletas que represen-
tam o país nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, o surfista brasileiro 
decidiu não se imunizar e, por isso, 
não tem possibilidade de disputar a 
competição na ilha do Taiti.

Medina confirmou a informa-
ção em uma live nas redes sociais e 
mostrou o seu descontentamento 
com a situação. "Eu não vou para 
Teahupoo porque não tomei a va-
cina. Aí tem que fazer 10 dias de 
quarentena. Aí não dá tempo de ir 
do méxico para lá porque é uma se-
guida da outra. vou ser obrigado a 

não ir, sacanagem", afirmou.
Por outro lado, Medina afir-

mou que pode descartar uma etapa 
do mundial. segundo ele, "(a situa-
ção) está de boa". Considerando a 
delegação brasileira que viajou ao 
Japão, 75% dos atletas se vacina-
ram, enquanto que 25% preferiram 
não receber a dose. Eles eram livres 
para tomar a decisão. Os nomes e 
motivos das recusas não foram re-
velados pelo COb.

Apesar da ausência em Teah-
upoo, medina é o líder da principal 
disputa do surfe, com 46.720 pontos, 
à frente do campeão olímpico Italo 
Ferreira, que tem 33.555. A próxima 
etapa do campeonato ocorre no mé-
xico, entre os dias 10 e 20 deste mês.

Depois disso, o brasileiro pula o 
evento na Polinésia Francesa e se di-
rige para Lower Trestles, na Califór-
nia, onde disputa a WsL Finals, novi-
dade anunciada pela Liga mundial de 
surfe para essa temporada e que vai 
reunir os cinco primeiros surfistas 
do ranking com o objetivo de definir 
o campeão. Nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, Medina ficou na quar-
ta colocação depois de perder para 
o japonês Kanoa Igarashi na semifi-
nal do torneio e para o australiano 
Owen Wright na disputa do bronze. 
O surfista não hesitou em expor a 
sua discordância com a decisão dos 
árbitros e acredita que merecia um 
resultado melhor na competição.

Eu não vou para 
Teahupoo porque não tomei 
a vacina. Aí tem que fazer 

10 dias de quarentena. 
Aí não dá tempo de ir do 

México para lá porque é uma 
seguida da outra 

Gabriel Medina foi um dos 
atletas que se recusou a tomar 
a vacina fornecida pelo Comitê 
Olìmpico Brasileiro antes do 
embarque para o Japão
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Seleção teve bons momentos 
na partida, mas não resistiu ao 
melhor voleibol do time russo, 

que venceu por 3 a 1

Agência Estado
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Jorge Amado está entre os autores brasileiros mais traduzidos e adaptados no cinema, no teatro e na televisão

Duas décadas sem um dos 
maiores escritores do país

Há exatos 20 anos, morria em 
Salvador, capital baiana, um dos mais 
famosos e traduzidos escritores bra-
sileiros de todos os tempos: Jorge 
Leal Amado de Faria, ou apenas Jor-
ge Amado, o autor mais adaptado 
do cinema, do teatro e da televisão 
brasileira.

Nascido em Itabuna, no dia 10 
de agosto de 1912, ele morreu aos 88 
anos de idade em 6 de agosto de 2001. 
Verdadeiros sucessos como ‘Dona 
Flor e Seus Dois Maridos’, ‘Tenda dos 
Milagres’, ‘Tieta do Agreste’, ‘Gabriela, 
Cravo e Canela’ e ‘Tereza Batista Can-
sada de Guerra’ foram criações suas.

Sua obra literária – foram 49 li-
vros ao todo – também já foi tema de 
escolas de samba por todo o país. Seus 
livros foram traduzidos em 80 países, 
em 49 idiomas, bem como em braille 
e em fitas gravadas para cegos.

Integrou os quadros da intelec-
tualidade comunista brasileira desde 
o final da primeira metade do século 
XX, uma ideologia presente em várias 
obras, como a retratação dos morado-
res do trapiche baiano em ‘Capitães 
da Areia’, de 1937.

Jorge foi superado, em núme-
ro de vendas, apenas por Paulo 
Coelho. Mas em seu estilo, o ro-
mance ficcional, não há paralelo 
no Brasil. Em 1994, a sua obra foi 

reconhecida com o Prémio Camões.
Ainda existem dúvidas sobre o 

exato local de nascimento de Jorge 
Amado. Alguns biógrafos, segundo 
dados da Wikipédia – Enciclopédia 
Livre, indicam que o seu nascimento 
se deu na fazenda Auricídia, à época 
pertencente ao município de Ilhéus. 
Mais tarde as terras da fazenda Au-
ricídia passaram ao atual município 
de Itajuípe, com a emancipação do 
distrito ilheense de Pirangi.

Entretanto, é certo que Jorge foi 
registrado no povoado de Ferradas, fi-
lho mais velho do coronel João Amado 
de Faria e de Eulália Leal, pertencente 
a Itabuna. Teve outros três irmãos: 
Jofre, Joelson e James.

Aforismo
“O homem fraco teme a morte, 

o desgraçado chama-a; 
o valente procura-a. Só o sensato a espera.”

(Benjamin Franklin)

523 — Papa Hormisda
1458 — Papa Calixto III
1660 — Diego Velázquez, pintor mexicano
1969 — Theodor W. Adorno, 
filósofo e sociólogo alemão
1973 — Fulgencio Batista, político cubano
1978 — Papa Paulo VI
2001 — Jorge Amado, escritor brasileiro
2003 — Roberto Marinho, jornalista brasileiro
2012 — Celso Blues Boy, músico brasileiro
2016 — Ivo Pitanguy, 
cirurgião plástico, professor e escritor brasileiro
2019 — Adilson José Azevedo (Adilson do Feijão),
empresário e político (PB)
2020 — Geraldo Arnaud de Assis Júnior (Doutor Ge-
raldinho), médico e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Solon de Castro Lucena
4/8/2021 – Aos 79 anos, no Rio de Janeiro 
(RJ), vítima de covid-19. Publicitário pa-
raibano foi diretor do Jornal do Comércio. 
Entrou para o Condomínio Acionário das 
Emissoras e Diários Associados em dezem-
bro de 2007. Nascido na Paraíba, deixa a 
viúva Regina Célia e dois filhos, Luiz Gustavo e Érika Lucena.

Foto: Redes Sociais

Da Redação

Apesar da melhoria

Brasil é o país onde mais se morre pela covid-19

Mesmo com o avanço da vacina-
ção e queda de casos da covid-19 no 
último mês, o Brasil registra uma mé-
dia de 72 vidas perdidas por hora ou 
um pouco mais de uma por minuto 
(1,2). É o maior patamar de mortes 
de todo o mundo, à frente de Estados 
Unidos e Índia, as outras duas nações 
com mais óbitos pelo coronavírus.

O levantamento é do demógrafo 
José Eustáquio, que já atuou no Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e na Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (Ence) por qua-

se 20 anos. Agora, ele trabalha como 
pesquisador independente.

“A primeira vez que constatei 
essa média de uma morte por mi-
nuto no Brasil, fiquei escandalizado”, 
diz Eustáquio. “Agora estamos com 
essa média para o ano inteiro; é im-
pressionante”. Para ele, mesmo com 
a melhora recente, a situação ainda 
exige cautela. “E parece que está tudo 
normal no Brasil, em termos de mo-
vimento, aglomeração, carros na rua, 
praias lotadas”, continua.

Com a alta mortalidade que re-
gistrou entre abril e julho, o país acu-
mulou nos primeiros 200 dias do ano 
349 mil óbitos por covid-19. Foi se-

guido pela Índia, com 265 mil óbitos, 
e pelos Estados Unidos, com 261 mil. 
As médias da Índia são 0,92, e dos Es-
tados Unidos, 0,91, conforme Eustá-
quio, que tratou pela primeira vez do 
assunto em artigo no site Colabora.

Na soma de 2020 e 2021, os 
Estados Unidos já têm 613 mil mor-
tes, seguidos do Brasil (557 mil) e 
Índia (425 mil). Pelas contas de José 
Eustáquio, porém, no ritmo atual de 
aumento do número de óbitos, em 
no máximo dois meses o Brasil deve 
ultrapassar os Estados Unidos. “Em 
setembro ou outubro, infelizmente, 
teremos o maior número de mortes 
em toda a pandemia”, concluiu.

O baiano Jorge Amado morreu aos 88 anos e deixou uma obra literária de 49 livros

Fotos: Divulgação

Alfredo Binda (Jah Bee)
2/8/2021 – Aos 60 anos, em Beira, Mo-
çambique, vítima de complicações relacio-
nadas com a covid-19. Músico moçambica-
no que disse, em 2004, que “reggae é um 
meio para atingir o espírito; rasta é uma 
forma de estar no mundo”. Nascido em 29 

Foto: YouTube

Lenira de Carvalho
3/8/2021 – Aos 88 anos, em Recife (PE), 
em decorrência de problemas cardíacos. 
Ativista e referência nos movimentos 
feminista e sindical pernambucanos. 
Fundadora do Sindicato das Trabalhadoras 
Domésticas da Região Metropolitana do 
Recife. Foi nomeada como uma das mil mulheres indicadas 
ao Prêmio Nobel da Paz de 2006, devido ao extenso trabalho 
dela na defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas.

Foto: Acervo pessoal

Roberta Jansen
Agência Estado

“As pessoas se comportam como se a pandemia estivesse acabando”, aponta especialista que fez o estudo sobre o número de mortes
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de abril de 1961, em Angônia, na província central de Tete. 
Também era ativista social, técnico de contas e jurista.
Em 2004, ele foi um dos fundadores do Centro de Integridade 
Pública (CIP), uma das principais organizações de defesa de 
direitos humanos e monitoria do governo de Moçambique.

Breves & Curtas
# Doença rara ligada a uma ração de gato I
Ao menos 330 gatos morreram em decorrência de uma 
doença rara no sangue – pancytopenia – que pode estar 
ligada a uma marca “premium” de ração e 528 podem ter 
sofrido sequelas, informa a Royal Veterinary College, de 
Londres, na Inglaterra. A suspeita foi publicada no últi-
mo dia 4 pelo jornal britânico Daily Mail.

# Doença rara ligada a uma ração de gato II
Advogados que representam os donos dos animais dis-
seram que, além dos casos registrados pela universidade 
londrina, “veterinários acreditam que muitos outros não 
foram documentados”.

# Doença rara ligada a uma ração de gato III
A empresa – Fold Hill Foods Company, que produz várias 
marcas de ração – anunciou um recall no último 17 de 
junho para produtos que podem afetar felinos alérgicos a 
alguns dos componentes do alimento. Além da perda dos 
bichos, os donos dos animais ainda tiveram, em média, 
cerca de R$ 64,6 mil de prejuízo financeiro em tratamen-
tos veterinários.

Na Índia, país com cerca de 
1,37 bilhão de habitantes onde uma 
segunda onda com a variante Delta 
fez explodir o total de mortes e so-
brecarregou hospitais, especialistas 
apontam alta subnotificação. Estudo 
do Centro para o Desenvolvimento 
Global estima que o saldo de mortes 
no país pode ser dez vezes maior.

Já nos Estados Unidos, com po-
pulação de 328,2 milhões de pessoas, 
o avanço da imunização desacelerou 
o aumento de vítimas. O desafio ago-
ra é ampliar a cobertura vacinal e 
convencer uma parcela resistente da 
população a receber as doses no país, 
que foi líder de vítimas na maior par-
te da crise sanitária global.

Especialistas apontam que o 
número crítico no Brasil ocorreu 
por fatores como as dificuldades de 
isolamento social efetivo nas cida-
des, além da demora na aquisição e 
aplicação de vacinas. Nos dois casos, 
a atuação do governo Jair Bolsonaro 
(sem partido) é apontada como de-
cisiva, já que ele minimizou riscos 
da doença, desestimulou ações de 
quarentena e o atraso na compra dos 
imunizantes é alvo de CPI no Senado.

À medida em que avança a cam-
panha de vacinação, por outro lado, 
as mortes por covid-19 vêm caindo 
no país. As médias diárias de óbitos 
das últimas semanas são as menores 
em quatro meses, e houve a desace-

leração do número de novos casos 
da doença, segundo o especialista. A 
média de mortes ficou abaixo de mil 
no último dia 31, pela primeira vez 
desde o fim de janeiro.

O percentual de brasileiros com-
pletamente imunizados, com as duas 
doses das vacinas (ou dose única, 
quando for o caso), ainda não chega 
a 20%. Para Eustáquio, o otimismo 
excessivo pode ser prejudicial, num 
momento de disseminação da va-
riante delta, mais transmissível, e de 
redução das medidas de isolamento.

“As pessoas se comportam como 
se a pandemia estivesse acabando. 
O fato de 1.100 pessoas morrerem 
por dia é banalizado. Acho que pre-
cisamos estar atentos à entrada da 
variante Delta, olhar para o que está 
acontecendo no resto do mundo. O 
número de casos está aumentando 
novamente em locais como os Esta-
dos Unidos e o México. Não quero ser 
pessimista, mas o Brasil vai registrar 
aumento também do jeito que as coi-
sas estão indo. É questão de tempo”.

De acordo com números do con-
sórcio de veículos de imprensa, em 
julho (até o dia 27) o Brasil registrou 
33.660 mortes por covid-19. O nú-
mero representa uma queda muito 
expressiva (59%) em relação a abril, 
o pior da epidemia no país. No entan-
to, é superior aos registros de todos 
os meses de 2020.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA

 Nº DP00012/2021
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 DP00012/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E ADAPTAÇÃO DA POLICLÍNICA 
MUNICIPAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID–19; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA E LOCADORA DE 
MAQUINA E VEICULOS CAVALCANTE QUEI - R$ 186.586,00.

Areial - PB, 12 de Julho de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E ADAPTAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICI-
PAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID–19. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2021. DOTAÇÃO: 02090.10.301.1008.1012 – CONS-
TRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NATUREZA DA DESPESA: 449051– 
OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 211. VIGÊNCIA: até 08/01/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00103/2021 - 12.07.21 - CONSTRUTORA E LOCADORA 
DE MAQUINA E VEICULOS CAVALCANTE QUEI - CNPJ 27.320.222/0001-48 - R$ 186.586,00. 
LOCAL DE EXECUÇÃO: Neste Município.
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-

dimento da Tomada de Preços n° 00026/2021, para contratação de empresa para prestação de 
serviços de serviços de divulgação em emissora de rádio com alcance e audiência em toda região 
do Vale do Piancó, com a finalidade de divulgação de atos oficiais, prestação de contas dos atos 
administrativos, avisos, decretos, serviços, obras e outras divulgações de interesse público das 
diversas Secretarias, órgãos e departamentos municipais,, e ADJUDICO o seu objeto à empresa 
RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA ME, CNPJ n° 08.606.071/0001-44, com proposta no valor mensal 
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aguiar - PB, 05 de agosto de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição de material de limpeza em geral, de forma parcelada, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25022/2021–Cirúrgica Oliveira Produtos 
Cirúrgicos LTDA - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 4.061,33. ASSINATURA: 02.08.2021

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00038/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98782–7336. E-mail: licitabaia@gmail.com. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 05 de Agosto de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

CÃMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE LANCES

 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 001/2021

A Câmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
para conhecimento de todos os representantes legais das empresas para sessão a ser realizada 
no dia 11 de agosto de 2021, às 14:00 horas na sala da Comissão de Licitação para dar continui-
dade ao julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 001/2021, do tipo “Menor 
Preço”, cujo objeto é  Aluguel de um Carro para Câmara Municipal. Informamos que a presença 
do representante legal é de fundamental importância para a continuidade dos fatos. CONTATOS/
COMUNICAÇÃO: Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 
13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 04 de Agosto de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2021
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 DV00006/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, 
FATURAMENTO E PROCESSAENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCELO ADRIANO 
BATISTA DA SILVA – ME - R$ 8.000,00.

Barra de Santana - PB, 15 de Julho de 2021
 CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 10012/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AU-
TOMOTOR. 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: Comercial Sant`ana 
Veículos e Pe??as Ltda - CNPJ 08.134.975/0001-14. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av. Minis-
tro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3359-1100.

Congo - PB, 05 de Agosto de 2021
JOSEFA SANDRA FERREIRA

Secretária de Saúde 
 

  ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 

nº 10012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Congo: 06.00 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.2011.1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.302.2011.1052 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE 4.4.90.52.01 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Congo e: CT Nº 16101/2021 - 05.08.21 
- COMERCIAL SANT`ANA VEÍCULOS E PE??AS LTDA - R$ 65.590,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL 
SANT`ANA VEÍCULOS E PE??AS LTDA - R$ 65.590,00.

Congo - PB, 04 de Agosto de 2021
JOSEFA SANDRA FERREIRA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 10011/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUI-
PAMENTOS. 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: Diagfarma Comercio 
e Servicos de Produtos Hospitalares e Laboratoriais - CNPJ 11.426.166/0001-90. Flm de Souza 
Comercio Ltda - CNPJ 38.110.015/0001-85. Meire Karla de Azevedo Araujo Dutra Dantas - CNPJ 
21.062.777/0001-50. Zib Comercio e Servi??os Ltda - CNPJ 32.932.000/0001-16. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Av. Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3359-1100.

Congo - PB, 04 de Agosto de 2021
JOSEFA SANDRA FERREIRA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Eletrônico nº 10011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Congo: 06.00 FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 10.301.2011.1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 215.000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 4.4.90.52.01 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Congo e: CT Nº 16111/2021 - 04.08.21 
- MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 19.694,00; CT Nº 16112/2021 
- 04.08.21 - FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA - R$ 10.865,00; CT Nº 16113/2021 - 04.08.21 - 
ZIB COMERCIO E SERVI??OS LTDA - R$ 796,00; CT Nº 16114/2021 - 04.08.21 - DIAGFARMA 
COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS - R$ 34.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 10011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10011/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS 
- R$ 34.500,00; FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA - R$ 10.865,00; MEIRE KARLA DE AZEVEDO 
ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 19.694,00; ZIB COMERCIO E SERVI??OS LTDA - R$ 796,00.

Congo - PB, 04 de Agosto de 2021
JOSEFA SANDRA FERREIRA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO 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 Superintendente e 
de Reunião na sede da STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JCL – JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - R$ 11.562,00.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

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

Diretor Superintendente

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 – Supe-
rintendência 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 exercício 
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$ 
11.562,00. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 31 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 TECIDOS E AVIA-
MENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Agosto de 2021.
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do 
site https://bllcompras.com, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 03 
(TRÊS) GABINETES ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 19 de Agosto 
de 2021. Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 19 de Agosto de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bllcompras.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 05 de Agosto de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

A Pregoeira Oficial da Comissão Setorial de Licitações comunica o adiamento do Pregão Eletrô-
nico nº 00001/2021, para o dia 17/08/2021 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
RODOVIA DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 05 de agosto de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

A Pregoeira Oficial da Comissão Setorial de Licitações comunica o adiamento do Pregão Eletrô-
nico nº 00002/2021, para o dia 17/08/2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
RODOVIA DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 05 de agosto de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
A Pregoeira Oficial da Comissão Setorial de Licitações comunica o adiamento do Pregão Eletrô-

nico nº 00003/2021, para o dia 18/08/2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
RODOVIA DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 05 de agosto de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material para atender o Programa 
de Assistência Social aos Pescadores do Município; como forma de fomentar a atividade pesqueira 
que é realizada de forma artesanal , atendendo as necessidades da comunidade pesqueira do 
Município de Cabedelo/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 05 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00125/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos para implantação da Unidade de Recepção e Distribuição de Produtos do Pescado 
no Renascer III, Cabedelo/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 04 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NESTE 
MUNICÍPIO. O Prefeito de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 
Eletrônico 106/2020, opta pela revogação do Pregão Eletrônico 007/2020, fundamentado pelo art. 
49 da Lei no 8.666/93, por razões de interesse público e pelos fatos expostos no processo. Infor-
mações de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, nesta cidade, ou no e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité - PB, 05 de agosto de 2021.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00028/2021
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 DP00028/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULA-
ÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDILSON SOARES PIMENTA - R$ 
12.000,00; JOAREZ GOMES DA SENA JUNIOR - R$ 12.000,00; JOSE EVERALDO DOS SANTOS 
CUNHA - R$ 12.000,00; JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA - R$ 12.000,00; MARIA DA VITORIA 
SILVA OLIVEIRA - R$ 12.000,00.

Cuité - PB, 05 de Agosto de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DP00027/2021

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 DP00027/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA 
06269856418 - R$ 14.000,00.

Cuité - PB, 05 de Agosto de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

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

PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVI-
COS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI, MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP, 
LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI 
EPP, B&N EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA, ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI e 
LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. LICITANTES INABILITADOS: TRABES 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI, DIAS CONSTRUÇÕES LTDA EPP, MAC CONSTRUTORA 
EIRELI, LEONALDO CANDICO DE SOUTO EIRELI, CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA, DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 
e BJC CONSTRUCOES EIRELI – Não atendimento ao item 6.4 VI atestado de capacidade técnica 
operacional, GR CONSTRUÇÕES LTDA ME - certidões de quitação PJ e física do CREA vencidas 
e GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA não apresentação dos documentos de habilitação, 
envelope continha a proposta de preços. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 
16/08/2021 às 08:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 
08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 05 de agosto de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL
REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÃO NO ORIGINAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
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: AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A 
DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO CURIMATAU 
PARAIBAN - R$ 57.325,00; ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI 
MUNICIPIO - R$ 204.043,00.

Cuité - PB, 05 de Agosto de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E 
CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCAIS E ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GURINHÉM/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAFAEL 
LOPES DE CARVALHO LEITE - R$ 45.600,00.

Gurinhém - PB, 04 de Agosto de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E 
CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCAIS E ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GURINHÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Gurinhé02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PLANEJA-
MENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
– Elemento de Despesa: OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 33.90.39.00 – 3.3.90.35.00 
– Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até 04/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00087/2021 - 04.08.21 - RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE 
- R$ 45.600,00.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 46.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 07 (sete) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 306/2020 datado de 03/06/2020 e com término de vigência em 31/12/2020, 
e primeiro termo aditivo datado em 30/12/2020 celebrado e com término de vigência em 31/07/2021 
inicialmente entre as partes, objetivando Serviços de links de internet para melhor atender as 
necessidades da administração municipal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: VOAX TELECOM SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 06.301.110/0001-70

JUSTIFICATIVA: Devido ao fato de ser serviços contínuos e  necessários a administração .
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31/07/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 02/03/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 46.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 07 (sete) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 306/2020 datado de 03/06/2020 e com término de vigência em 31/12/2020, 
e primeiro termo aditivo datado em 30/12/2020 celebrado e com término de vigência em 31/07/2021 
inicialmente entre as partes, objetivando Serviços de links de internet para melhor atender as 
necessidades da administração municipal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: VOAX TELECOM SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 06.301.110/0001-70

JUSTIFICATIVA: Devido ao fato de ser serviços contínuos e  necessários a administração .
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31/07/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 02/03/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMO-
TIVAS E DE MÁQUINAS PESADAS. 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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 04 de Agosto de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
INSTITUTO VARGAS CÂNDIDA

ASSESSORIA JURÍDICA E GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO N.º 110/2021

O Instituto Cândida Vargas, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores, AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS 
AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, firmada para atender as finalidades precípuas da Administração, 
terá vigência até o final do exercício financeiro, relativos ao Pregão Eletrônico nº 23.019.2020, nos 
Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

- 452110 - Classificação Funcional Programática – Manutenção dos Serviços Administrativos.
- 3.3.90.30.0229000000- Elemento de Despesa: Material de consumo na fonte outros recursos 

vinculados à saúde

CONTRATO NOME         VALOR       DATA

23.288.2021 MEGAMED COMERCIO 
LTDA

R$ 1.350,00 (um mil tre-
zentos e cinquenta reais) 05 de agosto de 2021

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS/PMJP
  ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS

Diretor Geral do Instituto Cândida Vargas
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09014/2021
CHAVE CGM:AJ4U-Q4JM-EUZ7-B2RI

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09012/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/014118
CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 876487

OBJETO: Aquisição de quantitativo complementar de PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND 
ÁREA EXTERNA), para atender às demandas de Escolas e CREIS da Secretaria de Educação.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º09012/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decretonº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: REYS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 38.276.486/0001-
68 FONE/FAX: (17) 98804-0493 END.: Rua Pau Brasil, n° 251, Jardim Galante, Cedral/SP CEP: 
15.895.000 EMAIL: gruporeyscomercial@gmail.com

MÓDULO GG – LOTE 01

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL MARCA

   01 UNID. 

PLATAFORMA SEX-
TAVADA COM 2M DE 
ALTURA E 4.30M ATÉ 
A COBERTURA

07
R$ 6.500,00
(seis mil e qui-
nhentos reais)

R$ 45.500,00
(quarenta e 
cinco mil e 
quinhentos 
reais)

Grupo  
Reys

02 UNID. 

P L ATA F O R M A D E 
A C E S S I B I L I D A D E 
(CADEIRANTE) SEM 
COBERTURA (2.50 X 
2.50)

07
R$ 2.600,00
(dois mil e seis-
centos reais) 

R$ 18.200,00
(dezoito mil 
e duzentos 
reais)

Grupo 
Reys

03 UNID. 

PLATAFORMA QUA-
DRADA COM 1M DE 
ALTURA E 3.10 ATE 
A COBERTURA (0.40 
X 0.40)

14

R$ 2.753,86
(dois mil, sete-
centos e cin-
quenta e três 
reais e oitenta 
e seis centa-
vos)

R$ 38.554,04
(trinta e oito 
m i l ,  q u i -
n h e n t o s  e 
cinquenta e 
quatro reais 
e quatro cen-
tavos)

Grupo 
Reys

04 UNID. E S C O R R E G A D O R 
CURVO (2.00 X 0.50) 07

R$ 1.492,00
(um mil, qua-
t r ocen tos  e 
noventa e dois 
reais)

R$ 10.444,00
(dez mil, qua-
trocentos e 
quarenta e 
quatro reais)

Grupo 
Reys

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de agosto de 2021 

Publicidades
25



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de agosto de 2021        26
Publicidade

05 UNID. ESCORREGADOR DU-
PLO (2.00 X 1.00) 07 

R$ 1.949,30
(um mil, nove-
centos e qua-
renta e nove 
reais e trinta 
centavos).

R$ 13.645,10
( t reze  mi l , 
se iscentos 
e quarenta 
e cinco reais 
e dez centa-
vos)

Grupo 
Reys

06 UNID. TOBOGÃ RETO COM 
PERCURSO DE 3.20M 07 

R$ 6.745,40
(seis mil, sete-
centos e qua-
renta e cinco 
reais e quaren-
ta centavos).

R$ 47.217,80
( q u a r e n t a 
e sete mil , 
duzentos e 
d e z e s s e t e 
reais e oiten-
ta centavos)

Grupo 
Reys

08 UNID. 
PONTE SUSPENSA 
INCLINADA RETA (3.40 
X 0.90)

21 
R$ 1.100,00
(um mil e cem 
reais)

R$ 23.100,00
(vinte e três 
m i l  e  cem 
reais)

Grupo 
Reys.

09 UNID. 

RAMPA COM DECK EM 
MADEIRA COM PEGA-
DORES EM RESINA 
(1.90 X 0.70)

07 

R$ 986,00
(novecentos e 
oitenta e seis 
reais)

R$ 6.902,00
(seis mil, no-
vecentos e 
dois reais)

Grupo 
Reys

10 UNID. RAMPA DE ACESSO 
CORDAS TIPO TEIA 07 

R$ 699,43
(seiscentos e 
noventa e nove 
reais e quaren-
ta e três cen-
tavos)

R$ 4.896,01
(quatro mil, 
o i t ocen tos 
e noventa e 
seis reais e 
um centavo)

Grupo 
Reys

11 UNID. 
RAMPA EXTENSIVA 
PARA ACESSIBILIDA-
DE (3.50 X 1.20)

07

R$ 2.550,00
(dois mil, qui-
nhentos e cin-
quenta reais)

R$ 17.850,00
(dezessete 
mil, oitocen-
tos  e  c i n -
quenta reais)

Grupo 
Reys

12 UNID. ESCADA DE ACESSO 
(1.20 X 0.90) 14

R $  5 4 0 , 0 0 
(quinhentos e 
quarenta reais)

R$ 7.560,00
( s e t e  m i l , 
quinhentos 
e sessenta 
reais)

Grupo 
Reys

13 UNID. 
B A L A N Ç O  D U P L O 
ACOPLADO AO TRA-
VESSÃO

07 

R$ 1.580,00
(um mil, qui-
nhentos e oi-
tenta reais)

R$ 11.060,00 
(onze mil e 
s e s s e n t a 
reais

Grupo 
Reys

14 UNID. BALANÇO ACESSIBI-
LIDADE 07

R$ 5.800,00
(cinco mil e oi-
tocentos reais)

R$ 40.600,00
(quarenta mil 
e seiscentos 
reais)

Grupo 
Reys

Valor total do lote: R$ 285.528,95 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito 
reais e noventa e cinco centavos)

MÓDULO G- LOTE 02

ITEM UNID PROD./
DESCRIMINAÇÃO QUANT VALOR

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL MARCA

01 Unid.

PLATAFORMA SEX-
TAVADA COM 2M DE 
ALTURA E 4.30M ATÉ 
A COBERTURA

38
R$ 6.500,00 
(seis mil e qui-
nhentos reais)

R$ 
247.000,00
(duzentos e 
quarenta e 
sete mil reais)

Grupo Reys

03 Unid.

PLATAFORMA QUA-
DRADA COM 1M DE 
ALTURA E 3.10 ATE 
A COBERTURA (0.40 
X 0.40)

38

R$ 2.753,86 
(dois mil, sete-
centos e cin-
qüenta e três 
reais e oitenta e 
seis centavos)

R$ 
104.646,68
( c e n t o  e 
quatro mi l , 
se i scen tos 
e quarenta 
e seis reais 
e sessenta 
e oito centa-
vos)

Grupo Reys

05 Unid. ESCORREGADOR 
DUPLO (2.00 X 1.00) 38

R$ 1.949,30 
(mil novecen-
tos e quarenta 
e nove reais e 
trinta centavos)

R$ 74.073,40
(se ten ta  e 
quatro mi l , 
s e t e n t a  e 
t r ê s  r e a i s 
e quarenta 
centavos)

Grupo Reys

06 Unid.
TOBOGÃ RETO COM 
P E R C U R S O  D E 
3.20M

38

R$ 6.494,78 
(seis mil, qua-
trocentos e no-
venta e quatro 
reais e setenta 
e oito centa-
vos).

R$ 
246.801,64
(duzentos e 
quarenta e 
seis mil, oito-
centos e um 
reais e ses-
senta e qua-
tro centavos)

Grupo Reys

08 Unid.
PONTE SUSPENSA 
INCLINADA RETA 
(3.40 X 0.90)

38
R$ 1.100,00 
(um mil e cem 
reais).

R$ 41.800,00
(quarenta e 
um mil e oito-
centos reais)

Grupo Reys

09 Unid.

RAMPA COM DECK 
EM MADEIRA COM 
PEGADORES EM 
RESINA (1.90 X 0.70)

38

R $  9 8 6 , 0 0 
(novecentos e 
oitenta e seis 
reais)

R$ 37.468,00
(trinta e sete 
mil, quatro-
centos e ses-
senta e oito 
reais)

Grupo Reys

12 Unid. ESCADA DE ACESSO 
(1.20 X 0.90) 38

R $  5 4 0 , 0 0 
(quinhentos e 
quarenta reais)

R$ 20.520,00
( v i n t e  m i l , 
quinhentos e 
vinte reais)

Grupo 
Reys.

13 Unid.
BALANÇO DUPLO 
ACOPLADO AO TRA-
VESSÃO

38

R$ 1.580,00 
(um mil, qui-
nhentos e oi-
tenta reais).

R$ 60.040,00
(sessenta mil 
e  quarenta 
reais)

Grupo 
Reys.

Valor total do lote: R$ 832.349,72 (oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e setenta e dois centavos)

MÓDULO M - LOTE 03

ITEM UNID PROD./
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

03 unid.

PLATAFORMA QUA-
DRADA COM 1M DE 
ALTURA E 3.10 ATE 
A COBERTURA (0.40 
X 0.40)

30

R$ 2.678,60 
(dois mil, seis-
centos e se-
tenta e oito re-
ais e sessenta 
centavos)

R$ 80.358,00
(o i ten ta  m i l , 
trezentos e cin-
quenta e oito 
reais)

Grupo Reys.

04 unid. ESCORREGADOR 
CURVO (2.00 X 0.50) 15

R$ 1.492,00 
(um mil qua-
t rocentos e 
noventa e dois 
reais)

R$ 22.380,00
(vinte dois mil, 
trezentos e oi-
tenta reais)

Grupo Reys

06 unid.
TOBOGÃ RETO COM 
P E R C U R S O  D E 
3.20M

15

R$ 6.776,00 
(seis mil, se-
t e c e n t o s  e 
setenta e seis 
reais)

R$ 101.640,00
(cento e um mil, 
se iscentos e 
quarenta reais)

 Grupo Reys

07 unid. TÚNEL DE LIGAÇÃO 
RETO (2.00 X 0.77) 15

R$ 3.548,00
(três mil, qui-
n h e n t o s  e 
q u a r e n t a  e 
oito reais.

R$ 53.220,00
(c inquenta e 
três mil, duzen-
tos e vinte reais)

Grupo Reys

10 unid. RAMPA DE ACESSO 
CORDAS TIPO TEIA 15

R$ 700,00
(setecentos 
reais)

R$ 10.500,00 
(dez mil e qui-
nhentos reais)

Grupo Reys.

12 unid. ESCADA DE ACESSO 
(1.20 X 0.90) 15

R$ 540,00
(quinhentos 
e  q u a r e n t a 
reais)

R$ 8 .100 ,00 
(oito mil e cem 
reais)

Grupo Reys.

13 unid.
BALANÇO DUPLO 
ACOPLADO AO TRA-
VESSÃO

15

1.580,00
(um mil, qui-
nhentos e oi-
tenta reais)

R$ 23.700,00 
(vinte e três mil 
e setecentos 
reais)

Grupo Reys.

Valor total do lote: R$ 299.898,00 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e 
oito reais)

MÓDULO P –LOTE 04

ITEM UNID PROD./
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VALOR. 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL MARCA

03 Unid.

PLATAFORMA QUA-
DRADA COM 1M DE 
ALTURA E 3.10 ATE 
A COBERTURA (0.40 
X 0.40)

58 

R$ 2.610,60 
(dois mil, seis-
centos e dez 
reais e sessen-
ta centavos)

R$ 
151.414,80
( c e n t o  e 
cinquenta e 
um mil, qua-
trocentos e 
quatorze re-
ais e oitenta 
centavos)

Grupo Reys

06 Unid.
TOBOGÃ RETO COM 
PERCURSO DE 3.20M 58 

R$ 6.494,78 
(seis mil, qua-
trocentos e no-
venta e quatro 
reais e setenta 
e oito centa-
vos).

R$ 
376.697,24 
(trezentos e 
setenta e seis 
mil, seiscen-
tos e noventa 
e sete reais e 
vinte e quatro 
centavos)

Grupo Reys

10 Unid. RAMPA DE ACESSO 
CORDAS TIPO TEIA 58 

R$ 699,43
( s e i s c e n t o s 
e noventa e 
nove reais e 
quarenta e três 
centavos)

R$ 40.566,94 
(quarenta mil, 
quinhentos e 
sessenta e 
seis reais e 
n o v e n t a  e 
quatro cen-
tavos)

Grupo Reys

12 Unid. ESCADA DE ACESSO 
(1.20 X 0.90) 58

R $  5 4 0 , 0 0 
(quinhentos e 
quarenta reais)

R$ 31.320,00 
(trinta e um 
mil, trezentos 
e vinte reais)

Grupo Reys

Valor total do lote: R$ 599.998,98 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e 
oito reais e noventa e oito centavos)
Valor total dos lotes: R$ 2.017.775,65 (dois milhões, dezessete mil, setecentos e setenta e 
cinco reais e sessenta e cinco centavos)

João Pessoa, 04 de agosto de 2021.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para obra 
de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS 
BAIRROS DE JOÃO PESSOA NAS RUAS: RUA JURANDI RIBEIRO DE OLIVEIRA- BAIRRO DO 
VALENTINA FIGUEIREDO; RUA MARCOS ALBINO RAFAEL; AV. FORTALEZA; AV. SGT. PEDRO 
NAZARÉ RODRIGUES MACHADO E RUA HERMENEGILDO FRANCISCO DA CRUZ- BAIRRO 
PLANALTO DA BOA ESPERANÇA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para obra 
de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS 
BAIRROS DE JOÃO PESSOA NAS RUAS: RUA CARTEIRO OLÍVIO PONTES- BAIRRO ÁGUA 
FRIA(TRECHOA A); DRº EDMILSON CUNHA E RUA MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS- BAIRRO 
PLANALTO DA BOA ESPERANÇA E RUA MAJOR BRITO- BAIRRO DO CRISTO REDENTOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para obra 
de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS 
BAIRROS DE JOÃO PESSOA NAS RUAS: RUA CARTEIRO OLÍVIO PONTES; RUA OSVALDO 
AGRIPINO DE CASTRO E RUA MARIA JOSÉ MENDES DA NÓBREGA- BAIRRO ÁGUA FRIA; 
RUA RECIFE- BAIRRO PLANALTO DA BOA ESPERANÇA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
QUARTO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 45/2019 datado de 22/05/2019 e com prazo de vigência inicial de 07 (sete) 
meses e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 22/01/2021 e ao Terceiro Aditivo de Prazo 
com vigência até 23/07/2021, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação 
de empresa no ramo pertinente para Conclusão da Construção de uma Quadra Escolar Coberta 
com Vestiário localizada na Vila Nova Descoberta, zona rural deste município, conforme Termo de 
Compromisso PAC 207808/2014 - FNDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 
29.711.343/0001-46

JUSTIFICATIVA: Trata-se da necessidade de continuidade de vínculo da contratada com o mu-
nicípio de Logradouro/PB, por mais 06 (seis) meses para, após repasse do Ministério da Educação, 
ser finalizada a obra, que necessita, por isso, de extensão de prazo para conclusão.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21.07.2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 24.01.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 45/2019 datado de 22/05/2019 e com prazo de vigência inicial de 07 
(sete) meses e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 22/01/2021, celebrado inicialmente 
entre as partes, objetivando a  Contratação de empresa no ramo pertinente para Conclusão 
da Construção de uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário localizada na Vila Nova Descoberta, 
zona rural deste município, conforme Termo de Compromisso PAC 207808/2014 - FNDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 
29.711.343/0001-46

JUSTIFICATIVA: Trata-se da necessidade de continuidade de vínculo da contratada com o mu-
nicípio de Logradouro/PB, por mais 06 (seis) meses para, após repasse do Ministério da Educação, 
ser finalizada a obra, que necessita, por isso, de extensão de prazo para conclusão.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 20.01.2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 23.07.2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP 

Nº 032/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 

pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 18 de Agosto de 2021 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA 
DA ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível através do link https://www.
mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Maman-
guape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 05 de Agosto de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP 

Nº 030/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço, no dia 18 de Agosto de 2021 as 11:00 horas, tendo como objetivo: 
PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.
mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/.

Mamanguape-PB, 05 de Agosto de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 002/2021.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que o resultado da 
análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 002/2021 
foi o seguinte: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME – CNPJ: 17.440.965/0001-06; KANOVA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 11.306.141/0001-53; ANTUNES ENGENHARIA 
EIRELI – CNPJ Nº 22.455.563/0001-07;  foram consideradas HABILITADAS para a fase de PRO-
POSTA pelo cumprimento dos ditames do edital. Já as empresas, B&F EDIFICARE ENGENHARIA 
LTDA CNPJ: 29.842.086/0001-81; GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ: 
14.055.950/0001-28; BJC CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 26.536.682/0001-45; LA ENGENHARIA 
E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 24.621.931/0001-75; GPS – GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.350.951/0001-70 e foram consideradas INABILITADAS para a fase 
de proposta de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos 
item(s) 5 e/ou 6 do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão 
será obtido na sala da COPELI ou através do site www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 05 de Agosto de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial 
n.º. 00025/2021

Objeto: aquisição de medicamentos injetáveis destinados a farmácia básica de saúde do mu-
nicípio de Olho D’água-PB.

Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 
31.187.918/0001-15, com o valor global de R$ 37.009,00 (trinta e sete mil e nove reais), a empresa 
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ 21.596.736/0001-44 com o valor global 
de R$ 80.397,00 (oitenta mil e trezentos e noventa e sete reais) e a empresa JOSE NERGINO 
SOBREIRA -PJS DISTRIBUIDORA - CNPJ 63.478.895/0001-94 com o valor global de R$ 34.147,00 
(trinta e quatro mil e cento e quarenta e sete reais).

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 05 de Agosto de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial 
N.º. 00025/2021

Objeto: aquisição de medicamentos injetáveis destinados a farmácia básica de saúde do mu-
nicípio de Olho D’água-PB.

Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 
31.187.918/0001-15, com o valor global de R$ 37.009,00 (trinta e sete mil e nove reais), a empresa 
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ 21.596.736/0001-44 com o valor global 
de R$ 80.397,00 (oitenta mil e trezentos e noventa e sete reais) e a empresa JOSE NERGINO 
SOBREIRA -PJS DISTRIBUIDORA - CNPJ 63.478.895/0001-94 com o valor global de R$ 34.147,00 
(trinta e quatro mil e cento e quarenta e sete reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 05 de Agosto de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00099/2020, em 17.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa RONALDO PAIVA NUNES- ME - 

CNPJ Nº 35.588.417/0001-00.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-

-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 28 de maio de 2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO “mês e ano da publicação”

Josemario Bastos de souza
Prefeito    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO –
INEXIGIBILIDADES Nº IN00007

IN00008- IN0009//2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui os pro-

cessos e observado os pareceres da Assessoria Jurídica, referente as Inexigibilidades de Licitação 
nº IN00007/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializadas originadas do 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 inexigibilidades de licitação, decorrente da chamada pública nº 00001/2021; 
RATIFICO AS correspondentes procedimentos e ADJUDICO o seu objeto a: IN 00007/2021 A IARA 
MATIAS GOMES - R$ 112.344,00 –  IN 00008/2021 - LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS EIRELI - R$ 112.344,00 – IN 00008/2021 FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO 
- R$ 163.682,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Agosto de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Materiais de Cons-

trução para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e 
suas secretarias. FUND LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município: 02050.12.361.1006.2071 – 02050.12.361.2002.2015 – 02070.15.122.1007.2034 
– 02030.04.122.1003.2005 –  02050.12.361.2002.2016 – 02070.26.782.2009.2035 – 
02080.20.122.1008.2038 –  02090.08.122.1009.2042 – 02110.10.302.2019.2066 
– 02120.08.243.2017.2043 – 02120.08.244.2016.2045 – 02090.08.122.1009.2042 
–02110.10.301.2007.2024 –  02110.10.302.2019.2067 –  02130.13.392.2006.2065 –  3390.30.00.00 
–  001 – 610 – 940 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00065/2021 - 05.08.21 - IGOR 
OWAYRAN DA SILVA FARIAS - R$ 543.589,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 084/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-
dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.Abertura das propostas no dia 19 de AGOSTO de 2021, às 09:00h, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e 
www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar 
os preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 05 de agosto de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial
 Nº 086/2021

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24de 
agostode 2021, às 9:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de mármores e granito,acessórios para montagens e  serviços de acabamento e 
montagem, para atender as necessidades do Município de Sousa/PB,Interessados poderão baixar 
o edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário 
de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa 
de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de 
tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 05 de agostode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico 

nº 085/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados,que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objetocontratação 
de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de 
aparelhos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários 
à manutenção e adequados à execução dos serviços nas dependências de todas as secretárias e 
órgãos desta prefeitura. Abertura das propostas dia 23 de agosto de 2021, às 9:00 horas(horário 
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br 
(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 05 de agosto de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00065/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 19 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 05 de Agosto de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00045/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EPI’S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 19 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do 
dia 19 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 05 de Agosto de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede 

Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 009/2021. DO-
TAÇÃO: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.306.2004.2016 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339039.99 - MATERIAL DE CONSUMO. RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 0275/2021 – 05.08.21 COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI – R$ 235.400,00; CT 
Nº 0276/2021 – 05.08.21 – CARLOS  G A DANTAS – R$ 147.449,00; CT Nº 0277/2021 – 05.08.21 
– ANA LUCIA SILVA TOME – R$ 235.040,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00057/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00057/2021, que objetiva: Prestação de serviços 
mecânicos para os veículos pesados deste Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: GEOCI ALVES PINTO 02588439349 - R$ 152.600,00.

Solânea - PB, 04 de Agosto de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0013/2021
A Prefeita Constitucional do Município de São Bentinho, em face das informações constantes dos 

autos e ponderações expedidas pela Pregoeira, não conhece o recurso administrativo interposto 
pela empresa CIRURGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI,contra a decisão 
da Pregoeira,que classificou Proposta de Preço por sua concorrente, concernente ao item 47 da 
Termo de Referência no certame supramencionado, em virtude da ausência de requisitos para 
admissibilidade recursal, inviabilizando a análise do mérito no recurso interposto, mantendo–se a 
decisão anterior proferida pela Pregoeira Oficial.

São Bentinho, 05de agosto de 2021.
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 013/2021
 A Prefeita Constitucional do Município de São Bentinho, em face das informações constantes 

dos autos e ponderações expedidas pela Pregoeira, não conhece o recurso administrativo inter-
posto pela empresa DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES, contra a decisão 
da Pregoeira, que classificou Proposta de preço apresentada pela sua concorrente, concernente 
ao item 03 do Termo de Referência no certame supramencionado, em virtude do referido recurso 
ser intempestivo, inviabilizando a análise do mérito do recurso interposto, mantendo-se a decisão 
anterior proferida pela Pregoeira Oficial.

 São Bentinho, 05 de agosto de 2021.
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇO

 Nº 02/2021
 A Prefeita Constitucional do Município de São Bentinho, em face das informações constantes dos 

autos e ponderações expedidas pela Comissão de Licitação, não conhece o recurso administrativo 
interposto pela empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, contra a decisão da 
comissão de licitação que a inabilitou no processo de licitação, em virtude da ausência de requisitos 
para admissibilidade recursal, inviabilizando a análise do mérito do recurso interposto, mantendo-se 
a decisão anterior da comissão de licitação.

 São Bentinho, 05 de agosto de 2021.
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços mecânicos para os veículos pesados deste Município de Solânea/

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00057/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea:02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004; 03:00 – 
SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009; 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2009.2011; 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 12.361.2005.2018/12.361.2005.2022/12.361.2005.2019; 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10
.301.2008.2039/10.301.2008.2043/10.302.2009.2044/10.302.2010.2046/10.301.2008.2053/10.301
.2008.2042/10.3052011.2048/10.301.2008.2080; 07:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.205408.243.2015.2055/08.244.2015.2058/08.244.2015.2060/
08.243.2013.2063; 08:00 – SECRETARIA DE SERVIOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS 
– 15.452.1002.2066/15.452.1002.2067; 09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA, COOMÉRCIO E 
TURISMO – 22.122.1002.2071; 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE 
E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 05/08/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00278/2021 - 05.08.21 - GEOCI ALVES 
PINTO 02588439349 - R$ 152.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de elétrico entre outros equi-
pamentos destinados as diversas secretarias do  Município  de  São  José  do  Bonfim/PB  e  do  
Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  e  Saúde  do município de São José do Bonfim/PB. Data e 
horário limite do recebimento das propostas: até às 09:45:hs/min do dia 19/08/2021. Data e horário 
do início da disputa: 10:00hs/mim do dia 19/08/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 05 Agosto de 2021.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 14:00 horas do dia 
19 de Agosto de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO DOS GRAMADOS DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do.Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 05 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 14:00 horas do 
dia 20 de Agosto de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA TIPO “OUTDOOR”, PLACA DE OBRA, CAVALETE DE 
OBRA, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA E PLACA DE INAUGURAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 05 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS NA SEDE 
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00014/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS NA SEDE ADMINISTRA-
TIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 31.070.140/0001-60
Valor R$: 27.007,00
- NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.209.485/0001-32
Valor R$: 31.759,00
- REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.004.395/0001-17
Valor R$: 57.021,00
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Valor R$: 12.528,00

Santa Rita - PB, 05 de agostode 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MU-

NICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11907.806000/1200-
02. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. RESCISÃO: Nos termos das 
disposições contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00051/2021 - Vitalmedica Distribuidora 
de Moveis e Equipamentos Hospitalares Ltda - Rescindido - de comum acordo entre as partes. 
ASSINATURA: 30.07.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.123.2021
TOMADA DE PREÇOS nº 009/2021

Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB localizada rua Jeremias Jose do Nascimento 
no Município de Vista Serrana/PB, conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93.

Reunião: 08:30 hs do dia 26 de agosto de 2021 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,22 de julho de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da CPL/PMVS

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.131/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021  

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08hs:30min do dia 
19 de agosto de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição de uma Retroescavadeira Proposta nº054059/2019 MAPA Convênio nº 892434/2019, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento 
legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar 
nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no 
horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital: http://vistaserrana.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes 

ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 
VISTA SERRANA - PB, 05 de agosto de 2021

TAMIRES PINHEIRO XAVIER 
Pregoeira Oficial/PMVS

CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
Registro CGE Nº 19-01267-6

RESULTADO FINAL
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 09/2020 (Serviços de Supervisão, Fiscalização 
e Controle de Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Ambiental e Restauração 
de Obras de Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa Rodoviário em execução pelo 
Governo do Estado ), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe e consulta a GEP (Gerencia de Planejamento), considera 
classificadas as Empresas: 

0RDEM EMPRESA VALOR DE 
VALIAÇÃO (A)

PREÇOS 
GLOBAL(R$)

1º JBR ENGENHARIA LTDA 1,00 10.130.369,71

2º STRATA ENGENHARIA LTDA 0,99 10.520.930,79

3º GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-
MENTO LTDA 0,97 11.060.761,07

4º DYNATEST ENGENHARIA LTDA 0,92 12.121.980,71

5º MAGNA ENGENHARIA LTDA 0,87 15.255.143,01

6º BOREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE 
CLASSIFICADORA LTDA 0,86 15.885.305,74

7º STE – SERVIÇOS TÈCNICOS DE ENGE-
NHARIA S/A 0,85 16.349.111,92

8º CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLO-
GIA S/A 0,83 17.440.559,97

9º MPB SANEAMENTO LIMITADA 0,82 13.784.567,41

10º ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 0,80 20.707.869,77

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 05 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 
Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Técnica e Preço, anteriormente adiada, e, de 
acordo com a RESOLUÇÃO CE Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/
informacoes/licitacoes/2020-1/resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS  Nº 
05/2021
Registro CGE Nº 21-01035-6

08/09/2021 11:00

Elaboração dos Projetos Executivo de Enge-
nharia para Pavimentação e para Restaura-
ção de Rodovias e Obras d'Artes Especiais, 
Plano de Controle Ambiental e Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/
PRAD, nas Rodovias: PB-370 Curral Velho/
Entr. PB-306; PB-210 Taperoá/São José 
dos Cordeiros e Vicinal Galante/Ligeiro, com 
extensão total de 48,30 km.
Valor estimado da obra: R$ 650.139,42
Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) 
dias corridos

Não será exigida nesta licitação garantia de proposta.

No item 10.4 subitem 10.4.1 d leia-se  Possuam Capital Mínimo até a data do recebimento das 
Propostas no valor de               R$ 65.013,94(sessenta e cinco  mil, treze reais e noventa e 
quatro centavos)

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba.

João Pessoa 05 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 27/2021    
 Registro CGE Nº 21-01107-2

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 CONCORRÊNCIA Nº 27/2021 (Obras de Restauração da Rodovia 
PB-079, Trecho: Alagoa Grande/Areia/Remígio, com 24,80 km.), que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habili-
tadas as Empresas: GL EMPREENDIMENTOS LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA e LIGTH ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI 
e Inabilitada a empresa: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado 
técnico operacional: para: a ) R E E S T A B I L I Z A Ç Ã O D E B A S E C O M O U S E M M I S 
T U R A D E S O L O S  na quantidade mínima de  1 2 . 5 0 0 m ³,  b) MICRO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO na quantidade mínima de 84.000m² e c) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO na 
quantidade mínima de  63.000m² e 10.4.subitem 10.4.1-c , não comprovou possui em seu quadro 
permanente Engenheiro detentor de Atestado Técnico para: a ) R E E S T A B I L I Z A Ç Ã O D E B 
A S E C O M O U S E M M I S T U R A D E S O L O S , b) MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO e 
c) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO; e por não ter apresentada os  exigidos no edital no item 
10.4.subitem 10.4.1: d)ANEXO 14– QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO), “e” ou “e1”) Atestado de 
visita ou documento similar, f.f1) relação explicita de equipamentos e item 10.5 sub item 10.5.1: 
a) não apresentou ANEXO 3, b) não apresentou ANEXO 13, d) não apresentou ANEXO 15 e e) 
não apresentou ANEXO 4

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 05 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 
09/2021     Registro CGE 21-
01422-1

23/08/2021 10:00

Obras de Pavimentação em Paralelepí-
pedos da Rua de Acesso ao Cemitério 
da Comunidade de Nazaré, localizada 
no Município de Pocinhos/PB.
Valor estimado da obra: R$ 359.022,72
Prazo de execução: 90 (noventa) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 05 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 26/2021    
 Registro CGE Nº 21-01029-9

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 26/2021 (Obras de Conservação Rotineira( 
Drenagem Superficial , Profunda e Obras de Contenção) na Malha Rodoviária Pavimentada do Es-
tado da Paraíba sob jurisdição das Residências Rodoviárias de Sapé e Itabaiana), 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: SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 3.739.800,30., 
2º lugar: CONSTRUTORA BRTEC  LTDA– R$ 3.794.507,25 e 3º lugar - CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES LTDA – R$ 4.003.458,96.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 05 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 011/2021

REGISTRO Nº 21-01446-2

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA E.E.F.M MARIA 
JOSÉ DE MIRANDA BURITY, EM SERRA DA RAIZ - 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: 08 de setembro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 05 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 012/2021

REGISTRO Nº 21-01456-1
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE JOÃO PESSOA - 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: 10 de setembro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 05 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficam os Senhores Conselheiros da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR 

convidados a participarem da reunião do Conselho de Administração, que será realizada no dia 16 
de agosto de 2021,às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante 
Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Deliberar sobre a baixa da conta de resto a pagar de 2015.
João Pessoa/PB, 04 de agosto de 2021.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Turismo S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficam os Senhores Conselheiros da PBTURHOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

do Conselho de Administração, que será realizada no dia 16 de agosto de 2021,às 11h00 (onze 
horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, 

a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Deliberar sobre o Contrato de Concessão de Uso da área e instalações que compreende o 
Hotel Estância Termal Brejo das Freiras;

2- Deliberar sobre a baixa da conta de resto a pagar de 2016.
João Pessoa/PB,04  de agosto de 2021.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Hotéis S/A

COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 002/2021

DISPENSA EMERGENCIAL. º 057/2021
CONTRATANTE: COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CONTRATADO KATARINE AMERICA LIMA ME, (RATINSET CONTROLE DE PRAGAS 

URBANAS)
OBJETO: Contratação de empresa de DEDETIZAÇÃO, para combate  de todos os tipos de 

(Cupins, insetos e ratos), com manejo integrado até o extermínio total das pragas. Os produtos, 
em função do tipo de infestação, poderão ser em forma de gel ou liquido. Aplicação nas partes 
internas e externas dos prédios, terrenos (áreas livres), em frestas, ar-condicionado, CPUs e outros 
equipamentos, os produtos deverão apresentar registro no ministério da saúde..

CNPJ: 06.039.211/0001-14
VALOR TOTAL: R$: 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais)
Período De Vigência Do Contrato:  23/07/2021 à 23/01/2021 - 06 (Cinco) Meses
Data da Assinatura do Contrato: 23/07/2021
Gestor do Contrato: Edson Gomes de Luna – Mat. 184.462-8

Guarabira (PB), 23  de Julho de 2021.
Liheldson Barbosa

Diretor Geral do Complexo de  Saúde de Guarabira

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Adelvânio Dos Santos Conceição, Adenice Moura Souza Iutaka ,Adilson Basílio Corrêa, Adilson 
Pereira Da Silva, Adriana Morais Correia, Adriana Rohrig Brandão, Adriano Alves De Menezes, 
Adriano Ferreira Da Conceição, Adriano Ferreira Dos Santos, Adriano Ferreira Fernandes, Adriano 
Gaspar Fabrício, Adriele Dos Santos Gomes, Adriele Rosario Da Luz, Adrielly Torres De Araujo, 
Agatha Christie Valentim Victor De Almeida, Aguinaldo Pereira De Souza, Ailton Oliveira Da Silva, 
Alailson Conceição Ferreira, Alaires Inácio Da Silva, Alan Dos Santos Borges, Albério Pestana Dos 
Santos, Alberto Alves Clementino, Alcebiades Ribeiro Da Silva Filho, Aleciane De Oliveira Silva, 
Alecxandro Xavier Jaques, Alecxandro Xavier Jaques, Álef Medeiros Das Neves, Alessandra 
Ferreira, Alessandra Gomes Dos Santos De Oliveira, Alessandra Maira Dos Santos, Alessandro 
Da Silva Ramos Junior, Alessandro Do Nascimento Santos, Alessandro Lino Ferreira, Alessandro 
Orthmann, Alex Fialho Da Costa, Alex Junio Da Silva Focas, Alex Paim Dos Santos, Alex Rodrigo 
Souza Pinto, Alex Sandro De Souza Gonçalves, Alexandra Cristina Eduardo Marques, Alexandre 
Da Silva Luparelli, Alexandre Da Silva Virginio, Alexandre De Andrade Da Silva, Alexandre De 
Camargo Oliveira, Alexandre De Souza Lima, Alexandre Lucio, Alexandre Mira, Alexandre Reis 
Evangelista De Oliveira, Alexandro Porto Batista, Alexia Da Silva Reis, Alexsander Fernandes Da 
Rosa, AlexsanderZago De Almeida, Alexssandro Dos Santos Custódio, Alexssandro Santos Da 
Silva, Alexwell Afonso Vieira Guimaraes Castilho, Aline Angélica Da Silva Souza, Aline De Siquei-
ra, Aline Lenz Marques, Aline Miranda Silva, Aline Monique Ferreira De Brito Dos Santos, Aline 
Rocha Medeiros Santos, Alisson Ivan Damasco, Almira Pereira Do Nascimento Moreira, Altair Da 
Costa Pereira, Alvaro Da Silva Gomes, Amanda Amancio Santana, Amanda Tayna Castanheiro 
Dos Santos, Amauri Alessandro Paiva, Ana Beatriz Cardoso, Ana Braga De Jesus, Ana Carla Alves 
Dos Reis, Ana Carolina Da Silva Santos Batista, Ana Carolina Fonseca Da Silva, Ana Carolina 
Leandro Beraldo, Ana Clara San-Joan Da Silva, Ana Claudia Alves, Ana Cláudia Dos Santos Ri-
beiro, Ana Cleia Martins Da Silva Santos, Ana Cristina Araujo Da Conceição, Ana GleneMorey 
Freitas, Ana Laura Leal Cardoso, Ana Laura Leal Cardoso, Ana Leticia Da Silveira Ferreira, Ana 
Lucia Jovelina Da Silva, Ana Luiza De Souza Rodrigues, Ana Luiza Dos Passos Santos Ferreira, 
Ana Maria Gabriel Silva, Ana Maria Gomes De Sousa Almeida, Ana Milena Da Silva, Ana Paula 
Braz Araújo, Ana Paula Da Silva, Ana Paula Da Silva Luz Souza, Ana Paula DelatreZonin, Ana 
Paula Moreira Dos Santos, Ana Paula Rodrigues De Freitas, Ana Paula Veras Assuncao, Ana 
Victoria Freitas Barbosa, Anderson Matias Sabino, Anderson Rangel De Azevedo, Anderson Ribei-
ro Santos, Anderson Viana Sales, Andre Guilherme Carvalho De Souza Magalhães, André Luis 
Carneiro Dos Santos, André Luis Fonseca Da Cruz, André Luiz Coimbra Cardoso, Andre Luiz De 
Souza, André Victor Tavares Dias, Andrea Carvalho De Oliveira Prado, Andrea Da Silva Brasil 
Aguiar, Andreia Aparecida Tareszkiewicz, Andreia Conceição Da Costa Vidal, Andreia Ferreira 
Silva, Andreia Iracema Nunes Rodrigues, Andréia Kellen Rodrigues Toledo, Andreia Rodrigues, 
Andressa Bessiê Batista Moreira, Andressa Soares Cedro, Andrezza Alexandre Rodrigues, Ange-
la Lenir Trein Fritzen, Angela Soares Da Silva, Angelica Martins Gomes, Anna Flavia Rodrigues, 
Anthony Adrian Dos Santos Gomes, AntoniaEnemara Pilar Tebaldi, Antonia Messias Da Silva, 
Antônia Renata Portela De Macêdo, AntoniaSilvaneide Costa De Freitas Silva, Antonio Alexandre 
Marques, AntonioAraujo De Souza, Antonio Carlos Araujo De Carvalho Junior, Antônio Carlos Ar-
ruda Da Silva, Antonio Carlos Nunes, AntonioIracildo Gonçalves De Lima, Antônio José Mendes 
Dos Santos, Antônio Manoel Dos Reis Neto, AntonioMaria De Souza, Antonio Melo De Lima, An-
tônio Wilson Carvalho Teófilo De Oliveira, Aparecida Gomes De Azevedo, Aparecida Silva De 
Souza, Aparecido Borsato Da Silva, Ariana Souza De Oliveira Dos Santos, Ariel Da Silva Santos, 
Arlene Oliveira Mendes Da Silva, Arlindo Henrique Custódio De Oliveira, Arthur Souza Gloria, 
AusteclinioBianor Dos Passos Neto, AyaLuizavonDentzKech, Barbara Elizabeth Cordeiro De 
Macêdo Patricio, Barbara Iana Batista, Beatriz De Souza, Beatriz Dos Santos Rodrigues, Beatriz 
Thereza Martins Campos, Benedito Valdecir Aparecido Dos Santos, Bianca Santos Dos Santos, 
Brandon Augusto Azevedo Fidelis, Bruna ArantxaLeduino, Bruna Bueno Hertzog, Bruna Dinis De 
Souza, Bruna Ferreira Gomes Da Silva, Bruna Gabrielle De Souza Pinto, Brunno Ygor De Medei-
ros, Bruno Abicassis Gonçalves De Oliveira, Bruno Alexandre Ferreira, Bruno Aparecido Lima 
Silva, Bruno Da Cruz Oliveira Freitas, Bruno Da Rosa Fernandes, Bruno Darci Dallacorte De Al-
meida, Bruno Dias Dinis, Bruno Felipe De Oliveira, Bruno Leite Da Silva, Bruno Moreira Da Cruz, 
Bruno Santos Da Silva, Bruno Vitor Miranda Filho, Caio ArêasSant’anaStalla, Caio Cesar Chaves, 
Caio Cesar Rodrigues Dias, Caio Gomes Ferreira Da Silva,Caique Côrtes Da Silva, Caliane Silva 
Souza, Camila Aryane Menezes, Camila Da Rocha Silva, Camila Da Silva Oliveira, Camila De 
Almeida Campelo, Camila Dos Santos Silva, Camila Evelyn Costa Rangel, Camila Grazielle Bar-
bosa, Carlos Norberto Soares Raposo Filho, Claudelina Alves Ribeiro De Sousa, Camila Santiago 
Martins, Camile Santos Leitão De Barros, Camilla Iara Ribeiro Da Silva, Carina Sabrina Dos 
Santos, Carla Daniele Rangel Salvador, Carla Regina Dos Santos, Carla Silva Pamplona, Carla 
Suellen Santin Pasini, Carlos Alberto Vieira Motta, Carlos Alexandre De Moura, Carlos Alexandre 
Lopes, Carlos Eduardo Da Silva, Carlos Eduardo Da Silva, Carlos Eduardo Dos Santos Ferreira, 
Carlos Eduardo Freitas Do Nascimento, Carlos Eduardo Gonçalves Moreira, Carlos Gabriel Dias 
Salgueiro Lopes, Carlos Henrique Romero, Carlos Renato Pires Santos, Carlos Roberto Da Silva, 
Carlos Thiago Inácio Holanda Da Silva, Carolina De Lima, Caroline De Amorim Camazza, Catia 
Alves Pimentel, Cauêh Pereira Pirath Ferreira, Célia Aparecida Claro Gomes, Celio Pereira De 
Jesus, Celso Dias De Melo, Cesar De Carvalho, Cesar De Sousa Almeida, Cezar Augusto Alves 
De Almeida, Chaienni Da Silva Camargo, Charlie Viana Soares Da Cruz, Cinthia Rodrigues Da 
Silva, Cintia Emilia Cristina Firmino, Clara Luiza Alves Ferreira, Clara Luiza Alves Ferreira, Clau-
demir Leite Dos Santos, Claudenir Da Silva Chagas, Claudia Freire Taylor, Cláudia Sabrina Rol-
danFelcher, Claudiana De Jesus Santos, Claudiane Gonçalves Barbosa, Claudiane Kelly Guima-
raes, Claudiane Maria Da Fonseca, Claudiane Pereira De Sousa, Claudiano Vitorino Da Silva, 
Claudineia Alves De Souza, Claudineia Ramos Dos Santos, Claudio Andre Da Silva Vieira, Claudio 
Domingos Pereira, Claudio Dos Santos, Claudio Dos Santos, Claudio Ferreira Cordeiro, Claudio 
Henrique De Faria, Claudio Jose Pereira, ClaudiomirMewius, Claunidio Ramos Trindade, Cleber 
Coutinho, Cleci Da Silva Brum, Cleidiane Da Costa Dos Santos Góes, Cleison Rocha, Cleiton 
Candido Pereira, Cleiton Luis Morais, Cleiton Marcolin Ferreira, Cleiveson Silva Dos Santos, 
Clélia Gomes Garcia Cavassani, Cleverton Ricardo Oliveira, Cosmo Ventura Da Silva, Creider 
Paulino Vailante Da Silva, Crislane Costa Ribeiro, Cristian Da Silva, Cristian Guardiano Pio, Cristian 
Joel Da Silveira Machado, Cristiane Aparecida Martins Tsutsuy, Cristiane De Fátima Lemes, Cris-
tiane Ramos De Souza, Cristiane Reinheimer Johann, Cristiane Viana Geballi De Sousa, Cristiano 
Azevedo Silva, Cristiano Fernandes Dos Santos, Cristiano Frömming Ilha, Cristiano Frömming Ilha, 
Cristiano Zanetti, Cristiano Zanetti, CristieliLisiane Machado Lira, Cristina Aparecida Da Silva, 
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Batista, Rebeca Alves De Oliveira, Rebeca Basilio Da Costa, Rebeca Lima Silva, Regiane Rodrigues 
De Araujo Guimarães, Regina Da Silva, Reginaldo Carneiro Rios, Reginaldo Rodrigues De Araujo, 
Rejane Aparecida De Oliveira Soares Silva, Rejane Cirino Dias, Renata Barroso De Souza E Silva, 
Renata De Matos Souza, Renata Martins Fidelis, Renata Pimenta Da Silva, Renato Belarmino Dos 
Santos Silva, Renato De Rocco, Renato Gomes Sa Silva, Renato Junio Nunes Silva, Renato Pinto 
Gouvea, Renato Rodrigues, Renilson Ferreira De Santana, RenzoLuis Santos De Carvalho, Reuel 
Dos Santos Da Silva, Ricardo De Matos Morais, Ricardo De Oliveira Rodrigues, Ricardo Monteiro 
Barbosa, Ricardo Torres Carvalho, Richard De Oliveira Rosa, Rigor Henrique Rodrigues De Souza, 
Roberta Cristina Fernandes Isidoro, Roberta Cristina Fernandes Isidoro, Roberta Regina Teodoro, 
Roberto Mendes Batista, Roberto Ney Costa Souza, Roberto Nunes Barbosa, Roberto Sergio 
Rodrigues, Robson André Rocha Santos, Robson André Rocha Santos, Robson Junior Pereira Da 
Silva, Robson Miguel Da Silva, Rodrigo Alberto Silva, Rodrigo Amaral Ferreira, Rodrigo De Jesus 
Cruz Dos Santos, Rodrigo Dos Santos Machado, Rodrigo Dos Santos Mariano, Rodrigo Freitas 
Ferreira, Rodrigo Leiria De Souza, Roger Monteiro GenuinoEspindula, Rogerio Alves Pereira, Ro-
gério Da Fonseca, Rogério Geraldo Proença, Rogerio Machado, Rogério Martins Cabral, Rogerio 
Mauricio Teixeira, Rogerio Pereira Da Silva, Rogério Rambor Pedroso, Rogério Silva Souza, Rogé-
rio Sokoleki, Rogério Sokoleki, Rogério Souza De Oliveira, Romulo Jenevain Henriques, Ronaldo 
Antonio Martins, Ronaldo Antonio Rodrigues, Ronaldo Dos Santos Ribeiro, Ronaldo Loredo Ferrei-
ra, Ronaldo Roberto Rosendo, Rosa Cristina De Andrade Pereira, Rosana Candido Da Silva Lou-
renco Dos Santos, Rosana Carvalho Da Silva, Rosangela Maria Martins, Rosangela Veloso Alves, 
Rosania Rosa Mendes, Rose Noemy Morais Costa, Roseane Ferreira Da Silva, Rosemberg De 
Andrade, Rosenilton Sá Teles Silva, Rosilene Oliveira De Almeida, Rosinaldo Assunção Pimentel, 
Rosselindo Bastos Da Costa Pereira, Rossi Lenir Zacarias, Rover Kemmer Xavier E Silva, Ruan 
Fernando Araujo Da Silva, RwdsonAngelo Farias Murilo De Arcelino, Ryan Felipe Dos Reis Costa, 
Sabrina Conde Da Silva, Sabrina Elen Da Silva Baptista, Sabrina Érica Antunes Silva, Saimon Da 
Silva Ferreira, Samilly Pinheiro Santana, Samuel Alves Da Silva, Samuel Da Silva Araujo, Samuel 
Montecalvo, Samuel Renato Da Luz, Samuel Rodrigues Da Cunha, Sandra Cristina Mendonça 
Alves Dos Santos, Sandra Soares Rodrigues De Araujo, Sandra Souza Porcino, Sandro Augusto 
De Oliveira Santos, Sandy Juliana Marcondes, Sara Daniela De Souza Monteiro, Sara Daniela De 
Souza Monteiro, Sara Eduardo De Carvalho, Sara Jane Vieira Cardoso, Savio Laviola Carvalho, 
Sebastião Bomfim, Sebastião Eder Ferreira, Sebastião Jose Manoel Junior, Sebastião Malaquias 
Filho, Senaria De Souza Silva, Senaria De Souza Silva, Sergio Antônio Pinto Junior, Sérgio José 
Soares Trindade, Sérgio Silva De Moraes, Sheila Carvalho Peixoto, Sidnei De Bortoli Ferreira, Silany 
Barbosa Dos Santos, Silvana Silva Dos Santos ,Silvane Nunes Moreira, Silverlei Nascimento Pe-
reira Da Silva, Silvia Cristina Silva Gentil Mageste, Silvia Francisca Dos Santos, Simão Pedro Le-
oncio De Melo, Simone De Jesus Batista Rodrigues, Simone Dos Santos Oliveira, Simone Valeria 
Mackey, SirleiaLaurianeOlimpio Mario, Soleci De Lima, Soledade Ambrozio Mariano, Sônia Maria 
Martins Silva, , Sonimara Barroso Sampaio De Paula, Stefane De Souza Santana, Stefane De 
Souza Santana, Stefannye Beatriz Ramos Lima, Suelen Aparecida Zeferino, Sueli Souza Da Silva 
Rocha, SusamaraInacio Mariano, Taiany Cristina Da Silva Gonzaga, Tainá Souza Bastos, Taina 
Souza Cruz, Tainan Dos Reis Belem, Tainara KusterHofmeister, Tais Cardoso, Talia Gabriele Bas-
sani, Taline Terezinha Rodrigeri, Tamiles Anunciação De Almeida Queiroz, Tamires Guimaraes 
Pereira, Tamires Oliveira, Tarcílio Teixeira Fidelis, Tarcisio Gonçalves Da Silva, Tatiane Brizola 
Raposo, Tatiane Da Silva Pereira, Tatianne Silva Das Graças Ferreira, Tatiliane De Souza, Tayane 
Dias De Oliveira, Telmar Camargo Da Silva, Thais Luara Dos Santos Valente, Thais Milena Silva 
Pires, Thaise Santana, Thaiz Meira Santos, Thalison Bruno Pinheiro Do Amaral, Thalita De Fatima 
Luiz, hallya Rodrigues Dos Santos Silva, Thamirys Caroline Miranda Da Silva, Thiago Ciani, Thiago 
Daniel Renner, Thiago KemoelBerlato, Thiago Luiz Brandao Raic, Thiago Matos Requena, Thiago 
Regis De Andrade, Thiago Roberto Carneiro, Thiago Trindade De Souza Ferreira, Thulio Tiago 
Araújo, Thyago Alves Alexandre, Tiago Borges Da Silva, Tiago Dos Santos Rodrigues, Tiago Quei-
roz Modesto, Tito Flávio Cardoso Matos, Tuane Custódio Américo, Ubaldo Machado Santiago, Uziel 
Ferreira De Oliveira, Vagner Alves Da Silva, Vagner Carvalho Silva, Vagner Costa Da Silva, Vagner 
Jorge Maxinski, Vagner Jorge Maxinski, Valdecir AntonioPassoni, Valdecir Serafim, Valdemy Gomes 
Diniz, Valdenes Maria Dos Santos Da Silva, Valdenor Lucas Brandão, ValdinarValdecy De Carvalho, 
Valdiney Graciosa Nogueira, Valmir Racorte De Carvalho, Valmira Sebastiana De Sousa, Valnei 
Santos Da Silva, Valteir Rocha Rodrigues, Vanderlei Bueno, Vanderlei Silva, Vanessa Aguiar San-
tos, Vanessa Aguiar Santos, Vanessa Cardoso, Vanessa Xavier Da Silva, Vangelio Severino Da 
Silva, Vania Cristina Da Cruz Marques, Vania Lucia De Sousa, Vera Lucia Alves De Paula, Vera 
Lucia EstraichRedin, Vicente De Paulo Dias, Victor Alberto De Nardi, Victor Couto Da Silva, Victor 
Henrique De Oliveira Medeiros, Victor Hugo Da Conceição Garcia Deano, VinicioDamedes Couto, 
Vinícius Da Silva Soares, Vinicius De Souza Alamine, Vinícius Freitas Dos Santos Souza, Vinicius 
Gabriel Salviano, Vinicius Sales Souza, Vinniyer Barbosa De Oliveira, Vitor Hugo Dos Santos 
Ferreira, Vitor Miguel Fernandes Dias Da Silva, Vitório Da Silva Soares, Vivaldo Da Silva Costa, 
Vivian Lemos Bittencourt, Viviane Aparecida Da Silva, Viviane Souza De Oliveira, Vladimir Duclos, 
Wagner Cardoso De Oliveira, Wagner Rodrigues Da Rosa, Wagner Viana Ferreira, Wagner Vieira, 
Waldecy Barbosa Costa, Waldecy Nascimento De Castro, Waldelir Francisco De Andrade, Wallace 
Vidal Da Silva, Wallasce De Oliveira, Wanderson Carlos Dos Santos, Wanderson Ribeiro Dos 
Santos, Washington Rodrigo Bettin De Souza, Waslon Soares Da Conceição, Wauclidson Alves 
Dias, Weliton Vital Da Silva, Wellington Antunes Germano, Wellington Gonçalves De Oliveira, 
Wellington Higino Dos Santos, Wellington Jose Quaresma, Wellington Lopes Rodrigues, Wellynton 
Gonçalves Candido, Wemerson Do Nascimento, Wemerson Lucas Araujo, Wender Charles Da 
Silva, Weslei Pires Da Fontoura, Wesley Campos Gouvêa, Wesley Diniz Marques, Wesley Rodrigues 
Dos Santos, Weslley Gandra Silva, Weverton André Alves Da Silva, Wharlei Da Silva De Souza, 
William Campos Gouvêa, Williams Pierre Lunardo Santos, Williane Fernanda Pereira Da Silva, 
Wilson Neviton Honorato, WirnnaRevilândia Da Silva, Yago Gabriel Benvindo Barreto Eirim, Yara 
Maísa Ventura Da Silva, Yasmim Maria Braun Lopes, YslaKethlyn Moreira, Yuri Duarte Alves Mo-
raes, Yuri Paixão Queiroz Lobo De Azevedo, ZeliaSchrenk.

OLDAQUE MENDES DE QUEIROZ JUNIOR, CPF 064.373.074-55, TORNA PUBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) DE UM IMÓVEL UNIFAMILIAR, NO CONDOMINIO HORIZONTAL 
VILLAS PONTE DE CAMPINA, QUADRA E, LOTE 41 EM PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB.

TATIANA BRANDER DE ASSIS LIMA, CPF: 050.539.554-17, torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraumImóvel Comercial do tipo galpão, situado na Rua José Lins do Rego, S/N, Qd. “D” Lt. 03, 
Recanto do Poço– Cabedelo/PB.

HEIMDALL CONSTRUÇÕES & INCORPO-
RAÇÕES LTDA-ME, CNPJ 25.255.136/0001-
73, torna público que requereu à SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente do Município de 
João Pessoa, as Licenças Prévia,Instalação 
e Operação, de construção de um prédio Re-
sidencialMultifamiliar, situado à Av. Joaquim 
Hardman, S/N, no Bairro de Jaguaribe - João 
Pessoa - PB. ST 25, QD 104, LT 0189.

MASSIVA Construções e Incorporações Eire-
li, inscrita no CNPJ nº 40.001.656.0001/43, 
torna publico que requereu à SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Agricultura de Cabedelo a Licença Ambiental 
Prévia (Construção Civil) para a construção 
de edifício residencial multifamiliar, com andar 
térreo em semi-pilotis, 04 (quatro) andares de 
apartamentos tipo e lazer na cobertura, situa-
do na Rua Tercília de Arruda Luna, lote B-03, 
Formosa, Cabedelo-PB, CEP 58.101-170 .

MÁRCIO COSTA SOUZA LIMA, CPF 
053.663.454-80, TORNA PÚBLICO QUE 
SOLICITOU DA SEMAPA – SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA 
DE CABEDELO,A LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO PARAREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM ÁREA DE 
179,93M², COM SISTEMA DE TRATAMENTO 
DE EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E SUMI-
DOURO. SITUADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ 
COUTO DE FARIA, SN – LOTE 14 QUADRA 
31 – LOTEAMENTO JARDIM CAMBOINHA – 
BAIRRO CAMBOINHA – CABEDELO.

LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE 
SOUZA SEGUNDO, CPF: 007.931.924-63 
TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SE-
MAPA -SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE UM IMÓVEL 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO À 
RUA: VITORINO CARDOSO, Nº 120, QUA-
DRA “E” LOTE 52, CONDOMINIO VILLAS 
PONTA DE CAMPINA EM CABEDELO PB.
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