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Lacen da Paraíba 
fará mapeamento 
genético da covid
Amostras analisadas pelo laboratório não precisarão ser mais enviadas a outros estados 
graças à aquisição de equipamento. Investimento é de cerca de R$ 1,5 milhão. Página 5

 

Estado divulga 20 cidades que 
mais aplicaram segunda dose
Governo do Estado irá contemplar, com R$ 3 mil, 
cada equipe de Saúde dos 20 municípios com o melhor 
desempenho da cobertura vacinal contra a covid-19. Página 5

Colunas

 Lula foi o escolhido pelos deuses do futebol para 
ser escalado como goleiro no dia 14 de novembro de 

1969, em uma partida amistosa envolvendo o Botafogo 
PB e o Santos Futebol Clube de Pelé.  Página 22

Francisco Di Lorenzo Serpa

Vivemos em cenários sociais tóxicos, 
de desastrosos embates ideológicos, 

mas a vocação cristã da família deve nos 
acompanhar em tudo.  Página 2

Dom Manoel Delson

Agenda Governador João Azevêdo inspeciona obras e 
visita programas em quatro municípios do Brejo. Página 3

Foto: José Marques/Secom-PB

Nova rota O município de Patos recebe, amanhã, o 
voo inaugural da Azul partindo do Recife (PE). Página 18
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Derrotada em comissão, PEC do 
voto impresso vai a plenário
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que levará 
ao plenário a PEC do voto impresso, mesmo após a 
proposta ter sido rejeitada em comissão especial. Página 15

Brasil

Paraíba

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

424.577

20.108.448

201.484.733

9.037

561.807

4.275.588
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.682.391

151.160.483 

4.359.746.656
De portas abertas A partir deste sábado, FCJA volta a 
receber público com atividades de arte, lazer e esporte. Página 9

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Inadimplência cresce no Estado 
e fica acima da média nacional
Número de pessoas que não conseguiram pagar as contas em 
dia, na Paraíba, aumentou 5,45% em julho em comparação 
a 2020. No país, houve redução de 2,02%. Página 17

TSE fará licitação para compra 
de 176 mil urnas eletrônicas
O Tribunal Superior Eleitoral realiza, segunda-feira, 
licitação para aquisição do equipamento, que poderá 
ser utilizado a partir das eleições de 2022. Página 25

Foto: José Marques/Secom-PB

Governador João Azevêdo inaugurou ontem o serviço, que atenderá mulheres em situação de violência doméstica e familiar de 35 cidades da região. Página 8

Campina ganha Patrulha Maria da Penha

Economia

China 36 26 17 79 

Estados Unidos 31 36 32 99 

Japão 24 11 16 51 

Grã-Bretanha 18 20 20 58 

Atletas da Rússia 17 23 22 62 

Austrália 17 6 21 44 

Itália 10 10 18 38 

Alemanha 9 11 16 36 

Holanda 9 10 12 31 

França 7 11 9 27 

Brasil 4 4 8 16 

QUADRO DE MEDALHAS (TOTAL)

1º 2º 3º Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020

Alegria de vencedor 
Paraibano Matheus Cunha vai 
a campo, hoje, com a Seleção 
Brasileira disputar a medalha 
de ouro no futebol olímpico; 
nas mãos, o time já tem a 
prata. Página 21
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O episódio envolvendo a estátua do bandeirante Manuel de Bor-
ba Gato, em São Paulo, incendiada por manifestantes, reacendeu um 
debate tão importante quanto polêmico sobre, afinal, o que fazer 
com os monumentos que homenageiam figuras com biografia con-
denável por contrariar a defesa dos direitos humanos.

As cidades brasileiras estão repletas de prédios, monumentos e 
ruas com nomes que reverenciam colonizadores, exploradores, escra-
vocratas e ditadores. Figuras com um passado de violência, racismo, 
misoginia e atos contra a liberdade e a democracia no país.

Mesmo historiadores têm opiniões diversas sobre a retirada 
desses monumentos das ruas. O mais importante, segundo os que 
defendem a permanência, é a informação. Seria fundamental, por-
tanto, contextualizar aquela homenagem, explicar o momento em 
que ela foi feita e, principalmente, deixar claro quem é a pessoa que 
está sendo homenageada.

Mas, nem todos concordam. Há quem defenda a transferência 
de monumentos para museus, onde ganhariam a tal contextuali-
zação sem que a obra do artista fosse destruída. E ainda há quem, 
definitivamente, seja favorável à mudança: retirar estátuas e mo-
numentos das ruas e trocar os nomes de logradouros que prestam 
homenagem a estas figuras de passado reprovável.

Na verdade, este é um debate mundial. Há décadas, são regis-
trados protestos nos Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, 
Rússia, que pedem o revisionismo histórico e a revogação das ho-
menagens feitas a quem perseguiu, agrediu e matou. Na Alemanha, 
monumentos nazistas foram retirados das ruas porque se com-
preendeu que os judeus não poderiam conviver diariamente com 
aquelas imagens.

Em João Pessoa, quatro bairros são batizados com nomes que 
homenageiam presidentes da ditadura militar: Ernesto Geisel, 
Costa e Silva, Castelo Branco e Valentina Figueiredo (mãe de João 
Figueiredo). Há ainda ruas com nomes de figuras polêmicas, que 
também entram nesse debate. O debate, aliás, é salutar e impor-
tante, e exige a participação popular.

É imprescindível a todos os povos preservar a sua história. Isso 
é fato incontestável. Mas a revisão dessa história também é parte 
do processo de construção e reconstrução social e ferramenta de 
reparação aos injustiçados.

Revisão e reparação Em cada pai repousa a vida
O mês de agosto, na Igreja do Brasil, 

é sempre celebrado, a partir da Liturgia, 
como o mês vocacional. Na segunda se-
mana celebra-se a vida e a família, com 
ênfase na missão da paternidade. Para 
o povo cristão, não se pode dissociar a 
vida familiar da cultura da vida em qual-
quer circunstância. 

Nossas sociedades modernas pre-
cisam redescobrir o dom e a missão da 
paternidade. Não é possível avançar 
socialmente sem o desenvolvimento 
necessário dessa missão. O Papa Fran-
cisco assegura-nos algo muito interes-
sante e profético para nossos dias ao 
falar da paternidade de São José, es-
poso da Virgem Maria, 
cujo ano jubilar a Igreja 
celebra: “(...) assumiu o 
mistério: aceitou a pa-
ternidade e o mistério. 
José assume este mis-
tério e ajuda com o seu 
silêncio, com o seu tra-
balho, até ao momento 
que Deus o chama a si”. 
Para o Papa, a pater-
nidade é um exercício 
de amor que se vive à 
sombra do mistério de 
Deus. Não se trata de 
ofício humano, se assim o fosse, os pais 
estariam programados ao previsível 
fracasso. A missão de cada pai carrega 
a força do mistério do amor de Deus. 

A autoridade própria da pater-
nidade não é um peso que subjuga os 
filhos, tratando-os como coisas, mas, 
trata-se de serviço, como nos ensina 
a Igreja. A autoridade do pai na vida 
familiar é serviço. Os filhos devem ver 
na autoridade paterna aquele serviço 
que brotou da cruz de Jesus, o serviço 
da caridade que salva e dá a vida pelos 
seus até o fim (Cf. Jo 13,1). 

Vivemos em cenários sociais tó-

xicos, de desastrosos embates ideoló-
gicos, mas a vocação cristã da família 
deve nos acompanhar em tudo. Somos 
chamados a ser um sinal da boa convi-
vência familiar nesses ambientes mar-
cados pela busca arrogante de poder e 
opressão. O amor cultivado em nossas 
famílias deve ser uma espécie de exor-
cismo contra tudo aquilo que nos afas-
ta um dos outros: egoísmo, desunião, 
materialismo...

Por fim, desejo ressaltar um com-
promisso que devemos gravar no cora-
ção: a família cristã é guardiã da vida 
humana, desde sua concepção até o seu 
declínio natural. O verdadeiro amor fa-

miliar conhece muito 
bem o valor sagrado 
da vida. Não podemos 
celebrar o dia dos pais, 
da família, sem deixar 
explicito e manifesto 
o nosso compromisso 
com a cultura da vida. 
O Evangelho de Cristo 
que é o evangelho da 
família não admite o 
aborto e toda cultura 
de morte. Que possa-
mos carregar na cons-
ciência as vibrantes 

palavras do Papa Francisco ao nos ad-
vertir o grande mal da cultura do des-
carte: não podemos descartar a vida 
humana. No embrião humano já mora 
o amor de Deus! Sobre os ombros de 
todo pai repousa o suave fardo da vida 
que pulsa.

Que São José, o pai adotivo de Je-
sus, ajude nossas famílias a serem 
constantemente sinais de esperança 
e de empenho da cultura da vida em 
todos os lugares. E que Nossa Senhora 
das Neves interceda pelas famílias pa-
raibanas, afim de que possam viver sua 
missão com a alegria do Evangelho. 

O livro como lavoura
Quem haverá de ser autor paraibano 

na escola, além de Augusto, José Lins, José 
Américo, João Martins de Ataíde, Pereira 
da Silva, Carlos Dias, Rodrigues de Carva-
lho, Alyrio, Ernani, Permínio Asfora, Bicha-
ra, Virginius, Juarez Batista, Ariano, Celso 
Furtado, Ascendino,Crispim, consagrados 
cá dentro e lá fora?  

Que lições eles oferecem? O que as me-
ninas e os meninos vão aprender com eles 
a ponto de fazer das cores da Paraíba as 
do seu time? Sim, porque para torcer e se 
ufanar pelo vermelho e negro do time não 
precisou de lei nenhuma.

Os autores escolhidos, se o calor de 
sua arte ou de suas lições não conseguir 
esmurrar o ar como nos estádios, que sirva 
para acender a justa revolta com o quadro 
social da grande maioria 
sem razões básicas de or-
gulho nem de bem-dizer 
o que a terra ou a pátria 
oferece. A pátria tem de 
amar para ser retribuída. 
Ou para ser de todos, sem 
sonhos de iguais perante 
aleimas com a consciência 
inquebrantável dos direi-
tos humanos. 

O autor na escola tem 
de ajudar na formação 
dessa consciência. O primeiro a nos fazer 
tal advertência não é paraibano nem des-
te século. Foi gestor (como se chama hoje) 
de 1858, não durou no cargo mais de dois 
anos, e sete décadas depois, apenas pelas li-
ções que deixou, foi considerado por quem 
melhor entendia de Paraíba e pretendia 
governar o Brasil, como “a maior estrutura 
de cientista e administrador que já passou 
pelos destinos públicos locais”. Chamou-se 
Henrique de Beaurepaire Rohan, o B. Ruan 
da Rua do Melão, visto assim por José Amé-
rico, que aprendeu com ele para escrever 
“A Paraíba e seus Problemas”.

Quem mais chegou depois deles? Mui-
tos e muitos na clara linguagem dos novos 
tempos, clara e ricamente descontraída, 
formados com os saberes extraídos da ter-
ra ou nela reprocessados e consagrados, 
que são os da Universidade. 

Como vai ser feito, como o livro em la-
voura vai entrar na escola, após a vigência 
da Lei 12.016/2021, sancionada pelo Go-
verno do Estado? 

Bom, para isto temos uma Universi-
dade madura e duas instituições nascidas 
e vividas para exercitarem a preservação 
continuada dos nossos valores intelectu-
ais, desde o literário ao artístico: o Institu-
to Histórico e a Academia de Letras. Em seu 
conjunto, deve-se a elas esse exercício per-
manente de memória histórica e literária. 

E o processo, em ambos, é 
sábio: quem entra cumpre 
o ritual de rever a obra do 
antecessor ou antecesso-
res. O arcano se renova. 
Para que o leitor faça ideia 
desse processo obrigo-me à 
pabulagem de ter-me acha-
do o mais informado dos 
cultores de Arthur Achilles, 
símbolo do nosso jornalis-
mo. Veio Dorgival Terceiro 
Neto com um Achilles que 

eu não conhecia; sucedendo-o veio Rama-
lho Leite por caminhos que nenhum de nós 
havia andado, todos trazendo o seu qui-
nhão biográfico para o que deixaram Co-
riolano, Celso e Osias Gomes. 

A lei, sábia, prevê a participação soli-
dária desse gênero de instituições. E aqui 
não posso deixar de relembrar uma jovem 
professora, hoje presidente da Academia, 
levando ao ginasiano de Cruz das Armas ou 
ao aluno da Escola Técnica, cinquenta anos 
atrás, o autor obscuro como tudo o mais 
que se situa aquém ou abaixo das mais be-
las e altas serras do Sudeste. 

 O amor cultivado em 
nossas famílias deve ser 

uma espécie de exorcismo 
contra tudo aquilo que nos 

afasta um dos outros: 
egoísmo, desunião, 
materialismo...   

 A pátria tem de amar 
para ser retribuída. Ou para 
ser de todos, sem sonhos de 
iguais perante aleimas com a 
consciência inquebrantável 
dos direitos humanos.   

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador
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João Azevêdo visitou projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e vistoriou construção de escola

Obras são inspecionadas 
em Areia e Alagoa Grande

“Iremos trabalhar o nome de 
Veneziano para 2026”. Do se-
cretário chefe de Governo e vi-
ce-presidente estadual do MDB, 
Roberto Paulino, em entrevis-
ta a uma rádio, referindo-se a 
uma candidatura do senador 
ao Governo do Estado. A pro-
pósito dessa tese, a senadora 
Nilda Gondim (MDB) disse, me-
ses atrás, que sonha “ver Vene-
ziano candidato em 2026”.        

Para 2026 
Perguntou-se ao governador 
João Azevêdo, que cumpriu 
agenda em Campina Grande, 
a sua opinião sobre o encon-
tro de Veneziano Vital do Rêgo 
com o ex-presidente Lula: 
“Não tenho ingerência, não 
sou do MDB. A ação de cada 
agente publico é individual. 
O senador tem total indepen-
dência e liberdade para agir 
na forma que lhe convier”.   

E o governador João Azevêdo (Ci-
dadania) foi provocado pela im-
prensa a falar sobre um tema a 
respeito do qual, por inúmeras ve-
zes, já se pronunciou: a formação 
da chapa majoritária: “Não existe 
hoje discussão de montagem de 
chapa. Não temos, sequer, as re-
gras [eleitorais] de 2022. Não é o 
momento”.  

 “Não é o momeNto” 

Base frágil? até o chamado ‘fogo amigo’ derrotou  

BolsoNaro Na comissão que aNalisou o voto imPresso 

soBre o mdB 

Li a lista dos partidos que votaram contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019, na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados. A derrota do governo, por expressiva maioria - 23 a 11 -, mostrou o quanto 
a base governista é volúvel, frágil. Três partidos que apoiam à gestão Bolsonaro - PL, Democratas e Patriota dis-
seram ‘não’ ao parecer do deputado Filipe Barros (PSL), que estabelecia a regulamentação do voto impresso no 
sistema eleitoral brasileiro. Ressalte-se que há menos de um mês, precisamente em 13 de julho, o senador Flávio 
Bolsonaro afirmou que o seu pai estava avaliando as seguintes alternativas de filiação partidária: Patriotas e PL. 
É, no mínimo, sintomático de que há uma fragilidade na relação de Bolsonaro com os partidos que estão em sua 

base de sustentação. O que dizer do Democratas, que tem membros ocupando ministérios - Tereza Cristina 
(Agricultura) e Onyx Lorenzoni (Trabalho) -, mas se opõem a uma das principais bandeiras do presidente? 

O fato é que o fogo amigo enterrou a proposta de voto impresso ainda na comissão especial, e por um 
placar acachapante. O PP, como era esperado, manteve fidelidade canina ao presidente na comissão. 
Aliás, esta é a sigla da vez nas pretensões partidárias de Bolsonaro. Em recente entrevista, o vice-líder 
do PCdoB na Câmara, Daniel Almeida (foto), deu um diagnóstico do que ocorre com a base bolso-
narista: “É um governo que vive na base do conflito. Então a sua base, a qualquer momento, pode 
se fragmentar. Pode vencer tranquilamente uma disputa e depois perder a seguinte”. Faz sentido.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na Comissão Especial que trata da implantação 
do voto impresso, o ex-partido de Bolsonaro, o 
PSL, votou a favor da proposta derrotada. Par-
lamentar da sigla, Julian Lemos disse que tam-
bém votará a favor se a proposta chegar ao ple-
nário - “embora eu confie na urna eletrônica, 
pela qual fui eleito”, ressalva. A proposta passa 
na Câmara? “Não sei se isso passa lá, não”, re-
signou-se.  

voto imPresso: “Não  
sei se isso Passa lá, Não” 

coNtra ‘haters’ 

“fui vítima disso” 

Julian Lemos (PSL) apresentou projeto de lei na 
Câmara dos Deputados que prevê a crimina-
lização da prática de ‘haters’ - ou ‘odiadores’ 
- na internet. A proposta, que está sendo cha-
mada ‘Lei Lucas Santos’, em referência ao filho 
da cantora Walkyria Santos, falecido recente-
mente, estabelece pena de um a quatro anos 
de prisão para quem disseminar crime de ódio.  

“[A proposta] vai exigir que as redes sociais façam 
um monitoramento sobre essas práticas de haters”, 
explicou Julia Lemos, para quem “a rede social é um 
campo muito livre, as pessoas entram na rede de for-
ma odiosa. Querem ver a pessoa sangrar”. Ele se diz 
vítima dessa prática e admite que teve “crise de an-
siedade, por causa de ataques nas redes”.  
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Fotos: Secom-PB

O governador João Aze-
vêdo inspecionou, ontem, o 
Sistema de Abastecimento de 
Água do Distrito de Mata Lim-
pa e visitou as obras da Estação 
de Tratamento de Esgotos, em 
Areia. Logo após, o chefe do 
Executivo estadual foi até Ala-
goa Grande, onde vistoriou as 
obras da Escola Estadual Os-
waldo Trigueiro de Albuquer-
que Melo. Estiveram presentes 
prefeitos, auxiliares do Gover-
no e os deputados estaduais 
Adriano Galdino (presidente 
da Assembleia Legislativa), 
Doda de Tião, Inácio Falcão, 
João Gonçalves, Bosco Carnei-
ro, Ricardo Barbosa e Raniery 
Paulino, entre outras autorida-
des.

Em Areia, o governador 
afirmou que o sistema de Abas-
tecimento de Água do Distrito 
de Mata Limpa vai facilitar a 
vida dos moradores. “Esse é 
um pleito importante que es-
tará entregue à população na 
próxima sexta-feira. É um pra-
zer trazer água que representa 
mais saúde e qualidade de vida 
para o povo", disse.

A prefeita de Areia, Silvia 
Farias, ressaltou a importância 
das ações na cidade. "Areia e o 
povo de Mata Limpa agrade-
cem ao Governo pelas obras. 
Em breve, Mata Limpa terá a 
questão do abastecimento re-
solvido e que venham mais par-
cerias trazendo benefícios para 
o povo", declarou.

O Sistema de Abasteci-
mento de Água do Distrito de 
Mata Limpa beneficia cerca de 
1.800 pessoas e recebeu mais 
de R$ 2 milhões de investimen-
to. Contempla uma Interligação 
no Sistema de Abastecimento 
de Água da cidade de Areia; 
uma Estação Elevatória de 
Água Tratada; 2.916 metros 
de Adutora de Água Tratada 
em tubulação de Ferro Dúctil 
e PVC, com diâmetro 100mm; 
um Reservatório elevado com 
volume de 200 metros cúbicos; 
1.813,00 metros de rede de dis-
tribuição em tubos PVC, com 

diâmetros de 50, 75 e 100mm 
e 450 ligações domiciliares.

Já o Sistema de Esgota-
mento Sanitário vai beneficiar 
a zona urbana de Areia e tem 
investimento de R$ 18 milhões. 
Contempla um novo módulo da 
Estação de Tratamento de Es-
goto 01 (ETE 01); Construção 
da Estação de Tratamento de 
Esgotos 02 (ETE 02); quatro 
Estações Elevatórias de Esgo-
tos (EEEs); 3.891,63 metros de 
emissário de recalque; 762,37 
metros de Emissário por Gra-
vidade; 13.955,76 metros de 
rede coletora de esgotos e 
2.995 ligações domiciliares de 
esgotos. 

A previsão é que a obra 
seja concluída no primeiro se-
mestre do próximo ano. "Está 
na reta final da obra. E aí Areia 
será uma cidade cem por cento 
saneada. Dotar esta cidade de 
esgotamento sanitário e siste-
ma de abastecimento de água 
vai trazer muito desenvolvi-
mento para o município", co-
mentou o governador.

 
Em Alagoa Grande 
A agenda de compromis-

sos do governador teve conti-
nuidade com a vistoria às obras 
da Escola Oswaldo Trigueiro de 
Albuquerque Melo, em Alagoa 
Grande, que representa R$ 1,3 
milhão de investimento.

 “É uma escola bonita e 
bem estruturada. Estamos 
tratando de educação e só ela 
permite que os jovens alcan-
cem seus objetivos. Estamos 
fazendo com que a educação 
da Paraíba esteja em outro pa-
tamar, isso mostra o respeito 
que temos por este segmento”, 
ressaltou João Azevêdo.

O prefeito de Alagoa Gran-
de, Antônio Sobrinho, parabe-
nizou o Governo pela obra que 
está sendo concluída. "A escola 
está ficando excelente para 
atender os estudantes da nossa 
cidade. Agradeço em nome da 
população por esta ação", falou.

"Esta é mais uma escola 
que ganha um padrão de qua-
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“Água representa mais saúde e qualidade de vida”, declarou João Azevêdo

Mais vistorias em Alagoa Nova e Remígio
O governador João Azevêdo 

esteve, na manhã de ontem, em 
Alagoa Nova, onde inspecionou 
as obras da pavimentação asfál-
tica do acesso ao Distrito de São 
Tomé. Na obra, com 4,4 km de 
extensão, estão sendo investidos 
mais de R$ 3 milhões. Em seguida, 
ele foi ao município de Remígio 
visitar o restaurante do programa 
Tá na Mesa e a Cadeia Pública. 
Prefeitos, deputados e auxiliares 
do Governo acompanharam as 
visitas.

Em Alagoa Nova, o governa-
dor João Azevêdo comentou que 
a pavimentação asfáltica faz parte 
do programa Estradas da Cida-
dania e era uma necessidade do 
Distrito de São Tomé. “Esta obra 
era muito pedida e bastante de-
sejada pela população de Alagoa 
Nova e pelos que moram aqui no 
distrito de São Tomé. Esse é um 
Distrito importante nessa região e, 
em breve, a pavimentação estará 
concluída, facilitando a vida de 
todos”, frisou.

Os principais serviços em 
execução são terraplenagem em 
cortes e aterros, pavimentação 
asfáltica em TSD (Tratamento 
Superficial Duplo), sistema de 
drenagem, recuperação de áreas 
degradadas, cercas de delimitação 
da faixa de domínio, recuperação 
de áreas degradadas e sinalização 
horizontal e vertical.

 
Programa Tá na Mesa
Já em Remígio, o governador 

João Azevêdo viu o funcionamen-
to do programa Tá na Mesa, que 

desde o dia 13 de julho oferece 
250 refeições, de segunda a sexta-
feira, ao preço de R$ 1,00, para 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade social.

 Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo Estadual lembrou que o Tá 
na Mesa vai atender 83 municípios 
que não possuem Restaurantes 
Populares, fornecendo refeições 
diariamente. “Esse programa é 
uma garantia de que as pessoas 
mais carentes terão segurança ali-
mentar. Estamos vendo de perto o 
funcionamento em várias cidades 
e dá para perceber a qualidade 
dos alimentos e o zelo com que 
são servidos”, observou.

“Essa ação do Governo vem 
beneficiar muitas pessoas do nos-
so município. O Tá na Mesa ga-
rante alimentação boa com preço 
mínimo”, observou o prefeito de 
Remígio, André Alves.

A iniciativa do Governo do 
Estado tem o objetivo de promover 
assistência alimentar aos segmen-
tos mais vulneráveis da população 
e de fomentar as economias locais 
com a contratação de restaurantes 
dos municípios contemplados para 
o fornecimento das marmitas. O 
Governo está investindo R$ 4,4 
milhões, levando o programa para 
83 cidades.

“Estamos muito satisfeitos com 
o programa. Já é evidente que o 
Tá na Mesa tem feito a diferença 
na vida das pessoas mais caren-
tes. O programa funciona atual-
mente em 60 cidades, nas quais 
a população tem a possibilidade 
de ter acesso a uma alimentação 

de qualidade”, disse o secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), Tibério Limeira.

 Jailson Targino é proprietário 
do restaurante onde funciona o 
Tá na Mesa. “Com esse programa 
melhorou demais o movimento e 
a produção aumentou. Fico feliz 
em fazer parte dessa ação”, disse.

A moradora de Remígio, Rita 
de Cássia, relatou que está de-
sempregada há um ano e que seu 
sustento está vindo apenas da ven-
da de docinhos que ela faz. “Mas 
nem sempre consigo vender meus 
doces. É um sacrifício diário para 
conseguir dinheiro, então esse pro-
grama chegou em boa hora, por-
que posso ter alimentação digna 
gastando bem pouquinho”, falou.

 
Cadeia Pública
O governador também visitou a 

Cadeia Pública Padrão de Remígio, 
cuja reforma, com investimentos de 
R$ 632 mil, está praticamente con-
cluída. “A estrutura está excelente 
e aqui também vão ter projetos de 
ressocialização. Isso é muito impor-
tante para que as pessoas possam 
retornar à sociedade de forma dig-
na”, comentou o governador.

Foram executados serviços 
preliminares, demolição, movi-
mento de terra, fundação, es-
trutura, coberta, esquadrias e 
ferragens, revestimentos, piso, 
louças e metais, instalação hi-
dráulica, instalação elétrica, ins-
talação sanitária, fossa séptica, 
filtro anaeróbico, instalação de 
combate a incêndio (extintores), 
pintura e outros.

lidade. Já havíamos entregue o 
ginásio pelo programa Bom de 
Bola e estamos nesta outra eta-
pa com implantação de labora-
tórios e outras ações", pontuou 
a superintendente de Obras do 
Plano de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan), Simone Gui-
marães.

 A obra contempla a cons-
trução de Laboratório (Mod 2), 

laboratório seco e laboratório 
molhado, almoxarifado, de-
pósito, cozinha, reservatórios 
elevado e enterrado, bateria 
de banheiros, além da manu-
tenção da escola (seis salas 
de aula, secretaria, diretoria, 
sala de professores, banheiros, 
muro de contorno, passarela 
coberta de acesso, estaciona-
mento e outros).
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Foram confirmados, ontem, mais 423 casos de contaminação por covid no estado e 14 óbitos em decorrência da doença

Novos 423 casos de con-
taminação pelo novo coro-
navírus e 14 óbitos em de-
corrência do agravamento da 
doença foram confirmados na 
Paraíba, ontem, pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES). 
Com os números, o Estado 
chega a 424.577 casos confir-
mados, sendo 9.037 mortes e 
298.554 pessoas considera-
das recuperadas. 

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 22% e 16% em leitos de 
enfermaria para adultos. De 
acordo com o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 261 
pacientes estão internados 
nas unidades públicas de refe-
rência para o atendimento da 
doença, sendo 15 internados 
entre a quinta-feira e ontem.

Nas Macrorregiões de 
saúde da Paraíba, os números 
de ocupação em leitos para 

adultos são de: 18% de ocu-
pação em UTI e também em 
enfermarias na Região Me-
tropolitana de João Pessoa; 
em Campina Grande estão 
ocupados 26% dos leitos de 
UTI adulto e 16% em enfer-
marias; no Sertão, os números 
são de 29% em UTI e 14% em 
enfermaria.

Cinco dos 14 falecimen-
tos aconteceram entre a quin-
ta-feira e ontem, os demais 
são datados desde 1º de julho. 
As mortes aconteceram em 
hospitais privados (2) e hos-
pitais públicos (12), acome-
tendo sete homens e sete mu-
lheres com faixa etária de 29 
a 102 anos. Hipertensão foi a 
comorbidade observada com 
maior frequência entre as víti-
mas, sendo seis sem doenças 
consideradas de risco.

As mortes ocorreram 
entre residentes de João Pes-
soa (4), Campina Grande (3), 
Bayeux, Caaporã, Catolé do 
Rocha, Junco do Seridó, Ma-
taraca, Patos e Soledade (com 

um caso cada).
Todas as cidades parai-

banas possuem casos con-
firmados, com a realização 
de 1.136.459 testes para o 
diagnóstico da covid-19. Um 
total de 72 cidades possuem 
mais de mil casos de covid-19. 
As maiores concentrações de 
casos ocorrem em: João Pes-
soa (102.943), Campina Gran-
de (41.479), Patos (13.705), 
Guarabira (9.945), Cajazei-
ras (9.748), Cabedelo (9.489), 
Santa Rita (9.375), Bayeux 
(8.075), Sousa (7.149), 
São Bento (5.816), Pombal 
(5.811) e Esperança (5.341).

Cinco cidades concen-
tram 195 novos casos, cor-
respondendo a 46,1% da 
confirmação diária. Foram 
eles: Campina Grande com 92 
novos casos; Cabedelo teve 43 
novos casos; Itaporanga teve 
um acréscimo de 23 conta-
minações; Bayeux aparece 
em seguida com 22 casos; e 
Santa Rita encerra a lista com 
15 casos.

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

Ocupação total de leitos de 
UTI na PB está abaixo de 25%

No Dia dos Pais

Cemitérios abrem para visitas 
seguindo medidas restritivas

Os cinco cemitérios 
públicos em atividade na 
capital - Senhor da Boa 
Sentença (Varadouro), 
Penha (Penha), Cristo Re-
dentor (Cristo Redentor), 
São José (Cruz das Armas) 
e Santa Catarina (Bairro 
dos Estados) - vão estar 
abertos para a visitação 
do público amanhã, quan-
do se comemora o Dia dos 
Pais. A medida foi discutida 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Se-
durb) durante reunião com 
a Vigilância Sanitária Mu-
nicipal e prevê a adoção de 
protocolos para garantir a 
segurança das pessoas e 
evitar possível dissemina-
ção do novo coronavírus.

Recentemente, ações 
de zeladoria e limpeza fo-
ram intensificadas nos ce-
mitérios visando a visitação 
do público no Dia dos Pais. 
De acordo com o secretário 
Fábio Carneiro, por conta 
da pandemia não haverá 
celebrações religiosas nes-
ses locais e a entrada ficará 
restrita a 30 pessoas por vez 
para evitar aglomerações .

Ele explicou que será 
disponibilizado álcool a 70% 
ao público, que deverá usar 
máscara de proteção para 
ter o acesso liberado. “Dis-
cutimos juntamente com 
a Vigilância Sanitária uma 
série de protocolos para pos-
sibilitar, com segurança, a vi-
sitação do público no Dia dos 

Pais. Para isso, estamos limi-
tando a entrada das pessoas 
por vez, e disponibilizando 
álcool a 70%, além do uso 
obrigatório de máscaras de 
proteção”, disse.

Ações de zeladoria
Periodicamente, os ce-

mitérios públicos recebem 
ações de zeladoria, limpeza e 
manutenção, que são inten-
sificadas durante datas co-
memorativas, como é o caso 
do Dia dos Pais. Ao longo da 
semana foram executados 
serviços de capinação, var-
rição, roço, coleta, pintura 
de meio-fio, limpeza e de-
sinfecção nas alamedas dos 
cemitérios e nas calçadas e 
vias do seu entorno.

Foto: Secom/PMJP

Por conta da pandemia, 
não haverá celebrações 
religiosas nos cemitérios 
e a entrada ficará 
restrita a 30 pessoas 
por vez para evitar 
aglomerações; 
álcool a 70% será 
disponibilizado ao 
público e uso de 
máscara é obrigatório

Estado é destaque na imprensa nacional
A Folha de São Paulo divulgou, on-

tem, uma matéria na qual a Paraíba é 
apontada como o segundo Estado com 
menor ocupação de leitos de UTI por 
pacientes acometidos de covid-19, com 
30% do total destes leitos preenchidos.  
Em todo Estado, já foi vacinada 64,44% 
da população acima de 18 anos com 
pelo menos uma dose. A expectativa é 
concluir a aplicação da D1 neste grupo 
até o final do mês de setembro. 

A matéria lembrou ainda que a Pa-
raíba registrou uma redução de 50% no 
total de internações e óbitos por covid-19 
nos últimos dois meses. O município de 
Piancó apareceu como destaque, com 
uma queda de 80% na ocupação de 
UTI e 70% de enfermarias no Hospital 
Wenceslau Lopes, referência para os 
casos de covid-19 no município.

 Contudo, o secretário de Saúde do 
Estado, Geraldo Medeiros, afirma que 
é preciso manter os cuidados, uma vez 
que já se observa o crescimento na mé-
dia móvel do ritmo de contágio (Rt). Essa 
taxa traduz o potencial de propagação 
de um vírus: quando ela é superior a 
1,0, cada infectado transmite a doença 
para mais de uma pessoa e a doença 
avança. O secretário explica ainda que 
mesmo as cidades com Rt menor que 
1,0, mas que estão em crescimento des-
sa taxa, podem aumentar sua transmis-
sibilidade e afetar o sistema de saúde 
em até 15 dias. 

A análise evolutiva do Rt na Paraí-

ba (médias móveis de 14 dias) aponta 
que nas três últimas quinzenas houve 
quebra de estabilidade com evolução 
positiva de 0,81 para 0,86 e agora 
para 0,88 no Estado. Pelo menos 11 
municípios registraram crescimento da 
transmissibilidade nos últimos 14 dias. 
João Pessoa, com Rt de 0,93; Campina 
Grande e Cajazeiras, com Rt de 0,95; 
Remígio, com Rt de 0,97; Guarabira, 
Itaporanga, São Mamede e Sousa, com 
Rt de 0,99; Picuí, com Rt de 1,03; Tape-
roá, com Rt de 1,05 e Princesa Isabel, 
com Rt de 1,07. 

Geraldo Medeiros faz um alerta 
sobre as cidades com maior ritmo de 
contágio: “Os municípios onde essa 
taxa esteja acima de 1,0 podem ace-
lerar sua transmissibilidade e afetar o 
sistema de saúde em até uma semana”. 
Ele lembra que ainda há variáveis que 
não se podem controlar, como a maior 
circulação da comunidade escolar e a 
possível circulação da variante delta 
entre os não vacinados e seus impactos. 
“Ainda temos que compreender qual 
a escala de pressão que poderá ser 
vista sobre o sistema de saúde diante 
da cobertura com primeiras doses da 
população vacinável em 64%”. 

No mês de julho, 107 cidades pa-
raibanas não registraram nenhum óbito 
por covid-19. De junho para julho, o 
número de mortes em decorrência da 
pandemia no Estado caiu de 796 para 
386, uma redução de 51,5%.

País tem mais de metade da 
população vacinada com a D1

UFPB abre 119 vagas para 
cursos de pós-graduação

O número de pessoas 
vacinadas com ao menos 
uma dose contra a covid-19 
no Brasil chegou ontem, a 
106.220.057, o equivalente a 
mais de metade da população 
total (50,16%). O país atinge 
este índice exatamente uma 
semana após ter ultrapassado 
a marca dos 100 milhões de 
imunizados com a primeira 
aplicação, e enquanto ainda 
precisa manter o alerta pela 

variante Delta e as medidas sa-
nitárias de contenção do vírus, 
como distanciamento e uso de 
máscaras facias.

Entre os mais de 106 mi-
lhões de vacinados, 44,3 mi-
lhões já estão com a imunização 
completa contra o coronavírus, 
o que representa 21,22% da 
população total. Nas últimas 24 
horas, 1.160.055 pessoas rece-
beram a D1 da vacina, 643.149 
receberam a D2 e outras 19.686 
receberam uma vacina de dose 
única, de acordo com dados 
reunidos pelo consórcio de 

veículos de imprensa junto a 
secretarias de 26 Estados e Dis-
trito Federal.

"Esse número tem que ir 
para um patamar de percen-
tual da população adequada-
mente vacinada que beire algo 
em torno de 70%", disse Moni-
ca Levi, presidente da Comis-
são de Revisão de Calendários 
e Guias da Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), ainda 
na semana passada. Somando 
as vacinas D1 e D2 aplicadas, o 
Brasil administrou 1.822.890 
doses ontem.

Continuam abertas as 
inscrições para cursos de pós-
graduação pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). As 
oportunidades são para mes-
trado e doutorado em Ciência 
Animal, Educação e Engenharia 
de Produção e Sistemas. De acor-
do com os editais divulgados, são 
119 vagas e os cadastros para 
todos os cursos devem ser rea-
lizados por meio do Sistema In-
tegrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (Sigaa) da UFPB, no 
período indicado de cada sele-
ção. Para o curso de mestrado 
em Jornalismo foram abertas 
15 vagas.

A universidade também 
está oferecendo 252 oportuni-
dades de projetos de pesquisa 
nas áreas de Administração, Bio-
logia Celular Molecular, Ciências 
da Nutrição, Ciência Política e 
Relações Internacionais, Comu-
nicação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Jornalis-
mo, Políticas Públicas, Gestão e 
Avaliação da Educação Superior 

e Química. Antes da inscrição, 
os interessados podem conferir 
no edital qual a quantidade para 
concorrência de cotas.

Eles também podem confe-
rir se há ou não taxa de inscrição. 
Se houver, deve ser verificado o 
período para solicitar isenção do 
pagamento e qual a documenta-
ção exigida, bem como quais as 
áreas de concentração e linhas 
de pesquisa às quais os projetos 
de pesquisa devem atender. Nos 
editais constam detalhes acerca 
das etapas dos processos seleti-
vos, dentre outras informações. 

João Ker
Agência Estado José Alves

zavieira2@gmail.com

A alta de quatro pacien-
tes do setor de isolamen-
to Covid, ontem, comoveu 
quem esperava seus familia-
res e também profissionais 
da equipe do Complexo Hos-
pitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro (CHRDJC), 
de Patos. Uma das pacien-
tes que recebeu alta, a Sra. 
Maria José de Souza, da ci-
dade de Mãe D’água, a que 
mais tempo ficou internada 
dos quatro pacientes que 
tiveram alta, emocionou a 
todos ao cantar a música 
“O Senhor é minha Luz”, em 
agradecimento pela sua cura 
e dos demais que estavam 

voltando para casa depois 
de superar a covid.

“Tivemos a grata ale-
gria de dar alta conjunta a 
quatro pacientes do setor 
de isolamento Covid. E isso 
nos traz uma satisfação in-
descritível, porque ao de-
volver o paciente para sua 
família, após uma interna-
ção que muitas vezes pre-
cisa de intervenções mais 
invasivas, fechamos um ci-
clo de sucesso na conduta 
e tratamento e eficiência 
de nossos cuidados. E como 
no isolamento não pode fi-
car visitantes, a relação que 
se estabelece entre equi-

pe e paciente é ainda mais 
próxima, haja vista que 
os profissionais, além de 
executarem suas técnicas, 
próprias de todo trabalho 
na área de saúde, também 
se doam mais como seres 
humanos, até pela condi-
ção de isolamento que se 
impõe aos pacientes com 
coronavírus. Por isso, altas 
do setor Covid são ainda 
mais significativas, tanto 
para quem tem alta e vol-
ta para casa, quanto para 
quem contribui para que 
isso ocorra”, afirma a dire-
tora técnica do Complexo, 
Jaquelline Andrade. 

Hospital de Patos dá alta a 
quatro pacientes do isolamento 



Paraíba
Proteção à mulher
A sede do Programa Integrado Patrulha Maria da 
Penha (PIPM), em Campina Grande, foi inaugurada 
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Novo equipamento com capacidade para identificar geneticamente micro-organismos ficará instalado no laboratório paraibano

Sequenciamento genético da 
covid-19 será feito pelo Lacen

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

A Paraíba investe em tec-
nologia para o sequenciamento 
genético. Um novo equipamen-
to será instalado no Laborató-
rio Central de Saúde Pública 
da Paraíba (Lacen-PB), nos 
próximos meses, com o intui-
to de manter a vigilância e as 
estratégias de enfrentamento 
do vírus no Estado. Com este 
investimento, as amostras 
analisadas pelo laboratório 
paraibano não precisarão ser 
mais enviadas para os labora-
tórios de referência no Rio de 
Janeiro (RJ) e no Pará (PA). O 
equipamento pode identificar 
geneticamente outros micro
-organismos, além do vírus 
SARS CoV2.

O novo equipamento para 
sequenciamento genético e o 
treinamento da equipe técnica 
do Lacen serão disponibiliza-
dos pelo Ministério da Saúde. 
O Governo do Estado irá viabi-
lizar a estrutura física e outros 
equipamentos 
para dar ainda 
mais agilidade 
nas análises 
das amostras, 
que contri-
buem para as 
estratégias de 
prevenção e 
vigilância das 
variantes que 
circulam na 
Paraíba.  O investimento, que 
contará com recursos pró-
prios do Tesouro Estadual e 
do ministério, gira em torno 
de R$ 1,5 milhão.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Saúde, Geraldo 
Medeiros, a equipe do Lacen 
receberá uma capacitação em 
bioinformática para desenvol-
ver as pesquisas no banco ge-
nômico. "A previsão é de que até 
dezembro estejamos em pleno 
funcionamento com este equi-
pamento que vem dar um realce 
na questão do sequenciamento 
de amostras covid-19, que pas-
sarão a ser realizadas todas na 
Paraíba. As equipes já recebe-
rão o treinamento em setem-
bro e a compra do equipamento 

deve ser finalizada no mês de 
outubro", adiantou o secretário. 

O secretário reforça que 
nem toda amostra é elegível ao 
sequenciamento. "Esta é uma 
metodologia para vigilância 
laboratorial e não para diag-
nóstico e acompanhamento 
clínico", observou. O exame 
RTPCR é a metodologia padrão 
ouro adotada no diagnóstico. 

Para o sequenciamento é 
necessário seguir alguns crité-
rios epidemiológicos sinaliza-
dos pela Vigilância Estadual e 
técnicos, definidos após a rea-
lização do RTPCR para SARS 
CoV2, como a carga viral e os  
indicadores de amplificação 
que a amostra apresenta.

Variantes na Paraíba 
A Secretaria de Saúde 

do Estado tem mantido uma 
rotina de envio semanal de 
amostras, a fim de conhecer o 
panorama das linhagens que 

circulam no 
Estado. Até 
o momento, 
já foram se-
quen ciadas 
233 amostras 
das 12 regiões 
de saúde. Nes-
te mapeamen-
to a variante 
predominan-
te no Estado 

é a Gama (P.1), identificada 
inicialmente em Manaus.  

No entanto, no último 
lote de resultados de sequen-
ciamentos recebido em 15 
de junho, identificou-se pela 
primeira vez no Estado uma 
amostra da variante Alpha - 
B.1.1.7 (20I/501Y.V1), que 
inicialmente foi detectada no 
Reino Unido, designada como 
VOC, em 18 de dezembro 2020.   
O caso se trata de um jovem, 
sexo masculino, 19 anos, re-
sidente em João Pessoa, sem 
histórico de viagem e com sin-
tomas em 23 de março, com 
evolução de cura. Na dispersão 
das variantes no Estado, ob-
serva-se uma concentração de 
casos na primeira macro.

PB divulga lista das 20 cidades que mais vacinam
O resultado da primei-

ra avaliação do prêmio de 
desempenho da cobertura 
vacinal foi anunciado on-
tem pelo governador João 
Azevêdo. São 20 municípios 
que receberão a premia-
ção, que tem o objetivo de 
incentivar os profissionais 
de saúde envolvidos na 
operacionalização da cam-
panha de vacinação contra 
a covid-19. 

De acordo com a coor-
denadora do Núcleo de 
Imunizações da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
Isiane Queiroga, até o mês 
de novembro, o Governo 
do Estado irá contemplar 
com R$ 3 mil cada equipe 
de saúde dos 20 municípios 
com o melhor desempenho 

da cobertura vacinal da 
segunda dose. A lista divul-
gada nesta sexta-feira se re-
fere aos dados inseridos no 
sistema até o 
dia 31 de julho. 

Isiane Quei-
roga explica que 
foram adotados 
alguns critérios 
para a realiza-
ção desta ava-
l iação.  “Ana-
l isamos o re-
gistro de doses 
aplicadas de D2 
no Sistema de Informação 
do Programa Nacional de 
Imunização até o dia 31 de 
julho. Identificamos a exis-
tência de registros duplica-
dos, trazendo equidade à 
análise do banco. Se ocorrer 

empate de cobertura vaci-
nal, será utilizado o critério 
de maior população maior 
de 18 anos para desempate. 

Os 20 municí-
pios vencedores 
nesta primeira 
aval iação se-
rão excluídos 
nas análises se-
guintes”, pon-
tua. 

Os 20 mu-
n ic íp ios  con-
templados na 
primeira avalia-

ção foram: Zabelê, Amparo, 
Prata, Capim, Lastro, Matu-
réia, São José de Caiana, 
Parari, Santa Inês, Naza-
rezinho, São Domingos do 
Cariri, Boa Ventura, São 
José de Espinharas, Nova 

Olinda, Carrapateira, As-
sunção, Malta, São José dos 
Cordeiros, Serra Grande e 
Conceição. Sendo Zabelê 
com a cobertura mais alta, 
de 106,64%.

Os valores serão repas-
sados do Fundo Estadual 
de Saúde para os Fundos 
Municipais de Saúde de 
acordo com a quantidade 
de equipes de Saúde da 
Família existente em cada 
município. O incentivo de-
verá ser utilizado, exclusi-
vamente, para pagamento 
de profissionais envolvidos 
na vacinação, sendo prefe-
rencialmente para agentes 
comunitários de Saúde, 
técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem 
e enfermeiros.

233
Esse é o total de amostras 
enviadas pela Paraíba que 

foram sequenciadas

Os 20 municípios com 
melhor cobertura 

vacinal da segunda dose 
receberão uma premiação 
no valor de R$ 3 mil para 

cada equipe de saúde

Equipes do Lacen-PB passarão por treinamento no mês de setembro para fazer o sequenciamento com o novo aparelho

Saúde distribui 
72.475 doses 
de vacina hoje

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) vai distri-
buir 72.475 novas doses 
de imunizantes para dar 
segmento à campanha de 
vacinação contra a covid-19 
na Paraíba. As doses serão 
distribuídas hoje, a partir 
das 7h, por meio terrestre e 
aéreo, garantindo o avanço 
da campanha de vacinação 
em todo o Estado.

Serão enviadas hoje, 
61.470 doses para os 221 
municípios avançarem no 
número de pessoas vaci-
nadas e 11.005 doses para 
aplicação da segunda dose, 
fechando o esquema vaci-
nal em todos os municípios. 
Esta é a 35ª pauta de distri-
buição de vacinas realizada 
pela SES, e após o recebi-
mento, os municípios ficam 
responsáveis pela estraté-
gia de vacinação da popu-
lação, que obedece como 
critério único a idade da 
população. 

 Nesta distribuição se-
rão encaminhadas 1.800 
doses únicas da vacina 
Janssen/Johnson & Johnson 
e 59.670 doses da Pfizer/
Comirnaty, para serem uti-
lizadas como primeira dose 
(D1). Ainda no envio, se-
guirão 11.005 imunizantes 
da AstraZeneca/Fiocruz, 
referentes à conclusão da 
segunda dose da 16ª pauta, 
distribuída para os municí-
pios no mês de maio. 

 O secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Medei-
ros, enfatiza que com este 
envio as doses seguem sem 
atraso para que a popula-
ção possa fechar o esquema 
vacinal contra a covid-19 
em tempo oportuno. 

“Todas as D2 estão em 
dia. A SES mantém um con-
trole rigoroso e uma dis-
tribuição célere dos imuni-
zantes para que a vacinação 
siga de forma rápida, sem-
pre que chegam novas vaci-
nas”, ressalta o secretário.

Foto: Roberto Guedes

Foto: Secom-PB

Vacinas serão distribuídos sem atraso
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Foram verificadas 591 infrações, sendo que 62% das pessoas fiscalizadas não utilizavam capacete e 57% não possuíam habilitação

Carol Cassoli 
Especial para A União

Operação ‘Duas Rodas’ da PRF 
apreende 120 motos no Sertão

Foto: Divulgação PRF

Veículos com irregularidades 
foram apreendidos e levados 
para os pátios da PRF

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) na Paraíba reali-
zou a Operação Duas Rodas no 
Sertão paraibano. A Operação 
foi realizada durante três dias, 
entre a quarta-feira e ontem, 
oportunidade em que foram 
intensificadas fiscalizações 
com foco em motocicletas, 
motonetas e ciclomotores. Ao 
todo, 175 motocicletas e 184 
pessoas foram fiscalizadas. Os 
policiais flagraram 591 infrações 
de trânsito e 120 motocicletas 
foram recolhidas aos pátios da 
PRF por alguma irregularidade. 
As atividades aconteceram nos 
municípios de Cajazeiras, São 
João do Rio do Peixe, Uiraúna, 
Marizópolis e Sousa. 

A ação contou com a parti-
cipação de policiais rodoviários 
federais lotados no Grupo de Mo-
tociclismo Regional (GMR) e no 
Grupo de Fiscalização de Trân-
sito (GFT) da PRF na Paraíba. 
Chamou a atenção dos policiais 
o elevado número de conduto-
res que foram flagrados sem 
possuir habilitação para dirigir 
veículos duas rodas. No total, 
99 condutores abordados não 

eram habilitados para condu-
zir motocicletas, o que repre-
senta 57% dos motoristas fis-
calizados durante a Operação. 
Outra infração comum flagrada 
pelas equipes policiais foi a não 
utilização de capacete de segu-
rança pelos ocupantes das moto-
cicletas. Ao todo, 109 condutores 
e passageiros transitavam nas 
rodovias federais sem utilizar 
capacete, o que representa 62% 
das pessoas fiscalizadas. 

O capacete é um equipa-
mento de uso obrigatório para 
condutores e passageiros de 
motocicletas e ciclomotores. O 
uso correto do capacete mini-
miza os efeitos do impacto em 
caso de acidentes de trânsito. 
O foco da PRF é alertar sobre a 
importância das boas condu-
tas no trânsito para a redução 
de acidentes graves e mortes. 
Em 2020, 64% dos acidentes 
graves ocorridas nas rodovias 
federais paraibanas envolveram 
motocicletas. Outras operações 
de fiscalização e reforço policial 
serão desenvolvidas pela PRF no 
decorrer deste ano com o ob-
jetivo principal de salvar vidas.

Obras na ferrovia

Trens não circulam hoje entre JP e Santa Rita
Carol Cassoli
Especial para A União

 
A Companhia Brasi-

leira de Trens Urbanos de 
João Pessoa (CBTU-JP) in-
terrompe hoje o tráfego de 
trens entre as estações de 
João Pessoa e Santa Rita. 
A interrupção do serviço 
acontece em decorrência 
da instalação de um Apa-
relho de Mudança de Via 
(AMV) na área. 

Segundo a CBTU-JP, a 
operação comercial entre 
João Pessoa e Cabedelo 
continua normalmente e, 
na segunda-feira (9), as 
viagens até Santa Rita se-
rão normalizadas. 

Operando numa exten-
são de trinta quilômetros, 
a CBTU-JP suspendeu o 
tráfego da capital à Santa 
Rita para a instalação do 
AMV na região de Ilha do 
Bispo, Zona Oeste da capi-
tal. Durante a suspensão 
do fluxo, quatro estações 
deixam de prestar serviços. 
Com a pausa na circulação, 
os trens da companhia dei-

xam de operar, hoje, nas es-
tações de Ilha do Bispo, Alto 
do Mateus, Bayeux, Várzea 
Nova e Santa Rita. Além dis-
so, a estação de João Pessoa 
paralisa parcialmente suas 
atividades, realizando via-
gens apenas em direção a 
Cabedelo.

A CBTU-JP observa que, 
caso haja intempéries, o 
serviço será finalizado 
amanhã; já que os veículos 
não operam aos domingos. 
Deste modo, o retorno das 
atividades no trecho na 
próxima segunda-feira (9) 
não será prejudicado.

A instalação do Apare-
lho de Mudança de Via faz 
parte das obras voltadas 
aos quatro desvios (três 
em Cabedelo e um em Santa 
Rita) elaborados para di-
minuir o tempo de espera 
nas estações da Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 

De acordo com a CBTU-JP, 
o objetivo é aumentar, tam-
bém, o fluxo de pessoas no 
transporte público e, con-
sequentemente, melhorar 
a qualidade do serviço.

Ainda segundo a CBTU, 
a capacidade de pessoas 
transportada por um trem 

equivale a dez ônibus ou 
cento e cinquenta carros cir-
culando nas ruas diariamen-
te. O AMV é um dispositivo 
responsável pelo desvio de 
uma linha para a outra. Após 
sua instalação, a estrutura 
atua na mudança da rota do 
veículo leve sobre trilhos. 
Desta forma, com a liberação 
gradativa dos desvios, a ex-
pectativa é que a capacidade 
do transporte suba para até 
3.600 passageiros por hora. 

Foto: Divulgação/Ascom CBTU

Suspensão do 
tráfego de trens 
na capital e 
Santa Rita é 
para a instalação 
de um Aparelho 
de Mudança de 
Via (AMV)

SERVIÇO 

Horário de  
funcionamento hoje

n João Pessoa/ Santa 
Rita - inoperante
n João Pessoa/ Cabe-
delo - das 5h às 12h15

O sistema em números
Preço da passagem: 
n R$2,50
n Passageiros  
por dia: 8 mil
n Operação: 30 km
n Estações: 12

Ação ‘Moto Segura’ da BPTran combate infrações

Durante este mês, a Polícia Mi-
litar da Paraíba está realizando, em 
todo o Estado, a “Operação Moto 
Segura”. A ação foi elaborada levan-
do em consideração o alto número 
de reclamações que os órgãos de 
Segurança Pública têm recebido da 
população. O intuito da operação é 
tirar das ruas, principalmente, mo-
tocicletas em situação de irregula-
ridade, como aquelas que possuem 
problemas no cano de escape, por 
exemplo. 

Estruturada pelo comandante 
geral da Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, a iniciativa foi oficializada 
durante reunião que ocorreu na últi-
ma segunda-feira (2). Neste contex-
to, o Batalhão de Trânsito da Polícia 
Militar da Paraíba (BPTran-PB) está 
à frente das ações de fiscalização e 
coordenará os trabalhos através das 

unidades operacionais distribuídas 
por todo o Estado.

Já na primeira semana de ope-
rações, foi realizado o policiamento 
de vários veículos da capital parai-
bana. Apenas na última quarta-feira 
(4), as ações totalizaram 52 autua-
ções por infrações e a apreensão de 
27 veículos irregulares (dentre eles, 
um carro). Já na quinta-feira (5), o 
foco da “Operação Moto Segura” 
foi nos bairros de Mangabeira e 
Jaguaribe, onde a apreensão de 
veículos se deu devido a irregulari-
dades como falta de habilitação, uso 
incorreto de dispositivos de seguran-
ça e até mesmo o não uso destes 
equipamentos. 

De acordo com o BPTran-PB, 
o foco da operação é no controle 
da poluição sonora causada por 
alterações ilegais na estrutura dos 
veículos. Por este motivo, a Polícia 
Militar também está à procura de 
estabelecimentos que realizem a 

adulteração de canos de escape na 
Região Metropolitana. E, em nota, 
o BPTran-PB afirmou que, com o 
encerramento da operação, no fim 
do mês, será feito o levantamento 
da quantidade de veículos autuados.

 Ainda segundo a unidade da 
Polícia Militar, a autuação para con-
dutores com cano de escape ilegal 
(sem manutenção ou adulterado) 
é considerada grave, com multa 
no valor de R$195,23 e registro de 
cinco pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação. Caso a troca do escapa-
mento do veículo não seja viável no 
momento da autuação, a motocicle-
ta é apreendida e levada ao pátio do 
Departamento Estadual de Trânsito 
da Paraíba para que a situação seja 
regularizada futuramente. 

As denúncias de condutores 
com veículos em situação ilegal e de 
estabelecimentos que ofereçam ser-
viços ilícitos podem ser feitas através 
do telefone da Polícia Militar, 190.
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Homem de 35 anos, que não teve o nome divulgado, é integrante de facção e estava morando em apartamento de luxo 

Um membro de uma pe-
rigosa facção criminosa da 
cidade de Manaus, capital do 
estado do Amazonas foi pre-
so por agentes da Delegacia 
de Repressão ao Entorpe-
cente por envolvimento com 
o tráfico de drogas. A prisão 
aconteceu nessa quinta-feira 
(5), em um apartamento de 

luxo no bairro do Altiplano 
Cabo Branco, em João Pes-
soa. O homem, que tem 31 
anos não teve o nome reve-
lado pela polícia paraibana.

O delegado Bruno Victor 
informou que, em poder do 
suspeito, os agentes de in-
vestigação da especializada 
apreenderam cocaína, cader-
no de anotações com nomes 
de clientes, além de uma ba-
lança de precisão. “O investi-

gado é natural da cidade de 
Manaus (AM), membro da fac-
ção Família do Norte e residia 
em apartamento de luxo no 
Altiplano. Ele foi autuado pelo 
delito de tráfico ilícito de en-
torpecentes”,  disse o Bruno.

Outra prisão
No bairro Portal do Sol, 

também em João Pessoa, 
os policiais da Delegacia de 
Repressão ao Entorpecen-

te prenderam um homem 
de 23 anos. Com ele, foram 
encontrados 50 pinos de 
cocaína e várias porções de 
maconha. “O conduzido foi 
autuado pelo delito de tráfi-
co ilícito de entorpecentes”, 
concluiu.

O delegado de Repres-
são a Entorpecente da Capi-
tal, Bruno Victor, disse que 
os agentes da especializa-
da estão realizando traba-

lho de levantamento sobre 
a existência de ‘bocas de 
fumo’ em comunidades de 
João Pessoa e, por isso, afir-
ma ser importante que a po-
pulação colabore com a Po-
lícia Civil fazendo qualquer 
tipo de denúncia através do 
número 197 (Disque-De-
núncia). A ligação é gratuita 
e anônima, garantindo sigilo 
absoluto sobre a identidade 
do denunciante.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Traficante de Manaus é preso 
em bairro nobre de João Pessoa

Veículos poderão ser visitados nas cidades de São Mamede e Cajazeiras

Cocaína, caderno de anotações 
com nomes de clientes e outros 
materiais foram apreendidos no 
apartamento com o traficante

Foto: Ascom / PCPB

A Polícia está solici-
tando o apoio da popula-
ção, através dos telefones 
190 (PM) e 197 (Disque 
Denúncia) para identifi-
car os bandidos que as-
saltaram e fizeram um 
homem refém, na praia 
da Penha, em João Pes-
soa. O assalto, seguido 
de sequestro aconteceu 
na noite dessa quinta-fei-
ra (5). A vítima teve seu 
veículo roubado no local 
e foi liberado no municí-
pio do Conde, no Litoral 
Sul da Paraíba. A Polícia 
Militar informou que os 
criminosos são suspeitos 
de roubar outro veículo 
na mesma noite, para ser 
usado em assaltos. Os car-
ros foram encontrados 
horas depois nos bairros 
do Valentina e no Alto do 
Mateus. Os veículos fo-
ram levados para Central 
de Polícia, onde passarão 
por uma perícia. 

Polícia quer 
apoio para 
localizar 
assaltantes

O Hospital de Trau-
ma de Campina Grande 
informou na sexta-fei-
ra a morte do operário 
Leonardo Pereira da Sil-
va, 30 anos, internado 
desde terça-feira passa-
da após se envolver em 
um acidente na BR-104, 
próximo à cidade de 
Queimadas.  Também fo-
ram vítimas no mesmo 
acidente Adriano Men-
des e sua companheira 
Elba Machado Barbosa, 
ambos de 32 anos. Se-
gundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal, o acidente 
ocorreu numa colisão 
entre duas motos. Leo-
nardo residia em Quei-
madas e se dirigia para 
o trabalho, numa fábrica 
em Campina Grande.

Morre mais 
uma vítima 
de acidente 
na BR-104

Mais de 300 metros 
de cabos de energia furta-
dos na região de Picuí, no 
Curimataú do Estado, fo-
ram apreendidos pela Po-
lícia Civil durante a Opera-
ção Electrum realizada na 
quinta-feira. O material, 
avaliado em R$ 200 mil, 
estava escondido numa 
residência, naquele mu-
nicípio, em cumprimen-
to a mandado de busca e 
apreensão.

Segundo o delegado 
Iasley Almeida, durante 
as diligências, a Polícia 
Civil descobriu os furtos 
de transformadores e ca-
bos elétricos da empresa 
Energisa, naquela região. 
Os cabos apreendidos são 
da marca Multiplex e os 
fios de cobre são usados, 
de acordo com o levan-

tamento da polícia, nas 
bobinas dos transforma-
dores.

De acordo com Iasley 
Almeida, as ações delituo-
sas ao longo de seis meses 
já causaram um prejuízo 
de aproximadamente R$ 
200 mil à empresa distri-
buidora de energia. “Sem 
falar no transtorno que 
esse tipo de crime causa 
à sociedade, com a inter-
rupção do fornecimento 
de energia. Os moradores 
da zona rural, principal-
mente, sofrem muito com 
isso”, disse o delegado.

Todo o material 
apreendido será devolvi-
do à empresa, após a con-
clusão dos procedimentos 
policiais. A Polícia Civil 
continua investigando os 
responsáveis pelo furto.

Cabos de energia são 
apreendidos em Picuí

Prisão em CG

Homem é apontado como 
autor de quatro homicídios

Um homem de 37 
anos, de identidade não 
revelada, foi preso na quin-
ta-feira, suspeito de quatro 
assassinatos cometidos 
na Paraíba. A prisão acon-
teceu no conjunto Aluísio 
Campos e foi realizada por 
agentes da Delegacia de 
Homicídios de Campina 
Grande.  

Entre os crimes atri-
buídos a ele, está o duplo 
assassinato contra um ca-
sal no bairro do Ligeiro, em 
Queimadas, em setembro 
de 2018. As vítimas Da-
niele Garcia da Silva e Alex 
Sandro Mendes dos Santos 
foram mortas dentro de um 
bar, por um grupo de ho-
mens que chegou armado.

Segundo as investiga-
ções, a morte de Leandro 
Pereira Vieira, em dezem-
bro de 2017, no sítio Félix 
Amaro, bairro do Mutirão, 
também aponta o homem 
preso hoje como autor. Ele 
é investigado também pela 
morte de Adriano José da 
Silva Santos, no sítio Lucas, 
em setembro de 2016.

A delegada Suelane 
Guimarães informou que 
esse suspeito passou um 
período foragido, mas há 
cerca de 60 dias, os policiais 
da delegacia receberam a 
informação de que ele esta-
ria de volta à cidade. 

Suelane disse que a 
informação foi trabalhada 
até a realização da prisão. 

“São nada menos do que 
quatro mandados de pri-
são expedidos pela Justiça, 
cumpridos em desfavor 
desse homem”, disse. O 
homem foi encaminhado 
para Central de Polícia de 
Campina Grande.

A série de assassinatos 
foi iniciada, segundo a 
polícia, em 2016, em 

Campina Grande

Crimes

PRF realiza leilão de veículos recolhidos
A Polícia Rodoviária Fe-

deral realizará no próximo 
dia 31, leilão de veículos 
que foram retidos em fisca-
lizações ou abandonados e 
removidos para os pátios 
conveniados. Em virtude da 
pandemia ocasionada pela 
covid-19 o leilão ocorrerá 
exclusivamente na modali-
dade eletrônica, por meio 
da plataforma digital www.
leiloespb.com.br, em sessão 
pública, a partir das 9h. 

Estarão disponíveis 675 
veículos, entre automóveis 
e motocicletas, sendo 381 
classificados como conser-
vados (em condições de tra-
fegar), e 294 como sucatas 

(sem condições de voltar 
a circular mas com peças 
reaproveitáveis). Antes de 
serem leiloados, os veículos 
apreendidos pela PRF pos-
suem o prazo de até 60 dias 
para serem retirados dos 
pátios pelos proprietários 
ou pela pessoa que o con-
duzia no momento da fisca-
lização. Após esse prazo, a 
PRF poderá leiloar os auto-
móveis e com os valores ar-
recadados pagar as dívidas 
de guincho, pátio e demais 
tributos existentes.

Os interessados em 
participar poderão analisar 
presencialmente os veículos 
a serem leiloados mediante 

prévio agendamento, com 
antecedência mínima de 
48h, entre os dias 24 e 30, 
em dias úteis, nos horários 
comerciais, com medidas de 
controle de acesso às depen-
dências dos pátios.

Visitação
Na Rodovia BR 230, Km 

327, São Mamede, e no en-
dereço eletrônico: patos@
transguard.com.br, telefone: 
(83) 99606-5757 (celular e 
Whatsapp). Em Cajazeiras, 
na BR 230, Km 502, e no 
endereço eletrônico: caja-
zeiras@transguard.com.br, 
telefone (83) 99606-5801 
(celular e Whatsapp).
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Governador João Azevêdo entrega a sede campinense do programa, que atua na prevenção de violência contra a mulher
O governador João Aze-

vêdo inaugurou, ontem pela 
manhã, em Campina Grande, 
a sede do Programa Integra-
do Patrulha Maria da Penha 
(PIPM), no bairro do São José. 
A expansão do serviço possi-
bilitará o atendimento de mu-
lheres em situação de violência 
doméstica e familiar de Campi-
na e mais 34 cidades. No local, o 
atendimento acontecerá diaria-
mente em regime de plantão, 
com efetivo da Polícia Militar e 
equipe multiprofissional.  

Após uma visita às ins-
talações da sede, que oferece 
espaços de acolhimento, aten-
dimento jurídico e psicológico, 
além de uma área de descanso e 
lazer com piscina, o governador 
João Azevêdo explicou que esta 
é uma política social de extrema 
importância. “Estamos num mo-
mento em que, além das cam-
panhas, precisamos, através de 
políticas públicas de suporte e 
apoio, oferecer condições efeti-
vas às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica sexual, e este 
é um instrumento que funciona 
muito bem e por isso estamos 
expandindo para Campina Gran-
de”, ressaltou. 

A secretária de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, falou sobre 
a luta da mulher que precisou 
transpor barreiras sociocultu-
rais em vários tempos histó-

ricos. “Através das ações que 
vêm sendo implantadas com 
este caráter intersetorial e es-
trutura para que as leis possam 
ser cumpridas, caminhamos 
dispostos a construir e avan-
çar ainda mais. No núcleo da 
Patrulha Maria da Penha de 
João Pessoa não perdemos ne-
nhuma mulher e pretendemos 
levar este mesmo trabalho para 
outras regiões como o Brejo, 
Cariri e Sertão”, enfatizou.

De acordo com o secretá-
rio de Estado da Segurança e da 
Defesa Social, Jean Nunes, a Pa-
raíba vem registrando redução 
dos índices de violência contra 
a mulher em função da integra-
ção das ações que contam com 
o apoio da Polícia Civil, Militar e 
Bombeiros. “O combate à violên-
cia contra a mulher requer este 
enfrentamento integrado com 
vários entes envolvidos, como 
estamos desenvolvendo na Pa-
raíba e a nossa expectativa é de 
que, com ações como estas, mais 
mulheres se sintam acolhidas e 
agressores sejam punidos. No 
primeiro semestre deste ano, 
nosso Estado teve uma redução 
de 18% dos casos de violência 
contra a mulher e manteremos 
o foco para avançar”, observou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
Adriano Galdino, destacou o 
trabalho do governador em de-
fesa das mulheres paraibanas. 

“Mais uma vez o governador 
vem a Campina anunciar ações 
e obras em defesa da coletivi-
dade e fazendo a diferença por 
meio do diálogo com todos os 
poderes e representações so-
ciais, ouvindo o povo e suas 
reais demandas e, por isso mes-
mo, avançando nas políticas pú-
blicas que dão suporte e prote-
ção às mulheres”, declarou.

A deputada estadual e pre-
sidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, Polyanna 
Dutra, destacou o respeito do 
governador João Azevêdo em 
estabelecer os instrumentos 
da rede de proteção à mulher. 
“A liberdade é um direito e este 
trabalho que hoje está sendo 
iniciado em Campina vai prover 
estas condições de segurança 
através de um trabalho conjun-
to”, afirmou.

O juiz da Vara de Violência 
Doméstica de Campina Grande, 
Antônio Gonçalves Ribeiro Jú-
nior, disse que, através da Pa-
trulha, as medidas protetivas 
que são deferidas pela Justiça 
passam a ter o apoio necessá-
rio. “Temos um grau de efetivi-
dade bastante razoável a ponto 
de nos trazer a tranquilidade de 
que aquela ordem para o agres-
sor se manter afastado da víti-
ma será realmente cumprida, 
além do espaço oferecer aco-
lhimento à mulher também na 
área jurídica, psicológica”, disse.

Patrulha ‘Maria da Penha’ 
é inaugurada em Campina

Governador João Azevêdo ressaltou a importância da patrulha para garantir a segurança das mulheres vítimas de violência; na região polarizada por Campina Grande, o serviço atuará na proteção às mulheres de 35 municípios

Foto: Secom-PB

Serviço atende agora a 60 cidades
Em funcionamento em 26 cidades 

do Estado, incluindo a Região Metro-
politana de João Pessoa, o programa 
agora ganha um alcance de 60 cidades 
atendidas. A Patrulha Maria da Penha 
acolhe e monitora mulheres que solici-
taram ou já estão com o deferimento das 
Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), 

com intuito de salvaguardar a vida e 
a garantia de seus direitos humanos, 
através de atendimento jurídico, psicoló-
gico, de assistência social e intervenção 
policial, vigilância, acompanhamento e 
monitoramento do perímetro arbitrado 
pela justiça e apontado pela mulher 
protegida. 

Esclerose múltipla

Caravana na PB lembra 
o mês de conscientização

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em parceria 
com o Centro de Referência de 
Esclerose Múltipla do Estado 
da Paraíba (Crem-PB), reali-
zou a Caravana EM, em alusão 
ao “Agosto Laranja”, mês da 
conscientização da esclerose 
múltipla. Uma equipe multi-
profissional passou por cinco 
municípios das três macrorre-
giões da Paraíba fazendo aten-
dimentos domiciliares e quali-
ficando equipes e pacientes. 

De acordo com a coor-
denadora do Crem, a neurolo-
gista Bianca Oliveira, o intuito 
da ação é levar informação a 
quem precisa. Ela explica que 
o objetivo da caravana é assis-
tir o usuário com atendimento 
e monitoramento dos pacien-

tes das Regiões de Saúde que 
tenham o diagnóstico definido, 
além de levar a educação con-
tinuada para profissionais da 
área de saúde das Gerências 
Regionais.

“Durante a caravana, 
procuramos conhecer in loco 
todas as dificuldades que os 
pacientes destas regionais 
enfrentam, não somente em 
relação à saúde, mas também 
do ponto de vista social e emo-
cional. Aproveitamos para fa-
zer também a busca ativa de 
novos pacientes”, pontua. 

Este ano, a Caravana EM 
passou por Guarabira, Campi-
na Grande, Patos, Sousa e Caja-
zeiras. Em todos os municípios, 
a equipe visitou a Gerência Re-
gional de Saúde (GRS), apurou 

as dificuldades locais na en-
trega de medicamentos e rea-
lizou atendimentos locais. Em 
algumas cidades, foi realizada 
visita domiciliar a pacientes 
acamados e dependentes. 

“Além disso, demos aula 
aos pacientes e profissionais 
de saúde, prestamos esclareci-
mento sobre cada medicação, 
sobre a pandemia da covid-19 
e sua relação com a Esclerose 
Múltipla, verificamos quais e 
quantos pacientes já haviam 
se vacinado contra covid-19 
e contra influenza e explica-
mos a importância da vacina 
neste momento”, completa.  
Atualmente, a Paraíba tem 406 
pessoas com o diagnóstico de-
finido de esclerose múltipla e 
cadastrados no Crem.

Baixe nosso

APlicativo

Siga, curta e compartilhe:                 Rádio Tabajara
Escute em qualquer lugar: www.radiotabajara.pb.gov.br
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Exposição ‘Origens’
Na Casa da Pólvora, mostra coletiva remonta a história e 
as paisagens da capital paraibana, marcando o retorno de 
ações culturais no Centro Histórico. Página 12
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Depois de um ano e qua-
tro meses fechada para a po-
pulação, em virtude das restri-
ções decorrentes da pandemia 
da covid-19, a Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), locali-
zada na cidade de João Pessoa, 
retoma as atividades presen-
ciais a partir de hoje, com o 
reinício do projeto ‘Acesso 
Cidadão’, que acontece no pe-
ríodo das 8h às 12h, oferecen-
do gratuitamente atividades 
simultâneas de lazer, esporte, 
arte e cultura a indivíduos 
com deficiência, ou mobilida-
de reduzida, na beira-mar da 
Praia do Cabo Branco, no tre-
cho defronte a área onde está 
instalada a sede da própria 
instituição.

Amanhã serão reabertos 
o Museu Casa de José Amé-
rico e os Arquivos dos ex-go-
vernadores e personalidades 
paraibanas, cujos horários 
de visita são das 9h às 16h. 
“Toda a Fundação está prepa-
rada para receber o público 
moderado, público controla-
do, com álcool, água corrente, 
tapetes higienizadores, com 
tudo a que se tem direito”, ga-
rantiu o presidente da FCJA, o 
jornalista e escritor Fernando 
Moura. Ele informou que, no 
aspecto físico, a entidade vol-
ta a funcionar com algumas 
novidades, que são a refor-
ma e instalação de alguns 
equipamentos, para as quais 
foram investidos recursos na 
ordem de R$ 396.297,76.

“A gente retoma as ativi-
dades com todo mundo en-
tusiasmado, cheio de alegria, 
porque isso reflete a nossa 
missão institucional de per-
mitir o acesso do público 
aos serviços que a Fundação 
presta e, ao mesmo tempo, 

também, a perspectiva de 
retorno à normalidade, o que 
nos dá uma sensação de es-
perança, de retomada geral 
da normalidade da humani-
dade, não só daqui”, confes-
sou Fernando Moura.

Com base em informa-
ções do arquiteto Gilberto 
Guedes, o presidente da FCJA 
disse que os recursos finan-
ceiros foram investidos no 
elevador PCD (Pessoa Com 
Deficiência), moderno e di-
gital, para o Arquivo dos Go-
vernadores, a plataforma de 
acessibilidade de cadeirantes 
para o museu, com recursos 
auditivos no percurso dos três 
pavimentos, e as novas insta-
lações e sinalização de com-
bate ao incêndio, executada 
nas três edificações, que são o 
Museu Casa, bloco administra-
tivo com auditório e o Arquivo 
dos Governadores, além de 
serviços na área destinada 
ao Memorial da Democracia. 
“Foi uma série de itens que, 
no período da pandemia, nós 
aproveitamos para executar, a 
partir do aval do Governo do 
Estado”, afirmou o gestor.

Já o arquiteto Gilberto 
Guedes ressaltou que “a ins-
talação desses equipamentos 
completa o plano de acessibili-
dade para todas as edificações 
existentes, de forma integrada 
a um sistema de rampas de 
acesso, permitindo a visita-
ção de um público bem mais 
abrangente, ao eliminar bar-
reiras restritivas à locomoção”, 
explicou. “Além disso, essa ins-
tituição se transforma numa 
referência de equipamento cul-
tural acessível numa das praias 
mais frequentadas e turísticas 
de João Pessoa”.

Inclusão social
Primeira atividade que 

marca o retorno do atendi-

mento presencial, o ‘Acesso 
Cidadão’, que ocorre sempre 
nas manhãs dos sábados, 
tem o objetivo de promover 
a inclusão social e permitir 
que pessoas com deficiên-
cia, ou mobilidade reduzida, 
possam desenvolver ações 
simultâneas nas áreas de 
esporte e cultura, especial-
mente as que se relacionem 
à vida e obra do patrono da 
FCJA, o escritor, político e 
ex-ministro José Américo de 
Almeida (1887-1980), na-
tural da cidade de Areia, no 
Brejo paraibano.

O projeto foi idealizado 
pela FCJA, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, Corpo de Bombeiros, 
a Fundação Centro Integra-
do de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad) e a ONG 

AC Social e, para o retorno, 
o público específico contará 
com uma novidade especial 
de um conjunto de acessibili-
dade vertical. 

De acordo com o crono-
grama da retomada das ati-
vidades, amanhã o público 
voltará a ter acesso ao Museu 
Casa de José Américo, o qual 
mantém toda a originalidade 
do recanto onde o patrono 
viveu os últimos dos seus 
93 anos de vida, e os Arqui-
vos dos ex-governadores e 
personalidades paraibanas. 
Já na próxima segunda-fei-
ra, ambos os equipamentos 
fecham para reabrirem na 
terça, continuando a receber 
visitantes até domingo, sem-
pre no mesmo horário, das 9h 
às 16h, e assim se mantendo 
sucessivamente.

Fundação Casa de José Américo 
reabre suas portas ao público
A partir de hoje, equipamento cultural promove série de atividades simultâneas de lazer, esporte, arte e cultura

Foto: Rafael Passos/FCJA

Serão reabertos 
Museu Casa de 
José Américo e 
os arquivos dos 
ex-governadores; 
Após reforma, FCJA 
teve melhorias de 
estrutura como 
um elevador PCD 
(Pessoa Com 
Deficiência), dentre 
outras adições
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Memorial da Democracia deverá 
ser inaugurado até o final do ano

Um dos projetos em exe-
cução pela Fundação Casa de 
José Américo é o Memorial da 
Democracia, que abrigará o 
acervo que foi da Comissão 
Estadual da Verdade, cuja 
atuação se deu no período 
de 2013 a 2017, além de 
documentos oficiais do ex-
tinto Serviço Nacional de 
Informação (SNI) e, ainda, 
os depoimentos gravados em 
vídeo de mais de 100 pessoas 
perseguidas pelo regime mi-
litar na Paraíba.

O presidente da FCJA, 
Fernando Moura, informou que 
esse equipamento cultural de-
verá ser aberto ao público até o 
final deste ano. “Por enquanto, 
estamos fazendo adaptações 
na área destinada ao Memo-
rial”, disse ele, acrescentando 
que já foram executados os 
serviços de reforma arquite-
tônica, instalações elétrica, 
hidráulica, ar condicionado e 
iluminação, visando a próxima 

etapa, de design e montagem 
da expografia. 

“Nós retomamos e esta-
mos preparando uma série 
de atividades, ao longo do 
restante do ano. Na verdade, 
todo mundo da Fundação está 
centrado e concentrado, neste 
momento, na elaboração de 
projetos para prospecção de 
investimentos, de recursos e 
a elaboração de pesquisas 
relacionadas aos acervos da 
própria instituição. Então, é um 
período de produção, digamos 
de laboratório”, analisa o ges-
tor. “Nós estamos instalando, 
também, nos próximos dias, 
um laboratório de pesquisas 
integradas, que é um ambiente 
para mergulharmos nos docu-
mentos, acervos disponíveis, 
plataformas existentes, para 
poder, a partir de todo esse 
material, prospectar enca-
minhamentos de pesquisas, 
publicações, ensaios, facilitar o 
acesso de pesquisadores, para 

que a gente possa ter o contro-
le absoluto de todo o acervo 
documental da instituição”.

Em breve, provavelmente 
para o próximo mês, segun-
do Moura, as atividades do 
auditório serão retomadas, 
com todos os protocolos de 
biossegurança.

Na opinião do presidente 
da FCJA, as reformas executa-
das na área física representam 
uma extensão dos serviços 
prestados à população, que 
vão se complementar com o 
retorno das atividades pre-
senciais. “A volta da visitação 
é parte essencial da missão 
institucional em salvaguardar, 
promover e partilhar conheci-
mento. O retorno do público, 
dentro dos protocolos sanitá-
rios adequados, nos estimula 
e acena para uma ansiada 
e gradativa normalidade, 
segura, consciente e repleta 
de perspectivas”, afirmou 
Fernando Moura.

Foto: Evandro Pereira

Segundo presidente da FCJA, Fernando Moura, será instalado um laboratório de pesquisas integradas

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br



Cultura

Pai, há uma foto sua – não sei quem a fez – em mo-
desta moldura, que guardo na parede do meu gabinete 
de trabalho. Nela, o senhor está de camisa esporte, os 
braços pendurados quase à toa, um rosto que parece uma 
pintura de Rembrandt: maçãs da face coradas, com vincos 
que definem os que já passaram dos oitenta e olhos que 
brilham e se fixam no infinito. Aquele seu cabelo curto, 
cortado à escovinha (desde os tempos de seu Amâncio) e 
uma barba rala, bem branquinha – compõem um cenário 
que não canso de olhar.

“Seu Benedito”, já é tempo de confessar que um tempo 
achei graça no seu nome, outro tempo até o imaginei Sérgio, 
Danilo ou César – requintados nomes de pais de meus cole-
gas. A minha idiotice adolescente não me permitia enxergar 
bondade, carinho e amor além dos limites da pia batismal. 
Jamais tive coragem de dizer-lhe quanto aquilo me custou e 
como tentei, em vão, nos tempos que já se foram, escoimar-
me daquele malfeito, repassado apenas a Frei Jorge, no 
confessionário da velha Igreja do Rosário.

Hoje, embora um tanto tarde, pra mim ainda é tempo de 
dizer-lhe – onde o senhor estiver – que Benedito é mais do 
que nome da pessoa doce que o senhor foi, pois dele dá con-
ta até o evangelho, ao se referir à Mãe e seu Jesus: bendito é 
o fruto do teu ventre. E dizer-lhe mais:

Pai, me dê a mão e me conduza à Biblioteca Pública e 
lá, vá fiscalizar o seu salão, mas não deixe de me olhar de 
vez em quando e, quando for no tempo da Festa das Neves, 
nunca me largue sozinho depois das nove e meia da noite, 
senão vou chorar e tentar encontrá-lo, de terno branco de 
linho, na multidão desconhecida...

Pai, converse mais um pouco comigo sobre Tacima, sua 
querida cidade que um dia mudaram de nome (e o senhor 

nem chegou a saber enquanto por aqui andou ) pra “não sei 
o quê”; fale-me sobre sua primeira professora, diga-me como 
o senhor casou-se com minha mãe quando ela tinha enviu-
vado do seu irmão, conte suas peripécias na construção dos 
açudes do Rio Grande do Norte que ajudou a fazer com Tio 
Joca, transportando piçarra no lombo dos jumentos.

Pai, me ajude a entender como devo ser mais tolerante 
com os adversários, mais indulgente com os prepotentes 
e me ensine como guardar dentro da gente as mágoas e 
constrangimentos que as pessoas nos impõem – ainda que 
sejam entes queridos.

Decidi este ano, pai, que não choraria sobre sua 
inscrição na campa fria do cemitério, sequer mandei lá 
colocar flores. Resolvi contemplá-lo vivo e bonito, nos 
traços fortes do seu retrato que Rembrandt pintou só 
para mim: amanhã vou lhe fazer uma oração, recordar as 
boas lições que o senhor me ensinou e vou – com sua li-
cença – tomar uma taça de vinho escolhido a caráter, em 
seu louvor, porque embora o senhor só bebesse guaraná, 
nunca me proibiu de fazê-lo.

Pra terminar, pai, me desculpe de verdade, mas não 
resisto a publicar versos de pé-quebrado de um poemeto 
que consegui salvar nos alfarrábios que o senhor deixou e 
que o tempo não conseguiu destruir:

“Você é a rosa que perfuma / a estrada larga do 
amor / sem você não existe alegria nem poesia / só exis-
te agonia e dor...”

Sinceramente, não sei quando nem pra quem o senhor 
escreveu esses versos, mas são dos mais belos que já li, 
exatamente porque foram escritos por você (permita que o 
chame assim, pela primeira vez).

A bênção, meu pai querido.

O retrato do meu pai

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | ColaboradorCultura popular

Antônio Marinho, poeta popular 
e repentista. Nasceu no dia 5 de abril 
de 1887, no município de São José do 
Egito, e faleceu na mesma cidade, no 
dia 29 de setembro de 1940. Viveu 
a vida inteira em São José do Egito, 
Pajeú de Pernambuco; viajou todo 
Nordeste para participar das canto-
rias. A maioria dos seus versos não 
foi registrada em livros; conhecemos 
apenas aqueles que os apologistas 
guardaram na memória. Tinha rapi-
dez nas respostas e uma veia cômica 
nos versos.

Antônio Marinho do Nascimento, 
também conhecido por Rei dos Can-
tadores ou a Águia do Sertão, era filho 
de Antônio Paulino do Nascimento e 
de Maria Madalena Marinho. Nasceu 
no sítio Angico Torto, em São José do 
Egito. Em 1911, aos 24 anos de idade, 
inicia sua carreira de cantador de viola 
com o cantador profissional Manoel 
Clementino, natural da cidade de 
Sumé, no Cariri paraibano.

Em 1930, Marinho residiu com a 
família na então cidade de Alagoa de 
Baixo, hoje Sertânia, e no outro ano, 
mudou-se para a cidade de Caruaru, 
Pernambuco, onde residiu por muito 
tempo.

Em 1935, regressou à sua terra 
natal, fixando residência ali, de modo 
definitivo, onde veio a falecer em 1940.

Em 1936, o grande folclorista 
Francisco Coutinho Filho, ao escrever 
o seu livro Repentistas e glosadores, 
convidou Marinho a comparecer em 
Campina Grande – a fim de dar uma 
contribuição aos seus escritos que 
foram publicados em São Paulo, no ano 
seguinte, o que foi atendido e ganhou 
publicação do seu retrato nas páginas 
no livro em questão.

Em 1949, o jornalista e poeta 
pernambucano Rogaciano Leite fez 
uma campanha para confecção de 
um busto do ilustre violeiro, o qual 
foi colocado em uma praça de sua 
terra natal. Anos mais tarde, havendo 
necessidade de ocupar esta praça com 
a construção de uma maternidade, o 
respectivo busto foi guardado na casa 
de uma de suas filhas.

Em 1953, Francisco Coutinho 
Filho, ao publicar seu livro Violas e 
Repentes, volume de 280 páginas, 
dedicou 20 capítulos dando devido 
valor a Marinho, destacando-o entre 
mais de 120 poetas populares do 
Nordeste. A Câmara de Vereadores 
de São José do Egito concedeu um 
título honorário, post mortem, para 
Marinho, bem como a indicação de 
seu nome para designar uma das 
ruas, praças ou bairros na cidade 
que lhe serviu de berço e túmulo. 
Concordou-se que o respectivo título 
haveria de lhe ser entregue por 
intermédio de Helena Marinho, sua 
filha mais velha, esposa do cantador/
violeiro Lourival Patriota.

Contam que, comparecendo 
Antônio Marinho a um Congresso de 
Cantadores, em Campina Grande no 
ano 1936, os poetas participantes do 
evento fizeram uma visita ao cemitério, 
e lá ele improvisou o seguinte:

Deus te salve antepassados
Que já foram como nós
Foi aqui que nossos pais
Pisaram nossos avós
Nós pisamos nossos pais
Nossos filhos pisam nós.

Numa cantoria com o genro Lourival 
Patriota, este terminou com a deixa:

A festa está animada.
Só quando Isabel casou.

Marinho respondeu:

Agora sim piorou,
Dizer isto não convém;
Não é bom se descobrir
O segredo de ninguém,
Que quando Isabel casou
Foi quando eu casei também.

Quando ainda morava no sítio Ser-
rinha, o vate sertanejo apreciando o pôr 
do sol, fez os seguintes versos:

Morre o dia, a noite surge
A hora do pôr do sol:
Soluçando a vaca muge
Procurando outro arrebol;
É quando o poeta chora
Recordando, nesta hora,
Um dia dos dias seus
E, olhando para a velhice,
Saudoso da meninice
Envia à infância um adeus.

Versos de Marinho sobre crítica polí-
tica, com o título de O País é uma Roseira:

O País é uma roseira,
A pobreza é a raiz;
No trabalho é a primeira
Na sorte a mais infeliz...
A haste, a escadaria
Por onde a aristocracia
Sobe os degraus a vontade;
Deputados, senadores,
Desta roseira são flores
Sem responsabilidade. 

A raiz desta roseira
Está no estrume enterrada;
Ali passa a vida inteira
Do mundo não goza nada;
As rosas estão em cima,
Arejadas pelo clima,
Cada qual quer ser mais bela
Mais garbosa, mais feliz,
Esquecidas da raiz
Que vivem à custa dela.

Antônio Marinho,
a Águia do Sertão

‘Arte e Utopia’

Sesc-PB abre edital 
para Bienal de Arte

O Sesc Paraíba abriu nesta semana as inscri-
ções para artistas visuais participarem da Bienal 
de Arte Contemporânea, que acontecerá entre os 
meses de setembro e outubro.

Neste ano, o projeto traz como tema “Arte e 
Utopia: um olhar para um novo mundo”, home-
nageando o artista paraibano Fabiano Gonper. 
As inscrições seguem até o dia 20 deste mês. 
Para mais informações, acesso ao edital comple-
to, além da obtenção de toda a documentação e 
formulários necessários para a inscrição, basta 
entrar na página oficial da instituição na internet 
(www.sescpb.com.br). 

A Bienal de Arte Contemporânea selecionará 
15 trabalhos de artistas paraibanos trazendo pos-
sibilidades de experiências poéticas que convidem 
os visitantes a pensar nos ideais de um novo mun-
do no pós-pandemia. Cada artista pode inscrever 
no máximo três obras, que serão analisadas pela 
comissão curatorial, composta por três curadores 
convidados pelo Sesc-PB, e o resultado será divul-
gado no dia 31.

Entre os selecionados, a instituição concederá 
cinco prêmios Aquisição no valor de R$ 4 mil cada, 
e, ao fim da exposição, as obras premiadas passa-
rão a integrar a Coleção de Arte do Sesc Paraíba. 
A programação será composta, também, por duas 
ações formativas no formato virtual, destinada aos 
15 artistas selecionados.

O projeto deve ter relevância artística como o 
principal critério de classificação englobando, di-
versidade, o conteúdo e pertinência ao eixo curato-
rial. Também uma adequação da proposta à temá-
tica e da proposta artística ao ambiente expositivo 
disponível, não comprometendo a integridade do 
espaço e do público.

Além de discutir olhares e novas perspectivas 
sobre o mundo pós-pandemia, a Bienal de Arte 
Contemporânea também tem como objetivo incen-
tivar a produção de artistas emergentes paraiba-
nos e colaborar na difusão de sua produção por 
meio da exposição coletiva.

Dúvidas ou outras informações podem ser ob-
tidas pelo telefone (83) 3208-3190 ou pelo e-mail 
licitacoes@sescpb.com.br. 

Sobre o homenageado 
Fabiano Gonper é um artista visual pessoen-

se e atualmente divide seu trabalho entre a capital 
paraibana e a cidade de São Paulo, onde fixou mo-
radia. Suas obras buscam trazer questões ligadas 
ao indivíduo como um ser transitório entre o indi-
vidual e o coletivo.

Iniciou a vida artística em 1989, por meio de 
oficinas na Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), e desde então já integrou diversas ex-
posições individuais e coletivas no Brasil e no ex-
terior, a exemplo de Alemanha, Equador, Estados 
Unidos e Inglaterra.

Artista da nova geração, começa a impor seu 
trabalho com questões ligadas ao indivíduo como 
ser transitando obrigatoriamente na dimensão en-
tre o eu individual e o coletivo. Partindo do cotidia-
no e de experiências de ordem pessoal, seu traba-
lho oscila entre o imaginário de cunho surreal e o 
real, introduzindo o mistério, sem excluir, porém, a 
possibilidade da comunicação com o receptor.

Em 1999, foi residente na École Supérieure 
des Beaux-Arts, em Genebra, Suíça. É um dos idea-
lizadores do OZ – Espaço Experimental de Arte e 
Residência Artística, em João Pessoa.

Entre 2003 e 2005, ele foi diretor da Galeria de 
Arte Archidy Picado (Funesc), localizada no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, na capital.

Foto: Vicente de Mello/Divulgação

Neste ano, Bienal presta homenagem ao artista paraibano Fabiano Gonper

Marinho também conhecido por Rei dos Cantadores

Foto: Arquivo A União

Da Redação
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É um dos menores estados brasileiros, no entanto, 
encerra em seu território pitorescas paisagens de rara 
beleza. Do Sertão ao Litoral, do Cariri ao Curimataú, be-
lezas naturais e patrimônios históricos se fundem em 
magníficos cenários.

A iniciar pela Ponta dos Seixas, lugar mais oriental 
das Américas, onde o sol nasce primeiro, a costa parai-
bana é magnífica e mescla grandes estruturas hoteleiras 
com lugares paradisíacos. Temos as Praias Bela, Formosa, 
Jacumã, Ponta de Lucena (só para citar algumas), praias 
em área de reserva Potiguara que são preservadíssimas, 
com destaque para Aldeia Forte, Galego, Barra de Cama-
ratuba e do Mamanguape, inclusive há – no Litoral Sul – a 
Praia de Tambaba, ponto para onde aflui milhares de tu-
ristas adeptos do naturismo. Ainda em nosso Litoral, ci-
dades históricas possuem igrejas e prédios que remontam 
nosso passado colonial, a começar por nossa capital. 

Partindo para o interior, a Parahyba fica ainda mais 
bonita. Seguindo o caminho dos rios, chegamos através 
do Rio Paraíba às cidades de Cruz do Espírito Santo, 
em Pilar conhecemos o nascedouro e a paisagem que 
influenciou José Lins do Rego em sua majestosa obra. 
Passamos por Barra de Santana – onde o declamado 
Bodocongó encontra as águas do Paraíba – e chegamos 
a Boqueirão, a cidade das águas, ali se pode deliciar os 
melhores peixes e banhar-se no manancial que abaste-
ce Campina Grande e parte da Borborema. Passamos 
pela histórica cidade de Cabaceiras, chegando ao Lajedo 
de Pai Mateus, caminhando por trilhas e conhecendo 
um rico patrimônio ecológico, histórico e arqueológico. 
Embrenhando-se pelo Cariri, podemos conhecer Serra 
Branca, Sumé, Prata, Monteiro, bucólicas e hospitaleiras 
cidades onde se pode observar o tempo passar à sombra 
das árvores, proseando com cantadores, poetas repen-
tistas e violeiros seresteiros, não esquecendo de tomar 
um bom refresco no mercado público, onde é servido 
tudo de mais gostoso.

O Brejo paraibano, no topo do Planalto da Borbore-
ma, esbanja tradição através dos sabores, do clima frio 
de altitude e dos engenhos, que encantam a todos que ali 
visitam. Guarabira, Areia e Bananeiras são as maiores 
cidades, imersas em um ar colonial, onde frutifica uma 
cultura ímpar em terras paraibanas. Ali há o Circuito do 
Frio, um estruturado e envolvente roteiro turístico e sen-
timental que abarca lugares históricos, engenhos de ca-
chaça e rapadura, hotéis fazenda com uma gastronomia 
peculiar.

No Agreste, a enigmática Pedra do Ingá com suas 
indecifráveis inscrições, desafia a curiosidade de todos, 
foi assim com Zé Ramalho “nas trilhas de Sumé”. De for-
ma geral, a Paraíba é repleta de testemunhos ancestrais, 
prova inconteste que nossas serras e montanhas foram 
ocupadas por milênios.

Do Cariri, tem que se conhecer o queijo de Boa Vista e 
São João do Cariri, o feijão verde com galinha de capoeira 
em São José dos Cordeiros, Taperoá e Barra de São Miguel, 
a Serra da Engabelada em Caraúbas, a APA das Onças em 
São João do Tigre, a nascente do Rio Paraíba na Serra do 
Jabitacá, em Monteiro, as delícias de Bode (assado ou gui-
sado) em Gurjão, Parari, e todo o Cariri, nessa “civilização 
do Couro” como já afirmou Capistrano de Abreu.

Subimos a Serra do Teixeira e chegamos ao céu... 
ponto culminante do Estado, tudo está aos nossos pés. 
Passamos pela Pedra do Tendó e descemos a planície 
sertaneja até chegar a Patos, morada do sol. Cidade quen-
te, aconchegante e aprazível. Em São Mamede, temos a 
Serra do Picotes, réplica em miniatura do Pão de Açúcar, 
esculpido majestosamente pela natureza.

Chegando ao Sertão, vamos pelo Vale do Piancó, 
descendo até chegar em Princesa Isabel, cidade que já foi 
república independente na Revolução de 1930. Voltando 
sertões adentro, chegamos ao Vale dos Dinossauros em 
Sousa. Ali, inúmeras pegadas ornam o Vale do Rio do Pei-
xe onde os dinos deixaram seus “rastros”.

De monumentos religiosos, temos a Cruz da Meni-
na (Patos, Amparo e Pombal), o Memorial Frei Damião 
(Guarabira), a Pedra da Santa (Araruna), a Pedra de San-
to Antônio (Fagundes), a estátua do Cristo Rei em Itapo-
ranga, S. Sebastião de Lagoa de Roça e Teixeira, Cruz do 
Gavião (Boa Vista) como também centenas de cruzeiros 
encimando rochas e serras, demonstrando a devoção e 
religiosidade do povo, cada um deles atraindo peregrinos 
de várias regiões.

Por falar em devoção, não há período de maior fer-
vor religioso e festivo que o São João. Em todo o interior 
há cerimônias religiosas em favor do santo e os inúme-
ros “Joões”, nascidos no dia 24 de junho e batizados com 
o nome do santo recebem em suas casas as novenas. Os 
santos Antônio, José e Pedro também são celebrados, 
época junina é o período da colheita e onde há fartura, 
há festa! Neste quesito, todas as cidades promovem fes-
tas no período, desde as mais tradicionais, às mais mo-
dernas. O grande destaque é o Maior São João do Mundo, 
realizado em Campina Grande com 31 dias de duração, 
sediado no gigantesco Parque do Povo.

A Parahyba possui inúmeras belezas naturais e his-
tóricas, é um Estado rico em tradição e cultura. Conhecer 
seus segredos, desvendar seus mistérios, são desafios. O 
poeta e forrozeiro Tom Oliveira afirmou: “Lugar tão lindo 
assim pra mim é joia rara (...) porque eu sou muito feliz, 
sou Paraibano!” Parabéns Parahyba, 436 anos!

Ah, Parahyba...

em destaque
Crônica
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Candidaturas

Ontem, a atriz Fernanda 
Montenegro oficializou sua 
candidatura a uma vaga na 
Academia Brasileira de Letras 
(ABL). No dia anterior, o can-
tor e compositor Gilberto Gil 
também revelou seu interesse 
em se tornar imortal.

“Enviamos a carta para 
a candidatura da cadeira nú-
mero 17, que pertenceu ao 
saudoso acadêmico Affonso 

Arinos”, informou a assesso-
ria de Montenegro.

A vacância foi oficial-
mente declarada após a ce-
rimônia da Sessão da Sauda-
de, na ABL, em homenagem 
a Arinos. Segundo a asses-
soria, Gilberto Gil ainda não 
se decidiu se oficializa sua 
candidatura pela cadeira de 
Murilo Melo Filho ou a de 
Alfredo Bosi, que logo de-
verão ser declaras vagas: na 
próxima quinta-feira (dia 
12), será a do jornalista Mu-

rilo Melo Filho (cadeira de 
número 20); no dia 19, a do 
professor Alfredo Bosi (12); 
e, no dia 26, a do advogado e 
ex-vice-presidente do Brasil 
Marco Maciel (39).

Após um hiato de fecha-
mento devido à pandemia da 
covid-19, a Academia Brasi-
leira de Letras realizou nesta 
semana a primeira de quatro 
sessões virtuais para se des-
pedir e homenagear os inte-
grantes mortos recentemente: 
Affonso Arinos de Mello Fran-

co (morto em 15 de março do 
ano passado); Murilo Melo 
Filho (óbito em 27 de maio de 
2020); Alfredo Bosi (morto em 
7 de abril de 2021), e Marco 
Maciel (óbito em 12 de junho 
deste ano).

Além de Fernanda Mon-
tenegro e Gilberto Gil, os 
escritores Daniel Mundu-
kuru e Godofredo de Olivei-
ra Neto e o poeta Salgado 
Maranhão também podem 
se candidatar às cadeiras 
vagas na ABL.

Gil e Fernanda Montenegro 
na disputa por vagas na ABL
Redação
com Agência Estado

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.

Pernalonga e companhia de volta às quadras de basquete para uma partida épica em ‘Space Jam: Um Novo Legado’

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Foto: Gerard Giaume/DivulgaçãoFoto: Paulo Belote/TV Globo

Montenegro (E) oficializou candidatura para a cadeira de Affonso Arinos; já Gil (D) ainda não se decidiu se vai disputar a cadeira de Murilo Melo Filho ou a de Alfredo Bosi
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Após o lançamento da 
mostra João Pessoa em li-
nhas e cores, ainda em car-
taz no Hotel Globo, acon-
tece mais uma exposição 
de artes visuais que marca 
a retomada das atividades 
culturais a partir do Centro 
Histórico da capital.

Está aberta à visitação e 
deve se estender até o final 
do mês Origens – Restau-
rar e Renovar as Tradições, 
exposição que remonta a 
história e as paisagens de 
João Pessoa, contando com 
pinturas e instalações na 
Casa da Pólvora. O público 
pode conferir gratuitamen-
te o trabalho dos artistas 
Guilherme Semmedo, Ro-
drigues Lima e Ana Maia to-
dos os dias, das 10h até 18h. 
É obrigatório o uso de más-
caras e haverá controle no 
acesso do número de pes-
soas que podem observar as 
obras ao mesmo tempo.

São 17 obras do artista 
plástico natural de Guiné-
Bissau radicado em João 
Pessoa desde 1985, Gui-
lherme Semmedo. Para a 
curadoria da mostra, as pin-
turas de Semmedo “impõe 
o tom, a força e a represen-
tatividade da identidade 
negra em suas obras”. Seus 
quadros retratam também 
o ambiente natural em uma 
abordagem surrealista so-
mados aos elementos dos 
povos africanos, como ins-
trumentos musicais, adere-
ços e utensílios. 

Dividindo a exposição 
na Casa da Pólvora, o ar-
tista paraibano Rodrigues 
Lima leva sete obras com 
um apelo pela preservação 
ambiental e do patrimônio 
cultural, denunciando seu 
abandono e descaso. Com 
pelo menos uma obra com 
referência à obra A persis-

tência da memória, de Sal-
vador Dali (1904-1989), os 
organizadores de Origens 
afirmam que o trabalho de 
Lima traz imagens que “dia-
logam entre si culminando 
num misto de realidade com 
ares de homenagem à cida-
de de João Pessoa”.

Completa ainda a expo-
sição, a instalação que re-
cria uma área de manguezal 

dentro do prédio anexo vi-
zinho ao Centro Cultural da 
Casa da Pólvora. As redes de 
pesca, barco, folhas, galhos e 
lama que se espalham pelo 
ambiente procuram refletir 
o ambiente da comunidade 
vizinha do Porto do Capim. 
A responsável pela instala-
ção é a também diretora do 
centro, Ana Maia. “Busca-
mos uma narrativa do Porto 

do Capim, do mangue, numa 
correlação com os pescado-
res daquela área. É uma coi-
sa belíssima com o objetivo 
de fazer um resgate históri-
co da fundação da cidade e 
também uma homenagem 
ao Porto do Capim, que foi 
onde começou a história 
da nossa capital”, explica a 
artista e gestora. “Tudo isso 
faz parte de um momento 

em que o movimento cul-
tural da nossa cidade, que 
é muito rico, volta a aconte-
cer”, comemora Maia.

Sobre a volta das ativi-
dades culturais promovidas 
pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, o presidente da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Marcus 
Alves, destaca que não é por 
acaso que ela tenha se ini-

ciado pelos bairros do Cen-
tro Histórico e Varadouro.

“Nós estamos fazen-
do isso a partir da Casa da 
Pólvora, Hotel Globo, Casa-
rão 34 e Pavilhão do Chá. 
Reabrimos a Casa da Pól-
vora com estas atividades 
e convidamos a cidade de 
João Pessoa a valorizar a sua 
história e a sua tradição, ao 
mesmo tempo em que reno-
vamos essas mesmas tradi-
ções”, ressalta Marcus Alves. 
“Este é um bom momento 
para deixar os equipamen-
tos abertos. Tudo isso den-
tro de uma política de con-
trole sanitário para evitar 
aglomerações, mas fazendo 
pequenas apresentações 
que garantam um retorno 
às atividades presenciais”, 
complementa o presidente 
da Funjope.

Além do lançamento 
exposição Origens – Restau-
rar e Renovar as Tradições, 
no entorno do Centro Cultu-
ral Casa da Pólvora passou 
ainda por uma interven-
ção do artista visual Duda 
Aguiar nesta semana, atra-
vés de um painel em grafite 
na pracinha.

Cinema e música
Hoje, a série ‘Concertos 

Sinfônicos Digitais’ realiza-
da pela Orquestra Sinfônica 
Municipal de João Pessoa 
(OSMJP) será dedicada ao 
cinema. O solista é Jorge 
Rossi, primeiro violonce-
lista da OSMJP. O programa 
começa às 18h, no canal da 
Sinfônica no YouTube.

Durante o evento serão 
executados temas de filmes: 
‘Tempo de Amar – Sicilia-
na’, de Alexandre Guerra; 
‘Cinema Paradiso’, de Ennio 
Morricone; ‘Hallelujah’, de 
Leonard Cohen; ‘Deborah’s 
Theme’, de Ennio Morrico-
ne; ‘Shallow’, de Lady Gaga; 
e ‘Game of Thrones’, de Ra-
min Djawadi.

Mostra marca retorno de ações 
culturais à Casa da Pólvora
No Centro Histórico, exposição coletiva ‘Origens’ remonta a história e as paisagens da capital paraibana
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Peça e pintura que remetem à ecologia de Rodrigues Lima (foto maior e acima); instalação que recria uma área de manguezal no Porto do Capim 
pela curadora Ana Maia (acima, ao centro) e a representatividade da identidade negra pelo artista africano Guilherme Semmedo (duas fotos abaixo)

Fotos: Casa da Pólvora/Divulgação

Hoje dou uma contribuição à 
memória da contracultura bra-
sileira. Isso existe, sim: contra-

cultura, vanguardas, por aí...
Kaos, com K mesmo, foi uma inven-

ção de Jorge Mautner. Havia um grupo de 
escritores de vanguarda pelos lados de 
Curitiba e Florianópolis, nos anos 1960, 
destacando-se Lindolf Bell.

No mesmo grupo, estava Jorge Maut-
ner. Hoje há um referencial dele em tor-
no do “compositor apoiado por Gilberto 
Gil”, desde que se reuniram em show de 
voz, violão e percussão. O Brasil da nova 
contracultura desconhece que a união 
Mautner-Gil (foto) explodiu no começo 
dos anos 1970, em Londres.

Era o tempo do famoso “exílio dos 
baianos” (Gil e Caetano tinham sido pre-
sos em São Paulo, no Hotel Paramount, 
e depois ficaram em “liberdade vigiada” 
em Salvador; como não havia mais clima, 
foram morar em Londres).

Unido a Gil – com quem trocou ideias 
musicais, políticas, poéticas, filosófi-
cas – e num exílio voluntário, Mautner 
assinou algumas parcerias com ele, entre 
elas a gravada ‘The three mushrooms’, 
num clima bem Stevie Winwood. Essa 
ligação Mautner-Gil é assim bem “anti-

ga”. Prolongou-se pós-exílio, atravessou 
a transição e consolidou-se no final da 
década de 1980.

Muito antes da ligação com Gil, Jor-
ge Mautner saiu do Sul lançando livros 
como Vigarista Jorge, Deus da chuva e 
da morte e Kaos (repito: com K mesmo). 
Abafado pela estética dominante e por 
circunstâncias da ditadura, o Mautner 
escritor passou desapercebido da críti-
ca, da imprensa, dos leitores. Ficou limi-
tado à vanguarda, aos ávidos pelo novo 
em alguns lugares-mãe da arte deste 

país, inclusive a Paraíba, onde Marcus 
Vinícius de Andrade circulava dizendo 
que Mautner era o melhor.

Tanto era o entusiasmo pelas coisas 
de Mautner, que cheguei a escrever um 
texto teatral chamado Viver não é usar 
óculos cor de rosa, a partir de ideias e 
personagens contidos e incontidos em 
Vigarista Jorge.

nnnnnnnnnnnn

Mautner inventou o Kaos a partir da 
imagem e semelhança de que Deus criou 
o Caos. Caos criado por Deus? Sim, pois 
sem caos a criação não teria explodido no 
fiat lux. “Assim, o Deus poderoso, ardente 
de vida, faz surgir do caos o homem, a 
mulher, os astros” (como Graça Aranha 
na Estética da vida).

Seria o caos primordial? O que os 
gregos grafariam como chaos? O que 
Mautner grifou como Kaos? A solução é 
lembrar que K está em Kaos, em Kafka, 
Krishnamurti, Kierkegaard, Kant, Knei-
pp. O Kaos com K não é apenas kitsch. 
O caos com qualquer letra é benefício, 
consequência da criação. Fora do caos 
nada mais há do que caos (ou do pre-
sente?).

Gil fez parcerias com Jorge Mautner
nnn Recomendo: 
procurem o jovem vio-
lonista coreano Sungha 
Jung no YouTube. Pode 
ser citado como um 
dos dez melhores do 
mundo na atualidade. 
nnn A técnica de 
Sungha Jung é impe-
cável. Adoro quando 
ele junta-se a Jason 
Mraz para a interpre-
tação de ‘I’m yours’. 
Arrasam.
nnn Não sou profeta, 
mas digo que ninguém 
substituirá Domingui-
nhos. Só quem tocou 
sanfona melhor do 
que ele neste país foi 
Sivuca.
nnn  Conheci Domin-
guinhos quando veio 
a João Pessoa acom-
panhando Gilberto 
Gil em Refazenda, em 
duas noites no Teatro 
Santa Roza. 
nnn Eu e Domingui-
nhos  nos reencontra-
mos em São Paulo, na 
casa do saudoso pro-
dutor Hélio Rodrigues. 
Ficamos amigos.

nnn Cezinha do 
Acordeon (foto) – que 
vinha muito a João 
Pessoa até antes da 
pandemia “corono-
viresca” – conheceu 
Dominguinhos quando 
tinha 13 anos. 
nnn Contou Cezinha: 
“Disseram a ele que 
tinha um rapaz novo 
que tocava e fui a uma 
apresentação dele. Me 
convidou para tocar uma 
música com ele, depois 
outra. Começou a me 
chamar para acompa-
nhá-lo”. 
nnn  No entanto, eu 
cá com meus botões de 
carne e osso, com todo 
o respeito, repito que 
ninguém substituirá 
Dominguinhos.

Geleia geral
Foto: Divulgação
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Na pauta estão três Medidas Provisórias, entre elas, a que reduz juros e multas de processos de execução de débitos não tributários

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(ALPB) abre as atividades 
da Casa na próxima segunda-
feira com mais de 100 ma-
térias em pauta, entre elas, 
três Medidas Provisórias, 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) e mais 21 
vetos do Governo do Estado 
a projetos de autoria dos de-
putados estaduais.

A reunião está marcada 
para as 14h e as atenções dos 
parlamentares estão volta-
das mesmo é para os 21 vetos 
que vão se somar a mais 72 
ocorridos somente no pri-
meiro semestre deste ano. 
Das três Medidas Provisó-
rias, uma trata da redução de 
juros e multas relacionados 
aos processos de execução 
de débitos não tributários 
do Poder Executivo, e a ou-
tra institui o Programa Celso 
Furtado de Inovação Edu-

Ademilson  José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson  José
ademilson2019jose@gmail.com

CCJ da Assembleia analisa mais 
de 100 matérias segunda-feira

Privatização dos Correios
Dos 12 deputados federais paraibanos, somente quatro - Damião Feliciano, Edna 
Henrique, Frei Anastácio e Gervásio Maia - votaram contra o projeto de privatização 
dos Correios. Hugo Motta votou a favor e sete não participaram da votação. Página 14
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Pauta da Comissão de 
Constituição e Justiça 

inclui 21 vetos do 
Governo do Estado a 
projetos legislativos

cacional e Desenvolvimento 
Regional. 

Também de autoria do 
Poder Executivo, há um pro-
jeto e uma Proposta de Emen-
da à Constituição que tratam 
de inovações tecnológicas 
para o Estado. As duas ma-
térias serão apreciadas pela 
CCJ, mas depois de encami-
nhadas ao plenário seguirão 
tramitações diferenciadas. 
Ao contrário do projeto que 
só exige a aprovação do ple-
nário, a PEC obrigará parecer 
também de uma Comissão 
Especial a ser indicada pelo 
presidente da Casa, o depu-
tado Adriano Galdino (PSB). 

Ordem dos trabalhos
Atendendo o que deter-

mina o Regimento Interno da 
Casa, antes dos vetos, das Me-
didas Provisórias e de todos 
os demais projetos em pauta, 
a Comissão de Constituição e 
Justiça, que é presidida pelo 
deputado Ricardo Barbosa 
(PSB) primeiro vai precisar 
dedicar o começo da reunião 
da segunda-feira à aprecia-
ção e votação  das matérias 
prejudicadas ou que ficaram 
acumuladas do primeiro se-
mestre deste ano.

Na sequência, os traba-
lhos incluirão apreciação e 
votação das matérias sujei-
tas a despacho do presiden-
te da Casa e, finalmente, os 
Projetos de Lei Ordinária 
que, ao todo, somam 63, re-
presentando o maior volu-
me de matérias que já estão 
em pauta. Na manhã do dia 
seguinte, às 9h30, a Assem-
bleia retoma as sessões de 
plenário que, no decorrer 
deste mês, deverão conti-
nuar remotas. 

Reunião da CCJ está marcada 
para 14h; na terça-feira, a 
Assembleia retoma as sessões 
de plenário, que por enquanto 
continuam em modelo remoto

Foto: Ortilo Antônio

Diálogo democrático

Deputados defendem unidade 
da base aliada do governo

Trabalho e equilíbrio financeiro

Os deputados estaduais, 
Wilson Filho (sem partido), 
Anísio Maia (PT) e Felipe 
Leitão (Avante) previram, 
ontem, que as posições par-
tidárias são sempre defini-
tivas em qualquer processo 
eleitoral, por esse motivo é 
importante que parlamen-
tares e demais lideranças já 
iniciem um trabalho no sen-
tido de manter todas as le-
gendas que fazem parte hoje 
da base governo no conjunto 
de forças que deve apoiar 
a reeleição do governador 
João Azevêdo (Cidadania) 
nas eleições de 2022.

“Eu só me filiarei a um 
partido que esteja integran-
do o conjunto dessas forças”, 
afirmou, ontem, o deputado 
estadual Wilson Filho, que, 
juntamente com o seu pai, 

o deputado federal Wilson 
Santiago, aguardam o perío-
do da “janela partidária” para 
se filiarem a uma nova legen-
da e poderem disputar as 
eleições. “Esse requisito é o 
principal e não só para mim, 
como também para todos 
aqueles que estão deixando 
o PTB do Litoral ao Sertão”, 
garantiu Wilson Filho.

Ele fez questão de des-
tacar que o grande volume 
de obras e serviços que o go-
vernador vem realizando na 
Paraíba, bem com a forma 
democrática com que con-
duz os destinos do Estado é 
que tem induzido seu grupo 
a se posicionar dessa manei-
ra. “Além de ser um político 
equilibrado e do diálogo, o 
governador atende e trata a 
todos com a mesma atenção 
e isso independente de cor 
partidária“, disse o deputado.

Wilson Filho frisou que 

somente a maneira como o 
governador tem conduzi-
do as ações de combate e 
prevenção  à covid-19 já são 
merecedoras de boa apre-
ciação por parte das demais 
lideranças políticas do Es-
tado.  “A Paraíba é um dos 
estados que mais vacinou 
contra a covid-19 e onde a 
doença tem regredido com 
mais força, isso porque os 
recursos financeiros têm 
sido utilizados de forma 
correta”, finalizou.

Diante desse quadro, o 
parlamentar analisa que “o 
nome do atual governador 
é mesmo o que desponta 
com total credibilidade para 
merecer mais quatro anos 
de gestão, por isso prevejo 
que toda essa base aliada 
de hoje deverá continuar 
coesa em torno do nome do 
governador nas próximas 
eleições”, previu.

Único representante do 
PT na Assembleia Legislativa 
do Estado, o deputado esta-
dual Ricardo Anísio também 
concorda que todos os par-
tidos do grupo de apoio ao 
governo deverão levar esse 
clima para o arco de alianças 
que defenderá a reeleição 
do governador em 2022. “O 
governador João Azevêdo é 
um nome que agrega, tanto 
é assim que conta hoje com 
o apoio de cerca de 80% do 
Partido dos Trabalhadores”, 
estima Anísio, ao projetar 
que esse também seria o 
quadro interno da legenda 
a ser levado para as eleições.

Perguntado se o ex-go-

vernador Ricardo Coutinho 
caminha para se filiar ao 
partido ainda este ano, Aní-
sio Maia disse que tudo isso 
não passa de boatos, tanto 
é assim que não existe nem 
mesmo qualquer pedido for-
malizado junto à agremia-
ção. “Os petistas conhecem 
demais o ex-governador e 
sabem tanto quanto eu que 
por onde anda é só pra fazer 
confusão e desunião”, disse.

O 1º vice-presidente 
da Assembleia Legislativa 
e atual secretário de Desen-
volvimento Social da capital, 
Felipe Leitão (Avante), tam-
bém está entre aqueles para 
quem o governador João 

Azevêdo está credenciado 
para concorrer à reeleição 
nas eleições de 2022.

“Não há o que se dis-
cutir quando se fala de 
trabalho pela Paraíba”, re-
sume Felipe Leitão, ao sa-
lientar que “o governador 
vem mostrando que sabe 
administrar, mantendo um 
disciplinado processo de 
equilíbrio financeiro e en-
frentando a pandemia com 
muita competência. Além de 
tudo isso, há investimentos 
na recuperação econômi-
ca do Estado e um clima de 
muita harmonia entre go-
verno e deputados”, pontuou 
Felipe.
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Apenas um parlamentar do Estado se posicionou a favor da proposta de privatização e quatro foram contrários

Dos 12 deputados fe-
derais paraibanos, somen-
te quatro - Damião Felicia-
no (PDT), Edna Henrique 
(PSDB), Frei Anastácio (PT) 
e Gervásio Maia (PSB) - vo-
taram contra, anteontem à 
noite, o Projeto de Lei de 
autoria do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
que permite a privatização 
da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT). 
Hugo Motta (Republicanos) 
foi o único que votou a favor, 
enquanto que os outros sete 
- Aguinaldo Ribeiro (PP), 
Efraim Filho (DEM), Julian 
Lemos (PSL), Leo Gadelha 
(PSC), Wellington Roberto 
(PL), Ruy Carneiro (PSDB) e 
Wilson Santiago (sem parti-
do) não marcaram presença 
na votação. 

“Eu estava num voo de 
Brasília para a Paraíba no 
momento da votação, mas 
participei da votação dos 
destaques já me posicio-
nando claramente contra a 
privatização da estatal”, jus-
tificou ontem de manhã por 
telefone o deputado Ruy 
Carneiro, ao explicar que 
sua posição era conhecida 
na bancada e que, se houver 
retorno depois da aprecia-
ção no Senado, confirmará 
sua posição.

No cômputo geral, no 
plenário que soma 513 
parlamentares, a matéria 
que se constitui num texto 
base contou com os votos 
favoráveis de 286 contra os 
de 173 deputados. Confor-

me a proposta aprovada, a 
regulação do setor caberá 
à Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) e 
a partir de um substitutivo 
também aprovado, o mo-
nopólio para carta, cartão 
postal, telegrama e corres-
pondência agrupada conti-
nuará com os Correios por 
mais cinco anos, podendo 
o contrato de concessão 
estipular um prazo ainda 
superior.

Atualmente, a iniciativa 
privada participa da explo-
ração dos serviços postais 
por meio de franquias, mas 
os preços seguem tabelas 
da ECT, que detém o mo-
nopólio de vários serviços. 
Entretanto, já existe con-
corrência privada para a 
entrega de encomendas, 
por exemplo. “Não havia 
como votar a favor de uma 
matéria que, como todos 
sabem, só vai trazer prejuí-
zos para os trabalhadores e, 
sobretudo, para a popula-
ção que usa os serviços dos 
Correios”, afirmou Gervásio 
Maia (PSB).

Ele lamentou que uma 
empresa com a tradição e 
com a estrutura dos Cor-
reios venha a ser privatiza-
da, isso porque em muitos 
recantos do país, os seus 
rendimentos naturalmente 
não são iguais a de regiões 
metropolitanas e grandes 
cidades, o que resultará em 
cortes de serviços e con-
sequentemente em muitas 
demissões pelo país. “Votei 
contra e espero que, no Se-
nado, a maioria reveja essa 
decisão”, disse.  

Ademilson José
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Sete deputados da PB faltaram 
à votação da venda dos Correios

O deputado Hugo Mot-
ta (Progressista), único que 
votou favoravelmente, não 
atendeu aos contatos da re-
portagem e nem deu retor-
no explicando sua posição, 
mas outros parlamentares 
também lamentaram os re-
sultados da votação. “Essa 
privatização trará demissão, 
precarização do trabalho, 
fechamento de agências e 
serviços mais caros para a 
população”, previu o deputa-
do Frei Anastácio, ao acres-
centar que espera correção 
da matéria na breve votação 
prevista para acontecer no 
Senado.

O deputado informou 
que atualmente os Correios 
estão em todas as cidades 
brasileiras, mas que com a 
privatização, deve desapa-
recer das cidades onde não 
haja lucro. “As informações 
são de que, apesar do lucro 
anual acima de R$ 1 bilhão, 
em muitas localidades as uni-
dades não dão lucro, mas, 
como a empresa é estatal, o 
Governo é levado a equilibrar 
os gastos, mantendo o aten-
dimento junto à população. 
Na iniciativa privada, isso 
fatalmente não vai existir e 
o povo é que será mesmo o 
grande perdedor”, alertou.

Ele considerou ainda que 
“é muito triste ver uma esta-
tal com mais de 350 anos ser 
privatizada, a toque de caixa, 
simplesmente para atender 
aos desejos privatistas de um 
governo que não dá valor ao 
serviço público brasileiro. 
Num universo de 270 países, 
apenas oito têm seus serviços 
de correios e telégrafos pri-
vados”, disse o deputado, ao 
aproveitar para manifestar 
solidariedade com os servi-
dores da empresa e ao apelar 
para que Senado reverta a 
decisão da Câmara Federal.

O vereador de João Pes-
soa, Marcos Henriques (PT) 

também lamentou a decisão 
da Câmara dos Deputados 
e disse que vai se integrar 
à luta do sindicato dos  tra-
balhadores dos Correios 
que, segundo ele, deve se 
intensificar agora enquan-
to a matéria caminha para 
o Senado. “Além de cumprir 
uma função social essencial 
transportando vacinas e re-
médios, livros para a edu-
cação básica e documentos 
oficiais, os Correios são uma 
empresa muito presente em 
todo o território nacional. 
Não podemos deixar que 
vendam esse patrimônio do 
povo”, disse. 

Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

Sessão que aprovou o projeto 
do governo Bolsonaro ocorreu 
na última quinta-feira, com 
parte dos parlamentares em 
plenário e parte em casa; 
deputados Damião Feliciano, 
Edna Henrique, Frei Anastácio 
e Gervásio Maia votaram 
contra a privatização

Demissão e fechamento de agências

“Temos prazo para 
adaptar as novas regras da 
Previdência local ao modelo 
nacional e, logo depois dis-
so, vamos instalar a comis-
são que vai preparar uma 
proposta de reforma admi-
nistrativa do município”.

O anúncio foi feito, on-
tem, pelo prefeito de Cam-
pina Grande, Bruno Cunha 
Lima(PSD), ao garantir que 
essas reformas vão se cons-
tituir nas duas principais 
tarefas de sua gestão do de-
correr do segundo semestre 
deste ano, tendo em vista a 
necessidade de melhor or-
ganizar o setor administra-
tivo e de adequar o municí-
pio ao novo ordenamento 
previdenciário já aprovado 
no Congresso Nacional.

Ele espera que, devi-
do a importância dessas 
duas matérias para todo 
o contexto do município, 
haja empenho também da 
parte do Poder Legislativo 
no sentido de se discutir, 
votar e concluir o proces-
so das duas reformas até 
o final deste ano. “São re-
formas primordiais para o 
próprio funcionamento da 
máquina, assim também 

para adequação do Instituto 
de Previdência dos Servido-
res Municipais às reformas 
previdenciárias estadual e 
federal que já foram aprova-
das na Assembleia Legisla-
tiva em 2020 no Congresso 
Nacional desde 2019”, disse.

Ele fez questão de 
lembrar também que, no 
tocante à reforma adminis-
trativa, seu objetivo será no 
sentido também de cumprir 
compromissos que foram 
assumidos na campanha 
eleitoral e que voltaram a 
ser tema dos seus pronun-
ciamentos ainda nas soleni-
dades de posse do começo 
deste ano. 

Bruno anuncia reforma 
previdenciária em CG
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Urnas não aceitam conexão e são seguras, 
reafirma secretário de tecnologia do TRE-PB

Fórum Criminal da capital recebe kits 
biométricos para criar banco de dados

O secretário de Tecnolo-
gia da Informação do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PB), 
José Cassimiro Júnior, disse 
ontem que uma das principais 
garantias de segurança das 
urnas eletrônicas é o fato de 
elas não terem e não permi-
tirem nenhum tipo de cone-
xão de rede, seja Bluetooth, 
RJ45 ou Wi-Fi. “As urnas são 
computadores ‘standalone’ 
e a única forma de entrar ou 
sair delas é através das mí-
dias especiais que cada uma 
possui”, disse.

Em entrevista que con-
cedeu ontem ainda como 

repercussão dos conflitos 
envolvendo o presidente Jair 
Bolsonaro e a cúpula da Justi-
ça Eleitoral, Cassimiro Júnior 
explicou que não há porque 
impor desconfiança porque, 
antes mesmo de serem as-
sinados e lacrados, os pro-
gramas desenvolvidos pelo 
TSE são submetidos a testes 
e, durante seis meses, coloca-
dos à disposição dos partidos 
políticos, da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), Minis-
tério Público e Polícia Federal 
para auditorias, através das 
quais, eventuais falhas, inten-
cionais ou não, certamente 
podem ser identificadas. 

“Após todo esse proce-
dimento e junto a órgãos de 

tanta credibilidade, não é pos-
sível que o funcionamento 
das urnas não se torne per-
feitamente seguro e merece-
dor da confiança das demais 
autoridades e da população”, 
comentou Cassimiro Júnior, 
ao acrescentar que, além da 
participação desses órgãos, 
há também a fiscalização dos 
partidos que sempre indicam 
fiscais habilitados em tecno-
logia para acompanhar as 
apurações”. 

O secretário lembrou 
que os próprios programas 
usados nas eleições passadas 
ainda estão no cofre do TSE, 
assinados e lacrados, para fins 
de novas auditorias, caso seja 
necessário. “Todas as urnas 

eletrônicas usam o mesmo 
programa e pode ser confe-
rida a assinatura digital para 
provar isso, para provar se 
elas usaram mesmo o mesmo 
programa”, explicou.

Provocado a falar sobre 
as recentes declarações do 
presidente Jair Bolsonaro, 
tentando colocar em dúvida 
o sistema eleitoral, José Cas-
simiro alertou que, quanto a 
isso, somente o Tribunal Su-
perior Eleitoral é que pode 
se pronunciar e já se pro-
nunciou, cabendo ao aparato 
aos integrantes do aparato 
técnico da Justiça Eleitoral, 
se pronunciar apenas sobre 
funcionamento, garantias e 
inovações do sistema. 

O Fórum Criminal da 
Capital recebeu do Conselho 
Nacional de Justiça 137 kits 
biométricos para a utilização 
pelo Poder Judiciário do Es-
tado da Paraíba. O objetivo 
da ação é a construção de um 
banco nacional de dados bio-
métricos de pessoas privadas 
de liberdade, identificando-as 
e, além de prevenir os delitos 
de falsa identidade, propor-
cionar a emissão gratuita de 

documentação civil da popu-
lação carcerária.

O juiz auxiliar da Pre-
sidência, Rodrigo Marques, 
informou que a medida per-
mite o acesso a serviços que 
garantam a cidadania, viabili-
zando oportunidades àqueles 
que se encontram na prisão, 
além dos egressos do siste-
ma prisional que querem se 
ressocializar.

“A superação das falhas 

históricas e estruturais do 
sistema prisional pátrio é 
uma preocupação do CNJ e 
também da Presidência do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 
sendo a documentação civil o 
primeiro passo para o acesso 
a políticas públicas inerentes 
a direitos básicos como edu-
cação, trabalho e moradia”, 
observou o juiz.

No total, o Conselho Na-
cional de Justiça está distri-

buindo 5,4 mil kits biométri-
cos com todos os Tribunais 
de Justiça, Seções Judiciárias 
Federais e Circunscrições 
Judiciárias Militares do país. 
A previsão é de que a distri-
buição seja concluída em se-
tembro e que em seguida as 
instituições recebam capaci-
tação para a internalização e 
padronização adequados ao 
cumprimento dos objetivos 
do projeto, segundo o CNJ.



Brasil

Presidente da Câmara toma decisão mesmo após derrota da proposta em comissão especial, por 23 votos a 11

Arthur Lira anuncia que a PEC 
do voto impresso vai a plenário
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Presidente: ”O que menos existe é harmonia”

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou, nessa sexta-feira (6), que 
harmonia “é o que menos existe” 
entre os Poderes da República. Em 
discurso a políticos e empresários 
aliados em Joinville (SC), Bolsonaro 
disparou série de ataques contra o 
Supremo Tribunal Federal, com o 

qual trava batalha em torno do voto 
impresso. “Não exijo que acreditem 
em mim”, disse sobre suas falas con-
tra o sistema eletrônico de votação.

“Eu quero e desejo eleições lim-
pas e democráticas, sem que meia 
dúzia de pessoas sem compromisso 
com a liberdade conte nossos votos 
em uma sala escura. Sem eleições 
limpas, (as eleições de 2022) já é 
uma fraude.”

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), pregou 
diálogo entre os poderes na manhã 
de ontem entrevista à Globo News e 
se solidarizou com membros do STF 
pelos ataques do chefe do Executi-
vo. Bolsonaro evitou temas relati-
vos ao embate com o Judiciário em 
conversa com apoiadores na saída 
do Palácio da Alvorada. No entanto, 
voltou a subir o tom ontem à tarde.

Fux e Aras defendem o diálogo permanente

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Luiz 
Fux, e o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, afirmam em 

nota conjunta “reconhecer a impor-
tância do diálogo permanente entre 
as duas instituições”.

Fux e Aras estiveram reunidos 
por cerca de 50 minutos nessa sex-
ta-feira, 6, a convite do magistrado 
para tratar das relações entre o 

Judiciário e o Ministério Público.
O encontro acontece após es-

calada das tensões entre Executivo 
e Judiciário por ataques do presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, 
a ministros do Supremo, ao sistema 
eleitoral e ao voto eletrônico.

Pedro Caramuru
Agência Estado

Gustavo Côrtes
Agência Estado

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (Progressis-
tas-AL), decidiu levar para 
o plenário da Câmara a 
discussão sobre o voto im-
presso mesmo após o pro-
jeto ter sido derrotado em 
comissão especial na quin-
ta-feira passada, por 23 a 
11. Segundo Lira, a disputa 
em torno desse tema “in-
felizmente, já foi longe de-
mais” e somente com a vo-
tação em plenário “teremos 
uma decisão inquestioná-
vel e suprema”.

“Pela tranquilidade das 
próximas eleições e para 
que possamos trabalhar em 
paz até janeiro de 2023, va-
mos levar a questão do voto 
impresso para o plenário, 
onde todos os parlamenta-
res eleitos legitimamente 
pela urna eletrônica vão 
decidir”, afirmou Lira.

O deputado convocou 
a imprensa para um pro-
nunciamento sem permitir 
questionamentos. O par-
tido de Lira votou a favor 
do voto impresso, uma 
bandeira do presidente 
Jair Bolsonaro. O PP havia 
se comprometido com ou-
tras legendas a derrubar 
a proposta, mas mudou de 
posição após o presidente 
da legenda, senador Ciro 
Nogueira (PI), ser nomeado 
por Bolsonaro como minis-
tro da Casa Civil na última 
quarta-feira.

Nas últimas semanas, 
Bolsonaro tem ameaçado 
a realização do pleito em 
2022 caso o Congresso não 
restabeleça o voto em papel. 
Ontem, Bolsonaro xingou o 

presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Luís 
Roberto Barroso, de “filho 
da p.. “. O ministro se tornou 
o maior alvo do mandatário 
pela defesa do voto eletrô-
nico. Como revelou o Esta-
dão, o próprio Lira recebeu 
um recado de um interlocu-
tor do ministro da Defesa, 
Braga Netto, e de coman-
dantes militares ameaçando 
as eleições.

“Para quem fala que 
a democracia está em ris-
co, não há nada mais livre, 
amplo e representativo que 
deixar o plenário manifes-
tar-se. Só assim teremos 
uma decisão inquestionável 
e suprema porque o plená-
rio é nossa alçada máxima 
de decisão, a expressão da 
democracia. E vamos deixá
-lo decidir. Esta é a minha 
decisão”, comunicou.

Meio termo
O governo tenta cons-

truir um meio termo para 
a proposta ter maior acei-
tação entre os deputados. 
O líder do governo na Câ-
mara, Ricardo Barros (Pro-
gressistas-PR) avalia que 
não tem necessidade de to-
das as urnas terem o dispo-
sitivo que imprime o voto e 
que isso poderia ser aplica-
do em apenas uma porcen-
tagem representativa.

“A ideia é fazer por 
amostragem. Como sem-
pre achei que fosse, nunca 
achei que ia ter todas as ur-
nas com voto impresso por-
que não tem nenhuma ne-
cessidade disso”, afirmou.

Para justificar a ideia, 
Barros citou o exemplo das 
pesquisas eleitorais. “Se 
você pensar estatistica-
mente, você faz uma pes-

Lauriberto Pompeu 
e Camila Turtelli 
Agência Estado

quisa de intenção de voto 
do Brasil com 2 mil entre-
vistas para quase 200 mi-
lhões de eleitores”.

O deputado do Paraná 
ressaltou que a alternativa 
ainda não está fechada e 
precisa ser debatida. “Isso 

também é uma construção 
que pode acontecer e pode 
não acontecer. Estamos 
conversando. A ideia é che-
gar em um entendimento.”

A proposta é critica-
da por especialistas e pelo 
próprio presidente do Tri-

bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Luís Rober-
to Barroso, que enxerga um 
retrocesso no sistema elei-
toral do país. Essa postura 
do magistrado fez dele o 
alvo principal dos ataques 
do presidente Jair Bolso-

naro nos últimos tempos. 
Nessa escalada de críticas, 
Bolsonaro afirmou nesta 
semana que sua luta não é 
contra o TSE ou o STF, mas 
apenas contra Barroso, que, 
segundo ele, “se arvora 
como o dono da verdade”.

Pacheco: “Teremos eleições livres em 2022”

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), reagiu 
às declarações do presidente Jair 
Bolsonaro que colocam em sus-
peição a realização das eleições 
em 2022. Ontem, em entrevista à 
GloboNews, Pacheco descartou a 
possibilidade de o pleito não ser 
realizado no ano que vem. “Tere-
mos eleições em 2022 legítimas”, 
garantiu, afirmando que são gra-
ves as declarações do presidente 
Bolsonaro em questionar a lisura 
das eleições.

“Não podemos questionar 
a lisura das eleições”, disse o 
presidente do Parlamento, emen-
dando que “todo aquele que 
pregar retrocesso com eleições 
2022 será punido pela história”. 
Pacheco relembrou ainda que 
não há comprovação de fraude 
nas eleições e apostou na con-

fiança do sistema de votação. 
Em sua avaliação, “a maioria dos 
parlamentares compreende que 
o sistema eletrônico é confiável” 
e a vontade do Congresso deve 
ser a de preservação do sistema.

A postura do parlamentar 
contra os ataques do presidente 
Bolsonaro ao sistema eleitoral, 
contudo, não são compartilha-
das pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL). Na última 
quarta-feira (4), em entrevista à 
Bandeirantes, Lira afirmou que 
o debate sobre o voto impresso 
estava muito “polarizado” e pediu 
calma na análise do tema.

O presidente da Câmara 
admitiu não existir “nenhum fato 
relevante” que aponte fraude nas 
urnas eletrônicas, mas mesmo 
assim, não deixou de apoiar a 
bandeira do presidente. Lira falou 
em criar formas de auditagem 
“mais transparentes”, que evitem 
a contestação das eleições, e jo-
gou a decisão final sobre o tema 
para o Senado.

Apesar da pressão e das 
ameaças de Bolsonaro, o voto 
impresso sofreu sua primeira 
grande derrota no Congresso na 
quinta-feira (5). O relatório do 
deputado Filipe Barros (PSL-PR) 
para a volta da contagem ma-
nual do resultado das eleições 
e da impressão do comprovante 
de votação foi derrotado por 23 
votos contrários e 11 favoráveis.

Contra qualquer ataque da 
decisão, Pacheco disse que as 
instituições devem ser “obe-
dientes” e entender que “quem 
decide é o Congresso Nacional”. 
“O papel do Congresso é discutir 
isso (voto e urna), como foi feito 
ontem”, pontuou. A expectativa, 
conforme pontua, é que o as-
sunto seja encerrado na Câmara 
dos Deputados. No entanto, caso 
prossiga para o Senado, “a Casa 
decidirá”, declarou. Pacheco de-
fendeu ainda que as reformas 
administrativa e tributária são 
as prioridades do Parlamento no 
momento.

“Botão amarelo”
Lira (PP-AL) voltou a falar sobre o “sinal 

amarelo”, um recado indireto sobre seu papel 
institucional na vigilância da democracia no seu 
pronunciamento feito ontem, quando anunciou 
que levará a proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC) do voto impresso para ser votada no 
plenário da Casa, pelos 513 deputados e não 
apenas na comissão especial.

“O botão amarelo continua apertado. Segue 
com a pressão do meu dedo. Estou atento. Vinte 
e quatro horas atento. Todo tempo é tempo. Mas 
tenho certeza que continuarei pelo caminho da 
institucionalidade, da harmonia entre os pode-
res e da defesa da democracia. O plenário será 
o juiz dessa disputa que já foi longe demais”, 
disse Lira.

Ele já havia citado esse “sinal amarelo” em 
março deste ano, no dia em que o país ultra-
passou a marca de 300 mil mortes provocadas 
pela covid-19 e após o presidente Jair Bolsonaro 
insistir em recomendações contrárias a diretrizes 
científicas. Sem citar a palavra impeachment, 
Lira disse, no dia 24 de março, que “os remédios 
políticos no Parlamento são conhecidos e são 
todos amargos; alguns, fatais”.

O próprio deputado deixou claro para quem 
o seu recado era direcionado. “Dirijo-me a todos 
que conduzem os órgãos diretamente envolvidos 
no combate à pandemia”, afirmou ele. “Estou 
apertando hoje um sinal amarelo para quem 
quiser enxergar: não vamos continuar aqui vo-
tando e seguindo um protocolo legislativo com 
o compromisso de não errar com o país se, fora 
daqui, erros primários, erros desnecessários, 
erros inúteis, erros que são muito menores do 
que os acertos cometidos continuarem a ser 
praticados”, afirmou também naquele dia.

Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

O presidente Arthur Lira justificou a decisão, afirmando que “não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário se manifestar”
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Variante Delta se alastra por áreas onde as pessoas não foram vacinadas, segundo as autoridades de Saúde

EUA: casos de covid atingem 
maior número em seis meses
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Os Estados Unidos 
atingiram o número mais 
alto de novos casos de co-
vid-19 em seis meses ao 
passar de 100 mil infecções 
relatadas na última quarta-
feira, de acordo com uma 
contagem da Reuters, en-
quanto a variante Delta se 
alastra por áreas onde as 
pessoas não foram vaci-
nadas.

O país relata 94.819 
casos na média de sete 
dias, um aumento de cin-
co vezes em menos de um 
mês. A média de 7 dias for-
nece o quadro mais preci-
so do quão rápido os casos 
estão aumentando, já que 
alguns estados só relatam 
infecções uma vez por se-
mana ou só nos dias úteis.

Sete estados com as 
taxas de vacinação con-
tra covid-19 mais baixas 
- Flórida, Texas, Missouri, 
Arkansas, Louisiana, Ala-
bama e Mississippi - res-
ponderam por cerca de 
metade dos casos novos 
e hospitalizações do país 
na última semana, disse o 
coordenador da Casa Bran-
ca contra a covid-19, Jeff 
Zients.

Nas próximas sema-
nas, os casos podem chegar 
a 200 mil por dia devido à 
variante Delta altamente 
contagiosa, disse Anthony 
Fauci, principal especialis-
ta em doenças infecciosas 
dos EUA.

“Se aparecer outra 
[variante] que tenha uma 
capacidade igualmente alta 
de se transmitir, mas que 
também seja muito mais 
grave, realmente pode-
mos estar encrencados”, 
disse Fauci em entrevista. 
“As pessoas que não estão 
sendo vacinadas pensam 
equivocadamente que só 
se trata delas. Mas não se 
trata. Trata-se de todos os 
outros, também.”

Reforço
Para combater a dis-

parada causada pela Delta, 
os EUA planejam dar va-
cinas de reforço contra a 
covid-19 aos norte-ame-
ricanos com sistemas imu-
nológicos comprometidos, 
disse Fauci.

Ao fazê-lo,  os EUA 
se somam a Alemanha e 
França, desconsiderando 
um apelo da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
para que não se adminis-
trem vacinas de reforço até 
que mais pessoas de todo 
o mundo sejam vacinadas.

Mudanças climáticas

Correntes do Atlântico perdem força 
Agência Brasil

O sistema de corren-
tes do Oceano Atlântico, 
um motor do clima do 
Hemisfério Norte, pode 
estar se enfraquecendo 
a tal ponto que em breve 
provocará grandes mu-
danças no clima mundial, 
alerta estudo divulgado na 
última quinta-feira.

A Circulação Meridio-
nal de Revolvimento do 
Atlântico (Amoc) é um sis-
tema amplo de correntes 
oceânicas que transporta 
água quente dos trópicos 
para o Atlântico Norte.

Como a atmosfera se 
aquece devido às emissões 
maiores de gases de efeito 
estufa, a superfície oceâni-
ca abaixo dela retém mais 

calor. Um possível colap-
so do sistema poderia ter 
consequências graves para 
o clima do planeta.

Modelos climáticos 
mostram que a Amoc 
nunca esteve tão fraca 
em mais de mil anos. Não 
se sabe, no entanto, se o 
enfraquecimento é causa-
do por uma mudança na 
circulação ou se tem a ver 

com a perda de estabilida-
de. O estudo, publicado no 
periódico científico Natu-
re Climate Change, diz que 
a diferença é crucial.

“A perda de estabili-
dade dinâmica implicaria 
a aproximação da Amoc 
de seu patamar crítico, 
além de uma transição 
substancial e, na prática, 
irreversível para o modo 

fraco, disse Niklas Boers, 
do Instituto Potstdam de 
Pesquisa de Impacto Cli-
mático e autor do estudo.

Ao analisar a tempera-
tura da superfície do mar 
e os padrões de salinidade 
do Atlântico, o estudo diz 
que o enfraquecimento 
do último século prova-
velmente está associado 
à perda de estabilidade.

Fernanda Simas
Agência Estado

A rapidez com que a va-
riante Delta do novo coronaví-
rus se dissemina tem colocado 
à prova o eficaz sistema de 
barreiras não farmacológicas 
em países do Leste Asiático e da 
Oceania contra a covid-19. Mais 
transmissível, a cepa driblou as 
barreiras sanitárias impostas na 
China, na Austrália e no Vietnã, 
exemplos do combate à doença 
antes da chegada das vacinas.

O caso mais recente é o 
australiano. Na última quin-
ta-feira, Sydney, Melbourne e 
Brisbane adotaram lockdown 
para conter o avanço da Delta. 
O país passou relativamente 
incólume aos primeiros 18 
meses da pandemia, graças a 
um sistema bem-sucedido de 
monitoramento de casos e tes-
tagem em massa.

Desde o começo de agosto, 
o Exército patrulha as ruas de 
Sydney para monitorar o con-

finamento, enquanto a terceira 
maior cidade do país, Brisbane, 
reforça o lockdown.

Com milhares de pessoas 
obrigadas a cumprir uma qua-
rentena de 14 dias por terem 
tido contato com alguém com 
a covid-19, a polícia disse não 
dispor de pessoal suficiente para 
fazer cumprir o confinamento. O 
Exército está ajudando a polícia 
a distribuir cestas básicas, a fa-
zer “atendimento de porta em 
porta” e verificar se o isolamento 
individual está sendo cumprido.

Na China, um dos poucos 
países que pareciam confiantes 
na vitória contra o novo corona-
vírus, a rápida disseminação da 
variante Delta levou o governo 
de várias cidades a impor novos 
lockdowns e os testes estão sen-
do feitos aos montes. Desde o dia 
21 de julho, quando a variante 
começou a se espalhar pelo país, 
o número de novos casos de co-
vid-19 subiu para 483, mais do 
que a soma dos cinco primeiros 
meses do ano. 

Variante Delta segue 
desafiando países

Agência Brasil

O Chile começará 
a administrar doses 
de reforço a pessoas já 
inoculadas com a Co-
ronaVac, informou o 
presidente Sebastián 
Piñera na última quin-
ta-feira. Estudos mos-
traram que as duas 
doses iniciais perdem 
parte da eficácia de-
pois de alguns meses.

O Chile lançou 
em fevereiro uma das 
campanhas de inocula-
ção em massa contra a 
covid-19 mais rápidas 
do mundo,  e já vaci-
nou totalmente mais 
de 60% da população, 
a maior parte com a 
CoronaVac, do labora-
tório chinês Sinovac. 
“Decidimos iniciar um 

reforço da vacinação 
daqueles que já rece-
beram as duas doses 
da vacina da Sinovac”, 
disse Piñera em pro-
nunciamento pela tele-
visão.

O país começará a 
administrar uma dose 
adicional da vacina da 
AstraZeneca no dia 11 
de agosto, iniciando 
com cidadãos de mais 
de 55 anos que recebe-
ram suas doses antes 
de 31 de março.

O Chile se junta 
aos Estados Unidos, 
à Alemanha e França, 
desconsiderando um 
apelo da Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) para que não 
se administrem va-
cinas de reforço até 
mais pessoas de todo o 

mundo serem vacina-
das. A subsecretária de 
Saúde chilena, Paula 
Daza, disse que estu-
dos domésticos e in-
ternacionais sugerem 
que as doses de reforço 
ajudariam a reforçar a 
imunidade, mas que o 
Chile já doou vacinas 
a seus vizinhos e con-
tinuará a auxiliar con-
forme for necessário.

“Estamos sempre 
analisando as reco-
mendações e, obvia-
mente, a possibilidade 
de cooperar com ou-
tros países latino-a-
mericanos”, afirmou. 
O número de chilenos 
mortos pela pandemia 
está em 35.806, e hou-
ve cerca de 1,6 milhão 
de casos confirmados 
da doença até agora.

Vacinados com CoronaVac 
terão terceira dose no Chile

A Amoc é um sistema amplo 
de correntes oceânicas que 
transporta água quente dos 
trópicos para o Atlântico Norte

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Nas próximas semanas, 
os casos podem chegar 

a 200 mil por dia 
devido à variante Delta 
altamente contagiosa, 
disse Anthony Fauci, 

principal especialista em 
doenças infecciosas dos 

Estados Unidos
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Número de pessoas que não conseguiram pagar as contas cresceu 5,45% na PB na comparação entre julho de 2020 e de 2021

O número de inadimplentes na 
Paraíba cresceu 5,45% no mês de 
julho de 2021, em relação a julho de 
2020. Segundo informações da ge-
rente comercial do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC) da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL-JP), Ivanise 
Leite Alves, o dado ficou acima da 
média da região Nordeste (-1,12%) 
e acima da média nacional (-2,02%). 
Ela revelou que na passagem de ju-
nho para julho deste ano, o número 
de devedores da Paraíba cresceu 
1,54% e que a participação mais ex-
pressiva do número de dívidas em 
julho foi recorde em bancos com 
57,18% do total de dívidas, seguido 
de inadimplência nos pagamentos 
das contas de água, luz e nos setores 
de comércio e telefonia.

Os paraibanos que mais pas-
saram a dever no mês de julho es-
tão na faixa etária de 30 a 39 anos 
(24,15%). A participação dos de-
vedores por sexo segue bem distri-
buída, com as mulheres na frente 
com 54,75%, e os homens ficando 
logo atrás com 45,25%. Em segui-
da, também estão na pesquisa por 
endividamento os jovens na faixa 
etária de 25 a 29 anos, seguido pe-
los adultos na faixa de 40 a 49 anos.

Ainda no que diz respeito ao 
mês de julho de 2021, cada consu-
midor negativado do Estado devia, 
em média, R$ 2.947,09 na soma de 
todas as dívidas. Os dados ainda 
mostram que 45,34% dos consu-
midores do Estado tinham dívidas 
de valor de até R$ 500, percentual 
que chega a 59,66% quando se fala 
de dívidas de até mil reais. O tem-
po médio de atraso dos devedores 
negativados da Paraíba é igual a 
25,1 meses, sendo que 34,40% dos 
devedores possuem tempo de ina-
dimplência entre um e três anos.

Dívidas
Neste mesmo período, o núme-

ro de dívidas em atraso de morado-
res da Paraíba cresceu 2,95%, em 
relação a julho de 2020. O dado fi-
cou acima da média da região Nor-
deste (-2,06%) e acima da média 
nacional (-3,24%). Na passagem 
de junho para julho, o número de 
dívidas da Paraíba cresceu 1,10%. 
Na região Nordeste, nessa mesma 
base de comparação, a variação foi 
de -0,72%.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

SPC: inadimplência fica acima 
da média nacional no estado

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | Colaborador

Quando acessamos o Facebook sempre 
tem aquele espaço para escrevermos e a 
famosa pergunta: o que você está pensando 
hoje? Pois bem, hoje acordei pensando nas 
vidas que são perdidas e nas famílias que são 
abaladas e destruídas por causa da internet 
ou, melhor dizendo, por causa das pessoas 
que estão na internet.

Nós da geração boomer, das gerações 
X e Y, nascemos no mundo analógico e 
nos adaptamos ao mundo digital. Nossos 
adolescentes e crianças já nasceram no 
mundo digital e estão perfeitamente 
acostumadas a essa realidade das telas e do 
mundo que se esconde atrás delas. Isso se 
descortina como uma realidade paralela ao 
mundo físico e “real”, das brincadeiras de 
pega pega e roda pião. Vemos as crianças 
vidradas nessas telas e não conseguimos 
identificar o perigo que elas representam, 
apesar de sabermos que tem muito 

aprendizado e muita coisa boa na internet. 
Nossos adolescentes não sentem mais 

o cheiro dos cadernos e nem dos livros que 
tanto nos encantavam na infância e quase 
não existem mais.

Ficamos tristes ao saber das vidas que 
são perdidas por causa de comentários 
maldosos nos post’s  e brincadeiras de Tik 
Tok e outros que parecem tão inocentes. 
O homem perdeu a noção de ser humano, 
nunca se viu tanta intolerância no mundo. 
Nos perguntamos todos os dias o que 
fazer para proteger esses pequenos que 
não têm noção do perigo que correm e 
não conseguimos sequer dimensionar 
até onde isso irá nos levar. Primeiro pelo 
desconhecimento do mundo digital, e 
segundo pelo desinteresse, pois isso 
os mantém ocupados e não ficam nos 
perturbando quando precisamos nos dedicar 
aos nossos afazeres sempre tão urgentes.

O convite que fazemos é este: preste 
atenção ao que está acontecendo ao seu 
lado. O que seu filho ou filha faz acordado 
até de madrugada vidrado na tela de 
um celular, tablet ou notebook? Não só 
porque pode estar sendo assediado por 
um grupo terrorista, mas ele ou ela pode 
estar procurando aceitação em um mundo 
que não é real. Pode estar ansioso (a) 
por respostas para sua angústia, ao invés 
de um conselho do avô ou da avó. Um 
convite para aproximação. Muitos pais não 
sabem quem são seus filhos, não sabem 
quem são de verdade, do que gostam, e 
o que sonham. Vamos buscá-los e vamos 
resgatá-los enquanto podemos, enquanto 
resta humanidade. Vamos salvá-los deles 
mesmos e de seus amigos irreais. Isso vai 
dar trabalho, mas é o nosso mais sério 
dever, antes que eles entrem para as 
estatísticas.

Assim como nas estradas nas quais 
viajamos e transitamos no dia a dia, a 
internet dá os seus sinais. Precisamos 
ficar atentos à necessária vigilância nos 
comportamentos e atitudes dos nossos(as)  
filhos(as). Em muitas situações, teremos 
que levantar a placa do “Pare ou Siga”, 
pois teremos efetivamente que assumir 
posição. Ao mesmo tempo, é comum nos 
depararmos com outra placa de trânsito bem 
conhecida que aparece quando chegamos 
em um cruzamento aonde está escrito 
“Entrocamento oblíquo”!

 Nestas situações, a nossa proximidade, 
experiência de vida e cumplicidade familiar 
responsável, poderá ajudá-los a decidirem 
entre o certo ou o errado.

Afinal de contas, como pais, mães, avôs 
e avós, sempre queremos o melhor para os 
nossos(as) filhos(as) e netos(as).

Façamos a nossa parte!

A internet dá os seus sinais

Mercado em expansão

Vendas nos brechós aumentam em JP
Até bem pouco tempo quan-

do se ouvia falar em brechó logo 
vinham à mente os espaços com 
roupas antigas, peças sem mui-
ta utilidade e fora de moda. Mas 
chegou a pandemia da covid-19 
e muitas pessoas perderam seus 
empregos e tiveram comprome-
tidas as rendas mensais. A partir 
disso, o mercado de brechós pas-
sou a ser considerado uma boa al-
ternativa para a obtenção de ren-
da extra.

Em João Pessoa, já são mais 
de 35 espaços em funcionamento, 
atendendo vários bairros e pú-
blico diverso. Só nos últimos me-
ses, foram registrados a abertura 
de cerca de oito novos brechós. 
Pessoas que decidiram mudar de 
ramo, encontraram na venda de 
peças usadas a opção para garan-
tir sua renda. 

Como sempre gostou de moda 
e frequentava brechós da cidade, o 
jornalista Tarcísio Timoteo teve a 
iniciativa de abrir o seu próprio 
espaço. “Nesta pandemia, andava 

muito estressado da minha profis-
são. Fui diagnosticado com Trans-
torno de Ansiedade Generalizada 
(TAG), então, pensei em fazer algo 
novo que me desse prazer e aí sur-
giu a ideia de comercializar rou-
pas de qualidade com preços jus-
tos”, relata o novo empreendedor.

Essa área comercial vem ga-
rantindo o sustento de muitas 
pessoas, como é o caso das só-
cias Daniella Moscoso e Eva Ca-
rolina Cruz que estão no ramo há 
dois anos. Elas enxergam o bre-
chó como uma grande inovação 
no mercado, que possibilita uma 
nova oportunidade de adquirir 
uma renda e também para peque-
nos empreendedores montarem 
seu próprio negócio. “O mais im-
portante desse empreendimento 
é a conscientização de que preci-
samos cuidar do planeta, a reuti-
lização de roupas tem um impacto 
grande na preservação dos recur-
sos naturais”, acrescenta Daniella.

As empresárias, que traba-
lham com roupas infantis, tam-

bém destacam que esse período 
de pandemia fez com que mui-
tas pessoas aderissem ao brechó 
como forma de economia e que 
isso possibilitou a ressignificação 
no consumo, para que este ocor-
ra de maneira consciente e sus-
tentável. Nos últimos 12 meses, 
por exemplo, o faturamento do 
Bazar Arca Kids aumentou cerca 
de 100% por mês. Antes da pan-
demia elas vendiam cerca de 20 
peças por semana e nos últimos 
meses estão vendendo mais de 40.

O mercado de roupas usadas 
não é só a geração de lucros para 
o comerciante, mas também 
para as pessoas que repassam 
as peças para os brechós. “Além 
dos clientes, claro, que também 
saem ganhando ao adquirirem 
peças de qualidade pagando bem 
menos que numa loja normal. 
Nos brechós têm roupas até 70% 
mais baratas. Eu mesmo, por 
exemplo, não compro mais mi-
nhas calças e camisas em loja há 
mais de quatro anos, só compro 

em brechós”, garante o empreen-
dedor Tarcísio.

Além dos atrativos econô-
micos, alguns brechós também 
estão se transformando em espa-
ços para quem quer aproveitar as 

compras para um momento des-
contraído. O Replay Brechó é um 
exemplo disso. O espaço possui 
um terraço e as pessoas podem 
ler um livro, escutar música em 
vitrola, se reunir com amigos e 
jogar conversa fora enquanto es-
colhem as roupas.

Foto: Evandro Pereira

Consumidor assíduo dos 
brechós, Tarcísio Timoteo 
decidiu empreender na 
área e montar sua própria 
loja de roupas usadas 

Prolongar a vida útil das 
roupas ajuda na preservação 

dos recursos naturais

Reutilizar

Ibovespa 

0,40%
R$ 5,236

-0,26%
R$ 6,157

0,11%
R$ 7,267

0,97%
122.810 pts
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Momento marca o início das operações comerciais da Azul Conecta entre a capital pernambucana e o Sertão paraibano
A nova rota que passa a 

unir os estados da Paraíba e  
de Pernambuco será inaugu-
rada amanhã com o início das 
operações do voo comercial 
para Patos (Sertão). O voo 
sairá do Aeroporto Interna-
cional do Recife Guararapes 
- Gilberto Freyre, gerido pela 
Aena Brasil, por meio da Azul 
Conecta, companhia aérea 
sub-regional da Azul.

A linha, com frequência 
de seis viagens por semana, 
vai oferecer aos passageiros 
de Patos e cidades vizinhas 
uma integração com toda a 
malha aérea da Azul, já que a 
empresa mantém um centro 
de conexões de voos na capi-
tal pernambucana. 

No voo inaugural - pre-
visto para partir do Recife às 
12h45 deste domingo, depois 
de um batismo -, estarão pre-
sentes o governador da Paraí-
ba, João Azevêdo; o prefeito 
de Patos, Nabor Wanderley; o 
deputado federal Hugo Motta, 
e os executivos de Relações 
Institucionais da Azul Fábio 

Campos, César Grandolfo e 
Gustavo Navarro. Antes do 
embarque, haverá uma breve 
solenidade no saguão do Ae-
roporto do Recife, na área de 
check-in da Azul, com a par-
ticipação do gerente de Ope-

rações do aeroporto, Usiel 
Vieira.

“A possibilidade de ofe-
recer mais uma rota aos nos-
sos passageiros, com novas 
opções de conexão, aumenta 
a força do nosso aeroporto e 
reforça a vocação de hub do 

Recife”, destaca Usei. 
Os voos Recife - Patos 

têm duração de uma hora e 
15 minutos, partindo diaria-
mente do terminal pernam-
bucano às 22h30, exceto aos 
sábados. As ligações entre o 
Sertão paraibano e a capital 
pernambucana serão realiza-
das com aeronaves modelo 
Cessna Grand Caravan, com 
capacidade para até nove pas-
sageiros e dois tripulantes. 

O voo foi anunciado em 
junho pelo governador João 
Azevêdo e, dias depois, teve 
início a venda de passagens. 
“Eu agradeço por todo o es-
forço da equipe do governo 
e da Azul que permitiu que 
chegássemos a um denomi-
nador comum para fazer com 
que esse voo fosse viabilizado 
com incentivos concedidos 
pelo Governo do Estado, mas, 
acima de tudo, pela confiança 
que a Azul deposita na Paraí-
ba, que tem uma gestão fis-
cal eficiente, que honra seus 
compromissos”, destacou o 
governador na ocasião.

Patos recebe amanhã voo 
inaugural partindo do Recife 
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O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) disponi-
biliza, na próxima semana, 
196 vagas de trabalho em 
seis municípios: João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabira, 
Mamanguape, Pombal e São 
Bento. A maior oferta de vagas 
é em Campina Grande, onde 
estão sendo oferecidas 81 va-
gas; seguida por João Pessoa, 
que oportuniza 79 vagas. 

Nos demais municípios 
as vagas estão assim distri-
buídas: 18 vagas de empre-

Sine-PB disponibiliza 196 vagas 
de emprego em seis municípios

Aproxime a câmera do celular do 
QR Code para conferir todas as 
vagas disponíveis no Sine-PB

Locais também ofertam 
atendimento sobre 

seguro-desemprego e 
qualificação profissional

Serviço

go em Mamanguape; 10 em 
São Bento, no município de 
Pombal, seis vagas; e duas 
em Guarabira.

O Sine-PB vem reto-
mando o atendimento de 
forma gradual. Atualmente, 
já são 11 postos em funcio-
namento, dos 15 existentes 
na Paraíba. Os trabalhadores 
interessados poderão bus-
car atendimento nos postos 
existentes nos municípios de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Cajazeiras, Monteiro, 
Pombal, Sapé, Bayeux, Con-
de, Guarabira, Itaporanga e 
São Bento.

O atendimento no ór-
gão é prestado de segunda 
a quinta-feira, das 8h30 às 
16h30, por ordem de che-
gada. São distribuídas 140 
fichas, sendo 80 para atendi-
mento sobre Seguro Desem-
prego e 60 para consulta de 
emprego. A população pode 
dispor ainda dos serviços 
de intermediação de mão de 

obra, seguro-desemprego, 
qualificação social e profis-
sional, além de orientação 
profissional.

O Sine-PB realiza o tra-
balho de recrutamento de 
pessoal para empresas ins-
taladas ou que irão se insta-
lar no Estado. Esses serviços 
podem ser solicitados pelo 
e-mail: estadual@hotmail.
com. Em João Pessoa, os 
telefones de contatos são 
3218-6617 ou 3218-6600.

Agradeço por todo o 
esforço da equipe do 

governo e da Azul que 
permitiu que 

chegássemos a um 
denominador comum 

para fazer com que esse 
voo fosse viabilizado

Ao comemorar, on-
tem, a aprovação na Câ-
mara do projeto de lei que 
abre caminho para a venda 
dos Correios, o presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, estimou que a empresa 
irá dobrar seu lucro neste 
ano, chegando a R$ 3 bi-
lhões.

“No ano passado, os 
Correios deram lucro de 
R$ 1,5 bilhão. A projeção 
para este ano, pelo que te-
mos até o momento, é do-
brar, chegar a R$ 3 bilhões 

de lucro”, disse, em almoço 
com políticos e empresá-
rios aliados em Joinville 
(SC). Em uma vitória para 
a agenda de privatizações 
do governo Bolsonaro e 
sob críticas da oposição, o 
projeto passou na Câmara 
na quinta-feira, por 286 
votos a favor e 173 contra.

No almoço, Bolsonaro 
criticou governos ante-
riores, que, segundo ele, 
geriam a empresa com o 
objetivo de angariar divi-
dendos políticos.

Depois do aval do 
Congresso, o governo pla-
neja fazer o leilão da esta-
tal no primeiro semestre 

de 2022, quando será ven-
dida 100% para um único 
comprador. Após a trans-
ferência para o setor priva-
do, o nome da companhia 
deve passar a ser Correios 
do Brasil.

De acordo com o pro-
jeto aprovado, a Associa-
ção Nacional de Teleco-
municações (Anatel) será 
responsável pela regula-
mentação. O texto prevê 
manutenção da garantia 
de estabilidade dos funcio-
nários por 18 meses após 
a privatização e veta o fe-
chamento de agências em 
pequenas cidades e locais 
remotos.

Governo projeta lucro dos 
Correios em R$ 3 bilhões
Gustavo Côrtes e 
Matheus de Sousa
Agência Estado

Imposto federal do diesel 
pode ser zerado em 2022

Em recado aos cami-
nhoneiros, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
reafirmou que estuda a 
possibilidade de reduzir a 
zero o imposto federal so-
bre o óleo diesel a partir 
de 2022. Em uma semana 
marcada por atritos entre 
o chefe do Executivo e in-
tegrantes do Judiciário em 
torno do voto impresso, 
Bolsonaro deixou a pauta 
política de lado em conver-
sa com apoiadores ontem 
e decidiu focar apenas na 
questão do combustível, 

outro tema recorrente nas 
falas do presidente.

“Sabemos que o com-
bustível está em um preço, 
no meu entender, caro. Te-
mos que buscar maneiras 
de reduzir o máximo pos-
sível. Eu não gosto de fa-
lar em promessas, mas eu 
gostaria de zerar o impos-
to federal do diesel a partir 
do ano que vem. Não pos-
so garantir que será feito, 
digo, não é uma promessa, 
é um estudo”, disse a re-
presentantes da catego-
ria presentes na saída do 
Palácio da Alvorada, onde 
tradicionalmente conversa 
com apoiadores.

As declarações foram 

divulgadas em vídeo publi-
cado por site bolsonarista. 
Parte da fala do presidente 
sobre o tema foi gravada 
nesta sexta e outra parte re-
fere-se a conversa com seus 
apoiadores na quarta-feira, 
4, quando Bolsonaro disse 
que a equipe econômica en-
controu um meio de substi-
tuir a arrecadação perdida 
com eventual retirada dos 
tributos sobre o diesel. “Tem 
que ter uma fonte alterna-
tiva para compensar. Acho 
que ontem apareceu uma luz 
para a gente zerar a partir 
de janeiro do ano que vem. 
Não vou garantir”, declarou 
o presidente no trecho da 
gravação do dia 4.

Gustavo Côrtes e 
Matheus de Sousa
Agência Estado

Poucas vendas

Estoque de veículos é o mais 
baixo dos últimos 20 anos

A Anfavea, entidade 
que representa a indústria 
de veículos, informou on-
tem que o volume em es-
toque nos pátios de mon-
tadoras e concessionárias 
caiu de 93 mil para 85,1 
mil unidades de junho 
para julho. O total é hoje 
suficiente para 15 dias de 
venda, menos do que os 16 
dias de um mês atrás. Ao 
repetir fevereiro e abril, 
o estoque, no critério de 
tempo de giro, está nova-
mente no nível mais baixo 
em 20 anos.

Na apresentação do 

balanço de julho, o pre-
sidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes, conside-
rou que a indústria deve 
seguir operando com es-
toques justos até que o 
abastecimento de semi-
condutores, cuja escassez 
global vem paralisando 
montadoras, for normali-
zado. A expectativa é que 
isso não ocorra antes do 
fim do primeiro semestre 
de 2022. “Não vejo, em 
curto espaço de tempo, al-
teração substancial dos es-
toques”, afirmou Moraes.

O presidente da An-
favea também apresentou 
dados comparativos que 

mostram desvio de con-
sumo ao mercado de car-
ros usados, em razão dos 
aumentos de preços, dada 
a pressão de custos de-
corrente de reajustes de 
materiais como o aço, e da 
falta de modelos nas re-
vendas. “Temos uma pres-
são de custo enorme, um 
mercado em recuperação, 
mas com falta de produ-
ção. São desafios ao setor 
automotivo.” Comprome-
tida pelas limitações de 
oferta, a média diária de 
vendas de veículos em ju-
lho, de oito mil unidades, 
caiu ao menor nível em 
um ano.

Agência Estado

Férias coletivas
Também ontem, a Marcopo-

lo, fabricante de carrocerias de 
ônibus, anunciou que resolveu 
conceder férias coletivas em suas 
unidades industriais localizadas 
no Brasil. 

A decisão foi baseada na falta 
de determinados componentes 

eletrônicos associados ao processo 
produtivo, segundo o comunicado 
divulgado ontem pela empresa. As 
férias coletivas terão início a partir 
do dia 23 de agosto. Na planta 
San Marino, a duração será de 
20 dias. Já em Ana Rech e São 
Mateus, serão 30 dias de férias.

Foto: Volkswagen do Brasil

Indústria deve seguir operando num ritmo menor até que a entrega de peças em montadoras seja normalizada
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Para uma velhice tranquila, é preciso começar a planejá-la antes da aposentadoria, recomenda especialista

Cada vez mais as pessoas es-
tão interessadas em aprender so-
bre educação financeira para ad-
ministrar melhor suas finanças e 
fazer investimentos conscientes. 
No entanto, a maioria dos brasi-
leiros não consegue ter controle 
do seu orçamento e fazer uma re-
serva financeira ao longo da vida. 
Para ter uma velhice tranquila é 
preciso começar a planejá-la an-
tes da aposentadoria, para que o 
merecido descanso não se torne 
uma frustração.

Sabemos que a educação fi-
nanceira não acontece da noite 
para o dia. O consultor de finanças 
pessoais Flávio Uchoa dá dicas de 
como começar a ter um planeja-
mento financeiro pensando em 
ter uma velhice confortável.

“A principal dica é decidir 

levar uma vida com educação fi-
nanceira tomando como base al-
guns princípios: viver um degrau 
abaixo do seu poder aquisitivo; 
decidir quanto vai guardar para 
depois orçar seus gastos mensais; 
estipular sonhos, metas e objeti-
vos a cumprir”, pontuou.

Se você está perto de se apo-
sentar, mas tem medo de ficar 
apertado com a perda de benefí-
cios, o primeiro passo é ter cons-
ciência que após a aposentadoria 
a vida toma outro estilo, necessi-
tando menos gastos com roupas, 
transporte e mais gastos com pla-
nos de saúde, remédios e alimen-
tação. “Geralmente os filhos já es-
tão crescidos e o padrão de vida 
deve ser levado em consideração 
a esta mudança, mas infelizmen-
te, não vemos isso com nossos 
aposentados, salvo exceções. Na 
maioria dos casos, são pessoas 
que não tiveram a oportunidade 

de aprender sobre finanças pes-
soais e não buscaram esse conhe-
cimento”, contextualizou.

O planejamento financeiro 
é a gestão inteligente do seu di-
nheiro. O foco não é se tornar rico, 
e sim, criar uma independência fi-
nanceira, trazendo harmonia na 
vida das pessoas independente 
do segmento social que perten-
cem. Por fim, Flávio Uchoa des-
taca a importância da educação 
financeira em todas as etapas da 
vida, para planejar uma velhice 
confortável.

“É importante ter uma reser-
va financeira, durante o período 
de trabalho, para que a pessoa 
consiga ter uma velhice tranquila. 
Afinal, diversas pesquisas apon-
tam que o brasileiro aposentado 
está tendo que trabalhar para 
pagar seu padrão de vida ou dí-
vidas acumuladas porque antes 
de se aposentar, não conseguiu 

viver sem dívidas ou sequer for-
mou uma reserva de emergência, 
previdência privada ou carteira 
de investimento. Leigamente, as 
pessoas acham que a aposenta-
doria do INSS vai salvar sua vida 
financeira”, evidenciou.

Planejamento financeiro é 
importante na terceira idade

Investimento em bolsa de valores é arriscado, diz economista
O professor de Econo-

mia da UFPB, Nelson Rosas, 
aconselha os provedores da 
família e educarem seus 
filhos, estimulando a inde-
pendência financeira. “Essa 
é a forma mais sensata de 
garantir uma velhice con-
fortável pois quanto mais 
rápido os filhos consegui-
rem sua independência, 
o provedor da família se 
sentirá desobrigado em as-
sumir todas as despesas da 
casa. Assim, você terá uma 
família que poderá planifi-
car o aumento das receitas 
e redução das despesas”, 
afirmou.

O economista Nelson 
Rosas considera investi-
mentos na bolsa de valo-

res e previdência privada 
arriscados pois beneficia 
apenas os empresários. “O 
charlatanismo que existe 
em cima da educação finan-
ceira é muito grande. Você 
contrata um plano de uma 
previdência privada, mas 
daqui há dois, cinco anos, a 
empresa pode ir à falência 
e todo o seu investimento 
desaparecer. O governo 
Federal quer dar dinheiro 
as entidades privadas pois 
quer que os empresários 
ganhem dinheiro em cima 
da população. As aplicações 
de renda fixa têm um ren-
dimento muito baixo, mas 
são investimentos seguros, 
comparado às aplicações 
variáveis”, alertou.

Sara Gomes
saragomesreporter@gmail.com

Fotos: Pixabay

Geralmente, os 
filhos já estão crescidos 

e o padrão de vida 
deve ser levado em 
consideração a esta 

mudança, mas, 
infelizmente, não 
vemos isso com 

nossos aposentados, 
salvo exceções

As aplicações de renda fixa têm um rendimento muito baixo, mas são investimentos seguros

É importante fazer uma reserva 
financeira, durante o período 
de trabalho, para que a pessoa 
consiga ter uma velhice tranquila
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Vendas de brechó mantêm 
resgate de animais em JP
Trabalho é realizado por entidade que acolhe, alimenta, reabilita e castra cães e gatos para adoção na capital

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Quem nunca viu cães e 
gatos pelas ruas e avenidas 
da capital paraibana? Pois 
bem, cada vez mais aumen-
ta o número desses animais 
abandonados nos logradou-
ros públicos de João Pessoa 
e, com isso, muitos acabam 
sofrendo maus tratos ou 
são vítimas de atropela-
mentos. Como uma maneira 
de amenizar essa situação, 
o Instituto SOS Animais e 
Plantas há dez anos vem 
realizando ações de cuida-
do, reabilitação e castração 
para que os bichos possam 
ser adotados de forma res-
ponsável. Para arcar com as 
despesas, a alternativa foi 
arrecadar doações de rou-
pas, sapatos, brinquedos e 
artigos do lar que são co-
mercializados em um bre-
chó, que fica localizado na 
sede da entidade, no Bairro 
do Bessa, em João Pessoa.

Segundo a represen-
tante da SOS Animais e 
Plantas, Maribel Amengual, 
de 55 anos, a iniciativa de 
comercializar produtos 
usados e até mesmo novos 
foi a melhor alternativa 
para conseguir manter as 
despesas com os gatos e 
cães de rua. “As vendas são 
o nosso apoio financeiro 
para poder pagar as rações 
e clínicas veterinárias que 
realizam os atendimentos 
aos animais que a gente 

recolhe. Então, todos que 
compram no brechó estão 
nos ajudando a cuidar des-
ses guerreirinhos que já 
passaram fome e frio”, des-
taca.

Quem for ao brechó vai 
encontrar variedade de pe-
ças para todas as idades e 
tamanhos. São produtos em 
bom estado de conservação 
e com preços bem acessí-
veis. Sem contar nos artigos 
de decoração para cozinha 
e inúmeros brinquedos dis-
poníveis para quem quer 
presentear pagando pouco. 
“Tudo aqui custa de R$ 5,00 
a R$ 50,00. As peças são to-
das doadas por pessoas que 
se sensibilizam com a causa 
e nos ajudam a dar dignida-
de aos animais. Pois, cada 
castração custa cerca de 
R$ 150,00 e tem ainda as 
medicações pós-operató-
rias que são mais R$ 50,00”, 
acrescenta Maribel.

Atualmente, a entida-
de cuida de cerca de 140 
gatos, que vivem em lares 
temporários à espera de 
adoção responsável. Mari-
bel reforça que o trabalho 
da SOS Animais e Plantas 
é recolher os gatos e cães 
das ruas, possibilitar o tra-
tamento de doenças, reabi-
litá-los para viver em casas 
ou apartamentos, fazer a 
castração e deixá-los aptos 
para a adoção. Ou seja, não 
se trata de um abrigo per-
manente, mas de um abrigo 
com rotatividade dos bi-

chinhos até que encontrem 
seus novos cuidadores.

A entidade conta com 
10 voluntários, entre eles 
a professora Tereza Cristi-
na Rodrigues, de 58 anos, 
que duas ou três vezes por 
semana vai à sede ajudar 
no cuidados dos animais. 
“É muito difícil ver a situa-
ção desses gatos e cachor-
ros nas ruas. Então pensei 
como poderia ajudar e cá 
estou há uns quatro anos 
ajudando na limpeza das 
casinhas, na alimentação 
e administração dos remé-
dios”, relata. Ela reforça 
ainda que, mesmo quem 
não tem tempo de ajudar 
nos afazeres do abrigo tem-
porário, pode contribuir 
com doações, pois qualquer 
maneira quando somada já 
faz a diferença.

Para visitar o brechó ou 
até mesmo adotar um ani-
mal, a orientação é agendar 
uma visita através do perfil 
da @sosanimaiseplantas no 
Instagram, ou pelo telefone 
(83) 98800-2643.

Fotos: Roberto Guedes

O Instituto SOS Animais e Plantas, coordenado pela protetora Maribel Amengual, realiza os brechós para levantar recursos

Gatos “entram” na Justiça na PB
De forma inusitada, esta se-

mana, 22 gatos “entraram com 
uma ação” no Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) reivindicando 
a garantia de seus direitos à ali-
mentação e água que, segundo a 
petição judicial, estão sendo nega-
dos por um condomínio em João 
Pessoa. Os felinos também solici-
tam indenização por danos morais 
e individuais, além de pedido de 
liminar para que seja permitido 
aos moradores do local prestar 
assistência aos animais.

A proteção desses felinos foi 
feita pelo Instituto Protecionis-
ta SOS Animais e Plantas, que 
procurou o Núcleo de Extensão 
Judiciária (Neja) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) com o 
objetivo de fazer valer os direitos 
do animais. “Todo ser vivo deve 
ter seus direitos garantidos. Todo 
animal quer ser alimentado, sendo 
domiciliado ou não. As pessoas 
vão deixar os animais morrerem 
de fome? Não. Entramos com essa 
ação para que os animais conti-
nuem sendo alimentados, sejam 
castrados e depois colocados em 
adoção”, explica a diretora da en-
tidade, Maribel Amengual.

A representante dos felinos co-
menta que as pessoas deveriam ser 
mais tolerantes e se colocar no lugar 
dos bichos. Que é preciso empatia 
e saber que os animais também 
têm sentimentos. “Quem se sentir 
incomodado, infelizmente, vai ter 
que refletir e tentar modificar o pen-
samento. As pessoas civilizadas têm 
que compreender dessa maneira, 
para convivermos em harmonia”, 

diz a protetora dos gatos.
De acordo com o coordenador 

do Neja, Francisco José Garcia, a 
entidade protetora que assiste aos 
animais entra como assistente para 
que faça valer a voz dos animais. 
Essa possibilidade dos gatos serem 
os autores é garantida pela Cons-
tituição Federal, desde o ano de 
1994. “Esse tipo de ação pode ser 
comparado a uma criança que não 
pode responder por si, mas tem 
que ter seus direitos garantidos 
por seus tutores. Assim também é 
para esses gatos que estão tendo 
o direito à alimentação negado”, 
explica o advogado.

O defensor dos gatos na Justi-
ça conta que os animais já vivem 
nesse condomínio há décadas, que 
sempre foram alimentados pelos 
próprios moradores. Entretanto, o 
atual síndico está proibindo os con-
dôminos de dar comida e água aos 
animais. Promovendo maus tratos 
e negando assistência aos bichos. 
“A gente espera que a ação seja 
acatada, que os demais pedidos de 
indenização pelos danos causados 
aos gatos sejam atendidos, frisa 
Francisco.

Dinheiro arrecadado 
com as vendas de 

produtos semi-novos e 
novos é utilizado para 

rações, medicamentos e 
pagamento de clínicas

Advogado Francisco Garcia, que 
atua na causa animal, lembra 
que a possibilidade dos gatos 

serem os autores da ação judicial 
é garantida pela Constituição 
Federal desde o ano de 1994



Matheus Cunha e Santos entram hoje para a galeria dos atletas paraibanos medalhistas em Jogos Olímpicos

Para os paraibanos San-
tos e Matheus Cunha, o jogo 
de hoje entre Brasil e Es-
panha, que decide a meda-
lha de ouro do futebol, nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 
tem um sabor muito espe-
cial. Eles serão os únicos 
dos sete atletas da Paraíba 
a conquistar medalhas na 
olimpíada atual. A decisão 
está programada para as 
08h30 deste sábado (horá-
rio brasileiro), no Estádio 
Yokohama, o mesmo em que 
a Seleção Brasileira princi-
pal conquistou o pentacam-
peonato mundial, em 2002.

Santos e Matheus Cunha 
entrarão para um seleto gru-
po de paraibanos, que ga-
nharam medalhas em jogos 
olímpicos. O primeiro foi 
Mazinho, que ganhou a me-
dalha de prata no futebol, 
em 1988, nos Jogos Olímpi-
cos de Seul, na Coreia do Sul. 
Em seguida, foi a vez de Zé 
Marco, no vôlei de praia, ao 
lado do baiano Ricardo, nos 
Jogos Olímpicos de Sidney, 
na Austrália, em 2000. Em 
2012, em Londres, Hulk con-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Federação de Skate
Pesquisador da modalidade, grupo de pessoas 
e entidades lançam manifesto para a criação da 
Federação Paraibana de Skate. Página 22 Fo
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Esportes

ValE a mEdalha dE ouro
quistou também a medalha 
de prata com o futebol. E 
em 2016, Douglas Santos 
conquistou a única medalha 
de ouro da Paraíba, com o 
futebol, nos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro.

Esta será a terceira vez 
que o Brasil enfrenta a Es-
panha em jogos olímpicos. 
A primeira foi em 1968, na 
Cidade do México e os es-
panhóis levaram a melhor, 
com uma vitória por 1 a 0, 
gol de Fernández. Oito anos 
depois, o Brasil deu o troco, 
nos Jogos Olímpicos de Mon-
treal, no Canadá, quando 
venceu por 2 a 1, com gols 
de Rosemiro e Chico Fraga. 
Hoje, os dois países voltam 
a se enfrentar em um tira-
teima, após o Brasil vencer 
o México nos pênaltis por 4 
a 1 ( 0x0 no tempo normal) 
e a Espanha vencer o Japão 
por 1 a 0.

Esta era uma final espe-
rada, já que as duas seleções 
possuem jogadores bastante 
experientes, que já atuam ou 
atuaram nas seleções prin-
cipais dos dois países e boa 
parte joga em grandes clu-
bes do futebol europeu e 
brasileiro. A base da Seleção 
Espanhola é formada por 
seis jogadores que parti-
ciparam da Eurocopa este 
ano. No Brasil, o atacante Ri-
charlison e o goleiro Santos 
jogam também na seleção 
principal e Daniel Alves já 
jogou por muito tempo, dis-
putando inclusive a Copa do 
Mundo.

No Brasil, a comissão 
técnica e os jogadores re-
conhecem a força da Fúria, 
mas estão confiantes na 
segunda medalha de ouro 
do futebol brasileiro, que 
ganhou também nos Jogos 
Olímpicos do Brasil, em 

2016, no Rio de Janeiro. 
Esta será a terceira decisão 
seguida da medalha de ouro 
do futebol brasileiro. Em 
2012, nos Jogos Olímpicos 
de Londres, o Brasil tam-

bém foi para a final, mas 
ficou apenas com a medalha 
de prata.

Para a partida de hoje, 
o técnico da Seleção Brasi-
leira, André Jardine, deve-

rá contar com a sua força 
máxima. A única dúvida é 
o atacante paraibano, Ma-
theus Cunha. Ele sofreu uma 
contratura muscular no jogo 
contra o Egito, em que mar-

cou um gol, e desde então 
está em tratamento. Porém, 
ele participou dos dois últi-
mos treinos e tem chances 
de ser escalado, de saída ou 
durante a partida.

 Brasil x Espanha                      

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Jogadores estão no caminho da 
medalha de ouro que será decidida 
hoje diante da Espanha no torneio 
olímpico de futebol

A vitória do Brasil dian-
te da Coreia do Sul pela se-
mifinal do vôlei feminino foi 
histórica. Com o resultado, o 
país bateu em Tóquio-2020 
o recorde de medalhas em 
uma edição dos Jogos Olím-
picos. A marca anterior 
havia sido conquistada na 
Olimpíada do Rio de Janeiro, 
em 2016, com 19 pódios.

Nos Jogos de Tóquio, o 
Time Brasil já colocou 16 me-
dalhas no peito (quatro ouros, 
quatro pratas e oito bronzes) 
e tem mais quatro pódios ga-
rantidos. São duas finais no 
boxe, com Bia Ferreira e He-
bert Souza, o futebol mascu-
lino, que decide o ouro diante 
da Espanha, e, claro, o vôlei 
feminino contra os Estados 
Unidos.

Até o momento, o Brasil 
conquistou ouro com o sur-
fista Italo Ferreira - primeiro 
campeão olímpico da mo-
dalidade -, a ginasta Rebeca 
Andrade, no salto, a dupla 
Martine Grael e Kahena Kun-
ze - bicampeãs olímpicas na 
classe 49erFX da vela-, e Ana 
Marcela Cunha, na maratona 
aquática.

No individual geral, a 
atleta da ginástica artística 
Rebeca Andrade também con-
quistou a prata, assim como 

os skatistas Kelvin Hoefler, 
Pedro Barros e Rayssa Leal.

O bronze veio com os 
nadadores Fernando Scheffer 
e Bruno Fratus, os judocas Da-
niel Cargnin e Mayra Aguiar, 
Alison dos Santos e Thiago 
Braz no atletismo, a dupla de 
tenistas Laura Pigossi e Luisa 
Stefani e no boxe com Abner 
Teixeira.

Tandara
O  d e s l i ga m e n to  d a 

oposto Tandara horas an-
tes da semifinal dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 
diante da Coreia do Sul, 

após ser flagrada em teste 
antidoping, não abalou o 
emocional da Seleção Bra-
sileira, ontem. Muito pelo 
contrário. O Brasil parece 
ter entrado em quadra na 
Ariake Arena com ainda 
mais vontade e atropelou 
as asiáticas com uma con-
tundente vitória por 3 sets 
a 0 com parciais de 25/16, 
25/16 e 25/16.

A  m a n e i ra  c o m o  a 
equipe se comportou na 
semifinal, sem dar qual-
quer chance para a Coreia 
do Sul, aumenta a confian-
ça para a decisão diante 

dos Estados Unidos, neste 
domingo, à 1h30 (de Bra-
sília),  apesar do favori-
tismo adversário. Os dois 
países fizeram a final da 
última Liga das Nações, 
em junho, com vitória das 
americanas. Aquela deci-
são, mesmo com a derrota, 
foi um importante ponto 
de retomada da seleção às 
vésperas dos Jogos, após 
um ciclo olímpico marca-
do por muitas oscilações. 
Campeão em Pequim-2008 
e Londres-2012, o Brasil 
busca em Tóquio o tricam-
peonato olímpico.

Brasil bate recorde de medalhas
com vitória do voleibol feminino

Jogadoras do time feminino do Brasil comemoram a vitória de 3 a 0 sobre a Coreia do Sul e vão brigar pelo ouro

Foto: Divulgação/FIVB

Agência Estado



Manifesto é lançado por grupos e entidades, em João Pessoa, visando a criação da Federação Paraibana da modalidade

O skate não surgiu, ago-
ra, a partir dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio e nem deixará 
de existir, caso não siga den-
tro do calendário olímpi-
co. No entanto, é inegável 
que o esporte entra em um 
novo momento a partir da 
projeção mundial que levou 
esse esporte, historicamente 
marginalizado, para novos 
públicos. Por isso, essa pode 
ser a oportunidade ideal 
para fortalecer e organizar, 
institucionalmente, a moda-
lidade, especialmente, em 
um país como o Brasil e re-
alidades como a da Paraíba, 
onde o esporte, em geral, 
não integra a prioridade dos 
investimentos públicos e 
privados. É justamente, a 
partir dessa perspectiva, que 
10 grupos e entidades que 
fazem a cena da modalidade 
no Estado, lançaram, essa se-
mana, um manifesto em prol 
da criação da Federação de 
Skate da Paraíba (PBSkate).

A principal instância or-
ganizativa do skate no Brasil, 
é a Confederação Brasileira 
de Skate (CBSK), responsá-
vel, por exemplo, pela mon-
tagem das equipes do país 
que estiveram em Tóquio e 
conquistaram três medalhas 
de prata nos Jogos Olímpicos 
- duas no Skate Street e uma 
no Skate Park. No entanto, 
hoje em dia, a entidade só 
possui 11 federações esta-
duais filiadas, destas, apenas 
três no Nordeste - nos esta-
dos do Piauí, Bahia e Ceará, 
estados como o Maranhão, 
terra da medalhista Rayssa 
Leal, seguem sem participa-
ção na CBSK.

Praticante há mais de 
20 anos e pesquisador da 
modalidade,  Claudiovan 
Silva, doutorando em So-
ciologia pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) 
e membro da Associação de 
Esportes Radicais de Bayeux 
(ASSERB), explica que a ins-
titucionalização do skate na 
Paraíba é um passo estra-
tégico para que o esporte 
possa entrar em um novo 
momento no Estado. 

“O processo de institu-
cionalização do skate tem 
como principal objetivo pro-
mover e fiscalizar o desen-
volvimento desta prática 
esportiva que tem crescido 
a cada ano. O surgimento 
de entidades que atuem em 
prol desse objetivo é algo 
primordial para o desenvol-
vimento de políticas públi-
cas voltadas para a difusão 
e aprimoramento da prática, 
organização de eventos e 
maior debate interno e ex-
terno sobre os rumos toma-
dos pelo skate em seu cresci-
mento”, afirmou Claudiovan.

Nesse sentido, por mais 
que tenha diversos campe-
ões mundiais e dos XGames, 
nomes entre os maiores ído-
los do esporte e, agora, três 
medalhistas olímpicos já na 
primeira edição das competi-
ções de skate na Olimpíada, a 
realidade do skate no Brasil, 
majoritariamente, é a de um 
esporte amador e sem insti-
tucionalização o que impede, 
por exemplo, a parceria com 
órgãos públicos, a participa-
ção em editais e, até mesmo, 
a realização de um proces-
so perene para a captação e 
descoberta de novos talen-
tos. Diante disso, Claudiovan 
Silva acredita que a criação 
da PBSkate implicará em um 
novo momento para a moda-
lidade na Paraíba.

“Os principais ganhos 
que o skate paraibano terá 
com a constituição da Fe-
deração de skate será, den-
tre outros, a possibilidade 
de realização de eventos no 
Estado que possam servir 

de classificação para que 
skatistas participem dos 
eventos nacionais realizados 
pela CBSK (Confederação 
Brasileira de Skate), per-
mitindo a participação no 
ranking da Confederação, 
uma maior capacidade de 
diálogo com o poder públi-
co e privado visando, por 
exemplo, a construção de 
áreas para a prática e tam-
bém projetos voltados para 
o skate enquanto ferramenta 
de inclusão social, além de 
uma maior especialização 
dos sujeitos envolvidos nas 
ações voltadas para o ska-
te, possibilitando a oferta 
de cursos de formação de 
instrutores de skate, entre 
outra possibilidades como a 
capacidade de participar de 
editais voltados para o es-
porte e a cultura como forma 
de conquistar recursos para 
investir no skate”, explicou.

De acordo com Claudi-
van Santos, por mais que 
ganhe um reforço com a ex-
posição gerada pelos Jogos 
Olímpicos, esse processo de 
organização do skate não co-
meça hoje e, esse é um fator 
importante, pois o esporte 
possui uma capacidade de 
mobilização e manutenção 
que independe das Olimpía-
das. Nesse sentido, continue 
ou não um esporte olímpico, 
o skate, na visão do sociólo-
go, permanecerá crescendo 
e se organizando na Paraíba 
e no Brasil.

“Sim, temos que ocupar 
os espaços da melhor ma-
neira, visando o que o ska-
te pode aproveitar de bom 
desses holofotes olímpicos, 
mas não somente por isso. 
Todos que integram o grupo 
e estão tocando esse proces-
so de criação da PBSkate, já 
realizam ações com a moda-
lidade há décadas e por mais 
que estejamos presenciando 
esse momento de maior ex-

posição, é importante ressal-
tar que o skate é um esporte 
com história longa, também 
na Paraíba. Inclusive, essa 
união em prol da fundação 
da nossa federação, não foi 
iniciada agora, há pelo me-
nos um ano nós estamos nos 

reunindo e estabelecendo os 
caminhos e, por isso, já es-
tamos em um estágio avan-
çado. Agora, é amadurecer 
os diálogos da comissão e 
fazer os trâmites burocráti-
cos como o lançamento de 
edital para eleição, inscrição 

de chapas e a  realização de 
eleições. Após a constitui-
ção toda regulamentada da 
Federação, aí iremos solici-
tar a filiação junto a CBSK 
para que possamos efetivar 
nossa institucionalização”, 
explicou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Praticantes da PB buscam a
institucionalização do skate
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O skate entra em um novo 
momento a partir da projeção 
mundial do esporte, que costuma 
ser visto com preconceito

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na prazerosa cidade de 
Itabaiana- PB, terra do músico Sivuca e 
do comentarista esportivo Ivan Bezerra 
Cavalcante, no dia vinte e oito de agosto do 
ano de mil novecentos e quarenta e sete. 
Os seus pais o batizaram como LUÍS MAR-
QUES, mas para o mundo da bola ele ficou 
conhecido como o excelente goleiro “LULA”. 
Desde cedo ele destacou-se com a camisa 
do Vila Nova Sport Clube, equipe tradicional 
daquele pacato município.

No final da década de sessenta a sua 
fama já tinha ultrapassado a região de 
Itabaiana e despertado o interesse das duas 
grandes equipes de Campina Grande: o 
Treze Futebol Clube e o Campinense Clube, 
que por pouco não conseguiram a sua con-
tratação.

A então diretoria do Botafogo Futebol 
Clube, sabiamente, conseguiu antecipar-se 
aos cartolas da Rainha da Borborema e trou-
xe aquele jovem para vestir o seu tradicio-
nal e respeitado uniforme. Até então, Lula 
nunca tinha jogado portando luvas e nem 
em jogos noturnos, desconhecendo os refle-
xos dos refletores. A sua estreia foi em um 
jogo noturno, no acanhado e lotado Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, o popular 
campinho da Graça. Depois de dez minutos 
em campo, o nosso homenageado se acostu-
mou com a iluminação e mostrou toda a sua 
versatilidade embaixo dos três paus.

Ele chegou ao Botafogo Futebol Clube 
para participar daquela brilhante campa-
nha que resultou no tricampeonato con-

quistado nos anos de 1968, 69 e 70, sempre 
disputando e revezando a camisa de núme-
ro um com outro grande goleiro chamado 
Fernando. Até hoje ninguém sabe precisar 
quem era o melhor dos dois.

Depois de vários anos de glórias no 
Botafogo Futebol Clube, Lula foi jogar na 
equipe do Guarabira Futebol Clube, o então 
Azulão do Brejo, equipe forte que disputava 
o então campeonato paraibano. Para ele 
era mais cômodo jogar por uma equipe de 
Guarabira, cidade próxima de sua Itabaiana, 
permitindo-lhe fiscalizar os seus negócios 
comerciais.

Lula foi um comerciante de sucesso em 
sua cidade, chegando a possuir e admi-
nistrar com a sua família o antigo posto 
de gasolina Nossa Senhora da Conceição, 
imóveis, o curtume Nossa Senhora da 
Conceição e o hotel Leiliane, existente no 
centro da cidade e cujo nome homenageia 
a sua filha.

Mas o futebol o fascinava e corria em 
suas veias, e ele vestiu a camisa de número 
um do Treze Futebol Clube, em 1974. Vol-
tou a jogar no Botafogo Futebol Clube, em 
1976 e também teve uma passagem pelo 
Clube de Regatas Brasil – CRB, esquadrão 
do estado de Alagoas.

E para premiar essa carreira irretocá-
vel que deu muitas alegrias ao torcedor pa-
raibano, LULA foi o escolhido pelos deuses 
do futebol para ser escalado como goleiro 
no dia catorze de novembro de 1969, em 
uma partida amistosa envolvendo o Bota-

fogo PB e o Santos Futebol Clube de Pelé, 
Clodoaldo, Carlos Alberto, Edu, Manoel 
Maria e companhia.

Aquele amistoso era acompanhado pe-
los desportistas e imprensa de todo mundo, 
não pela importância do jogo em si, que era 
festivo das faixas do clube paraibano, mas 
sim pela possibilidade do maior jogador do 
mundo marcar o seu milésimo gol. Antes 
da partida, o Rei contabilizava 998 gols 
marcados em sua inigualável carreira. E 
foi olhando para LULA, chutando coloca-
do e sem nenhuma chance de defesa que 
Pelé marcou o seu 999, gols, de pênalti, em 
nossos gramados, no antigo estádio José 
Américo de Almeida, o saudoso Olímpico 
do Boi Só. Por pouco aqui não ocorreu o 
milésimo, que seria marcado dias depois no 

Maracanã, em cima de outro grande go-
leiro, o argentino Andrada. Dessa data em 
diante, LULA, que iria ser considerado um 
dos maiores goleiros da história do futebol 
paraibano, passou a ser o goleiro que por 
pouco, mas por muito pouco mesmo, não 
sofreu o milésimo gol daquele que meses 
depois traria em definitivo para esse país a 
sonhada taça Jules Rimet.

No dia 05 de agosto de 2021, aos 74 
anos de idade, LULA faleceu em decorrência 
de vários problemas de saúde que vinha 
enfrentando. Para nós torcedores, cronistas 
e desportistas paraibanos ficou a certeza 
de que o cidadão LUÍS MARQUES, o popular 
goleiro “LULA” escreveu o seu nome com 
tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano. 

Você se lembra do goleiro Lula?
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Luís Marques marcou época no Botafogo e ficou famoso ao levar o gol de número 999 do Pelé em 1969
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Pela primeira vez na 
pandemia, Tóquio registrou 
5 mil novos casos de co-
vid-19 em apenas um dia. 
Ao mesmo tempo, a capital 
japonesa anunciou uma ele-
vação do número de pessoas 
confirmadas com o novo co-
ronavírus nos Jogos Olímpi-
cos, que serão encerrados 
no domingo de manhã, pelo 
horário brasileiro.

De acordo com a organi-
zação, foram notificados 29 
novos casos da doença rela-
cionados à Olimpíada. Ne-
nhum deles é atleta ou resi-
dente da Vila Olímpica, mais 
esvaziada nestes últimos 
dias de competição. Na conta 
da organização desde 1º de 
julho, são 387 casos, sendo 
207 de pessoas contratadas 
para trabalhar nos Jogos. Até 
agora o caso mais famoso de 
atleta impedido de competir 
no Japão por causa da co-
vid-19 é o do americano Sam 
Kendricks, bicampeão mun-
dial do salto com vara. Ele 

Agência Estado

CBF define jogos da Copa do Brasil

Dirigente explica a saída de Messi

Canadá é ouro no
futebol feminino

Líder do Brasileirão enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque

A Confederação Brasileira de Futebol 
realizou sorteio ontem, que definiu 
os confrontos das quartas de final da 
Copa do Brasil. Os jogos de ida estão 
previstos para os dias 24, 25 e 26 de 
agosto, com partidas de volta nos 
dias 31 (agosto) e 1o e 2 de setembro. 
Veja os confrontos: 
nChave 1
Athletico-PR x Santos
Grêmio x Flamengo

nChave 2
São Paulo x Fortaleza
Fluminense x Atlético-MG.
Dos oito times que chegam às 
quartas de final, somente o For-
taleza está na competição desde o 
início. Outras seis equipes entraram 
na terceira fase por participarem 
da Libertadores e o Athletico-PR 
por ter sido nono colocado do últi-
mo Brasileiro.

Um dia depois de comunicar oficial-
mente que Lionel Messi não continuará 
mais no Barcelona, o presidente do 
clube espanhol, Joan Laporta, concedeu 
entrevista coletiva para explicar a saída 
do craque. O dirigente revelou que o 
jogador "não está contente" por sair, 
mas diz que não se sente "culpado" 
porque fez tudo o que foi possível para 
mantê-lo. "O Leo queria ficar e não está 
contente. Todos queríamos que ficasse 

e agora ele enfrenta, tal como nós, a 
realidade. Desejo-lhe o melhor, a ele e 
à sua família. O Barça é a sua casa, ele 
engrandeceu a nossa galeria de troféus 
como ninguém", afirmou Laporta, após 
quase uma hora e meia. Messi chegou 
ao Barcelona com 13 anos, em 2000, 
e estreou como profissional em outubro 
de 2004. Ele é o maior jogador da 
história do clube - marcou 672 gols e 
anotou 288 assistências em 778 jogos.

Foi no suor, na garra e na superação. 
O Canadá conquistou pela primeira 
vez, ontem, a medalha de ouro olím-
pica no futebol feminino nos Jogos 
de Tóquio-2020 contra a favorita 
Suécia, dona da melhor campanha 
da fase de grupos. Depois de um 
empate por 1 a 1 no tempo normal e 
na prorrogação, a partida foi para os 
pênaltis e, de forma dramática, assim 
como toda a campanha até a deci-
são, as canadenses venceram por 3 a 
2 e colocaram finalmente a honraria 
no peito depois dos bronzes em Lon-
dres-2012 e no Rio-2016. Com ape-
nas duas vitórias e quatro empates 
(sem considerar disputas de pênaltis) 
no retrospecto total em Tóquio, algo 
improvável para a seleção medalhis-
ta de ouro, o Canadá superou países 
mais consolidados na modalidade 
como Estados Unidos, Brasil e, agora, 
a Suécia, atingindo um feito histórico 
de forma extenuante.

A 15a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A programa para hoje mais três jogos com destaque para a participação do 
líder da competição, o Palmeiras, que na Arena Allianz Parque, a partir das 21h, diante do Fortaleza. O time cearense faz boa 
campanha na disputa e está entre os oito classificados na Copa do Brasil, tendo eliminado no meio de semana a equipe do 
CRB. No Brasileirão, a equipe ocupa a terceira posição. Na Arena da Baixada, o Athletico-PR, outra equipe nas quartas de final 
da Copa do Brasil, vai enfrentar o São Paulo, a partir das 18h. O Tricolor paulista abre a zona de rebaixamento com apenas 12 
pontos em 14 jogos. A outra partida do sábado será entre Cuiabá e Bahia, às 21 horas, na Arena do Pantanal.

Curtas
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

era rival do brasileiro Thiago 
Braz, que acabou faturando a 
medalha de bronze na terça-
feira. Houve ainda brasileiros 
do atletismo que precisaram 
ficar isolados por ter contato 
com outros infectados, mas 
que não tiveram problemas 
para competir.

O crescimento diário de 
casos da nova doença entre 
pessoas ligadas à Olimpíada 
mostra que a “bolha” criada 
pelo Comitê Organizador dos 
Jogos de Tóquio não é tão efi-
ciente quanto foi alardeado 
antes do início da competição, 
cuja cerimônia de abertura 
aconteceu no dia 23 de julho.

Coincidentemente, o nú-
mero de casos em Tóquio não 
relacionados aos Jogos tam-
bém tem aumentado ao longo 
do grande evento esportivo. 
Na quinta, a capital registrou 
seu recorde de diagnósticos 
de covid para um dia só ao 
longo de toda a pandemia Fo-
ram 5.042 novos casos.

O recorde diário de 
novos confirmados com a 
doença se tornou recor-
rente desde que a Olimpía-
da começou - na quarta, a 
marca foi de 4.166 novos 
infectados. Para efeito de 
comparação, o mês de ju-
lho terminou com 44.034 
casos em Tóquio, média de 
1.420 por dia. Em junho, a 
média havia sido de 432. Há 
o temor de que os próximos 
dias alcancem a marca de 10 
mil novos casos diários. “As 
infecções estão aumentando 
num ritmo que nunca expe-
rimentamos antes”, admitiu 
o primeiro-ministro japonês 
Yoshihide Suga. O norte-americano Sam Kendricks, bicampeão mundial do salto com vara, foi diagnosticado com covid-19 já em Tóquio, sendo excluído dos Jogos

Cidade bate recorde com 5 mil novos infectados em apenas um dia, mas apenas 29 se relacionam com a Olimpíada

Tóquio registra crescimento 
das ocorrências de covid-19 

Foto: Reprodução/Instagram

Dois treinadores são expulsos por forçar repatriação de atleta de Belarus

Após investigar o caso da 
atleta belarussa Krystsina Tsi-
manouskaya, o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) decidiu ex-
pulsar da Olimpíada de Tóquio 
dois treinadores do país que 

tentaram repatriar a velocista 
à força no domingo. Artur Shu-
mak e Yuri Moisevich perderam 
suas credenciais e já deixaram a 
Vila Olímpica, em Tóquio. “Em 
nome do bem-estar dos atletas 
da Comitê Olímpico Nacional 
de Belarus, que ainda está em 

Tóquio, e como medida tempo-
rária, o COI cancelou e removeu 
na noite passada as credencias 
dos dois treinadores. Eles ainda 
terão a oportunidade de serem 
ouvidos no caso”, anunciou o 
COI. O Comitê Olímpico do 
país ainda não se manifestou 

sobre o caso. Moisevich, chefe 
da comissão técnica de atletismo 
de Belarus, e Shumak, um dos 
principais oficiais da delegação 
do país, foram investigados por 
causa da denúncia feita pela 
atleta Krystsina Tsimanouskaya 
no domingo. A velocista de 24 

anos disse que sofreu uma tenta-
tiva de repatriação forçada após 
criticar o seu técnico nas redes 
sociais. Poucos dias antes, a 
atleta havia criticado duramente 
a Federação de Atletismo de seu 
país por obrigá-la a participar 
do revezamento 4x400 metros. 

Agência Estado
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Crenças religiosas tentam pela fé ou dogmas explicar o que a ciência ainda não teve capacidade de comprovar

Como as 
religiões 
encaram a 
ideia de 
vida após a morte

Por ser algo misterioso e inevitável, 
a morte pode ser um motivo de angústia 
para o homem. Mas o que vem depois 
dela? O que acontece quando se morre? 
Pois o “mundo dos mortos” é um mundo 
desconhecido que o ser humano não é 
capaz de entender. Portanto, existem 
várias crenças e filosofias fundamenta-
das em estudos, pesquisas e até mesmo 
na Bíblia que tentam provar que existe 
vida após a morte. O Budismo japonês, 
por exemplo, não acredita na vida 
após a morte.

Para a budista brasileira Mon-
ja Coen, em texto de Alethea Corrêa, 
republicado no Portal Vaticano, a ex-
periência única da morte cabe a cada 
ser humano onde todos irão passar 
em algum momento, e cada um no seu 
tempo e na sua hora. O Buda dizia “a 
vida é um período em si mesma e a 
morte é um período em si mesma, com 
começo meio e fim”.

Porém, dentro do Budismo japo-
nês não tem essa ideia de que o ser 
humano renasce, que o ser humano 
individual volte por meio de uma reen-
carnação. Para o Budismo, a energia 
vital que é criada por meio da existência 
do ser individual não se repete, pois 
é movimento e transformação inces-
sante, como ondas no mar. A matéria 
prima da vida é a mesma, quer seja 
para ser humano, para folhas, animais, a 
chamada “natureza butter”. E não existe 
um ser que julga quem vai viver mais ou 
menos. Porém, para os budistas a vida é 
breve e temporária.

Quase todas as crenças do mundo 
ocidental são baseadas na Bíblia. Po-
rém, quando um evangélico morre, o 
corpo se separa do espírito, e o espírito 
vai para o mundo espiritual, que está di-
vidido entre o paraíso e a prisão espiri-
tual. Eles acreditam que os que viveram 
uma vida digna vão para o paraíso, onde 
é um lugar de repouso. Baseado no que 
está escrito no Novo Testamento, no li-
vro de Lucas, quando Jesus responde ao 

ladrão que está prestes a morrer, que o 
questiona: “Hoje mesmo estará comigo 
no Paraíso”.  Ou seja, Jesus afirmaria que, 
após a morte, existe um paraíso.

Mas aos que não tiveram uma vida 
justa, há uma prisão espiritual (geral-
mente chamada de inferno). Porém, 
o mundo espiritual é um período de 
espera, até chegar o dia da ressurrei-
ção, conforme está escrito na Bíblia, 
segundo os evangélicos, quando o corpo 
ressuscitado não mais poderá morrer 
e será perfeito: livre de dores, doenças 
e imperfeições. Na Bíblia, a palavra pa-
raíso quer dizer estado de felicidade e 
descanso para o servo de Deus após a 
morte. Portanto, existiriam vários ou-

tros versículos na Bíblia que afirmaria 
a existência do paraíso para os justos.

Pode-se afirmar que a crença dos 
católicos é um tanto parecida com a 
dos evangélicos. Embora as duas reli-
giões são consideradas cristãs, existem 
algumas diferenças sobre a vida após a 
morte. Para os católicos, a morte é um 
assunto definido: a pessoa pode ir para 
o céu ou para o inferno, assim como 
para os evangélicos, o que diferencia é a 
outra possibilidade, que é passar algum 
tempo no purgatório.

O destino é definido pelo que 
cada pessoa fez durante a vida. Assim 
como os evangélicos, o Catolicismo não 
acredita em reencarnação, que, após o 

juízo final, Deus escolherá aqueles que 
viveram os ensinamentos de Jesus para 
serem ressuscitados e viverem a vida 
eterna no céu. Os demais irão para o 
inferno. Porém, tem os que irão pas-
sar algum tempo no purgatório para 
remissão dos seus pecados e, então, 
irem para o céu.

Espiritismo
Para os seguidores da Doutri-

na Espírita, as pessoas não morrem, 
desencarnam. É o desligamento do 
organismo físico, do corpo espiritual 
e mesmo após a morte o espírito per-
manece vivo em um novo plano astral 
ou, então, reencarnado em um novo 
corpo. Os espíritas acreditam que as 
reencarnações são uma nova opor-
tunidade de melhorar e evoluir seu 
espírito. Os que praticaram o amor, 
caridade e o bem evoluem de uma 
maneira mais tranquila e mais rápida 
e por esse motivo passam por menos 
reencarnações, a não ser que seja es-
colha deles passarem por mais.

Os espíritas também acreditam em 
Deus, mas não em um Deus que julga as 
atitudes das pessoas e que criou os espí-
ritos sem discernir o que é bom ou mal, 
porque durante a vida é que os espíritos 
aprendem justamente para evoluírem.

No Judaísmo, acredita-se que a 
alma permanece viva após a morte 
física. Alguns acreditam na reencar-
nação, ou seja, quando a alma volta 
para viver em um novo corpo; e outros 
acreditam na ressurreição, que é o 
retorno da alma ao mesmo corpo.

Embora existam vários relatos 
sobre a vida após a morte de pessoas 
que “morreram” por alguns segundos, 
minutos ou horas e voltaram à vida, de 
teorias e crenças sobre esse assunto, 
não existem comprovações científicas 
sobre outra vida depois daqui. A morte 
e a vida após a morte ainda continuam 
sendo mistérios que nem a ciência 
consegue desvendar.

Aforismo
“Tudo retorna à sua fonte original; tem que retornar 

à sua fonte original. Se você compreende a vida, 
então você compreende a morte também.”

(Osho)

1560 — Anastasia Romanovna, czarina da Rússia
1957 — Oliver Hardy, ator cômico norte-americano
1959 — João Martins de Athayde, escritor, poeta, cordelista e editor (PB)
1978 — Orlando Silva, cantor brasileiro
2010 — Josélio Gondim, jornalista e empresário (PB)
2019 — Gerimaldo Nunes da Costa, jornalista e poeta (PB)

Mortes na História

Obituário

Luís Marques (Lula)
5/8/2021 – Aos 74 anos, em Itabaiana (PB), vítima 
de uma infecção generalizada. Ex-goleiro que mar-
cou época vestindo a camisa do Botafogo (PB) e se 
notabilizou por se envolver em uma das maiores 
polêmicas do futebol brasileiro: foi ele ou Andra-
da, do Vasco (RJ), quem sofreu o milésimo gol de 
Pelé? Em 14 de novembro de 1969, dia em que, vestindo a camisa do 
Botafogo, enfrentou o Santos de Pelé no Estádio Olímpico, atual Vila 
Olímpica Parahyba, em João Pessoa, num amistoso. Em campo, Pelé 
estaria com 998 gols na carreira. A partida terminou em três a zero 
para o Santos, com um gol de Pelé, o de número 999 na carreira. Mas 
há quem garanta que o milésimo gol foi marcado mesmo contra o 
goleiro paraibano e não contra o goleiro Andrada, do Vasco.

Foto: TV Globo

Artigo Carlos Azevedo
carolusazevedo@hotmail.com

Sim, de repente, bruscamente, todos 
nós morremos socialmente nesta pandemia. 
A nossa morte social foi decretada quando 
tivemos de adotar regras sanitárias rígidas 
para combater o contágio do vírus.

A crise sanitária global impôs 
o isolamento social (confinamento 
domiciliar). Em outras palavras, fomos 
reduzidos a zero: acuaram o animal social.

O mundo virtual tomou conta do 
planeta Terra. O corpo físico foi substituído 
pela nossa imagem projetada pelas 
tecnologias digitais.

Assim, então, deixamos de existir 
presencialmente – morremos para a vida 
social. Sobreviveu apenas a nossa imagem, 
fria e distante, como se fosse uma sombra 
nossa presente no admirável mundo 
virtual.

Acho que a maior tragédia não é 
ser contaminado pelo vírus, hoje ou 
amanhã, mas, sim, não poder conviver 
normalmente com o outro. Apesar de 
J. P. Sartre afirmar que “o inferno são 
os outros”, necessitamos de conviver 
com o(s) outro(s). Sem isso, não somos 

ninguém. Sem o olho no olho (interação 
face a face) não existimos como animal 
social. “Eu só sou eu mesmo pelo olhar do 
outro”, dizem os fenomenologistas.

A interação social sofreu um déficit 
enorme por conta do isolamento – 
distanciamento físico, uso de máscaras. Isso 
tudo blindou o ser social.

Não acho correto dizer sobrevivemos 
à pandemia, correto seria dizer 
“ressuscitamos” – ou seja, estamos 
voltando aos poucos ao cotidiano da nova 
normalidade – não uso o novo normal.

O problema maior dos “ressuscitados” 
(os mortos-vivos) é “reconstruir as 
conexões sociais transformadas pelo 
isolamento social”, como salientou Cilene 
Pereira, em recente artigo sobre a covid-19.

Muito mais difícil do que sobreviver é 
“ressuscitar” num mundo esfacelado pelo 
novo coronavírus.

In memoriam a Darcy Ribeiro.

(Carlos Azevedo é antropólogo e 
publicou recentemente ‘Tristes tempos: o 
coronavírus e eu’, pela Ideia Editora)

Socialmente, estamos mortos

Espíritas acreditam que Deus 
não julga as atitudes e as 

pessoas têm que discernir por 
conta própria o bem e o mal

Doutrina

Alexssandro da Fonseca (MC Raposão)
4/8/2021 – Aos 45 anos, em Vitória (RS), em de-
corrência de um câncer no pâncreas. Artista foi um 
dos autores do rap ‘Estrada da Posse’, famoso hit 
nos anos de 1990, ao lado de MC Coiote.

Foto: Instagram
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Novos equipamentos vão renovar parte do parque tecnológico da Justiça Eleitoral e serão utilizados nas Eleições Gerais de 2022

TSE faz licitação para aquisição 
de até 176 mil urnas eletrônicas

O programa Preço da 
Hora, ferramenta que dis-
ponibiliza em tempo real os 
menores preços de quase 800 
mil produtos comercializados 
no Estado da Paraíba, pode 
também ser acessado via por-
tal da Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB). Um ban-
ner do programa foi inserido 
na parte superior da página 
principal do portal (www.
sefaz.pb.gov.br), com link de 
acesso direto da página oficial 
do Preço da Hora. 

O Preço da Hora, que é 
um aplicativo desenvolvido 
por meio de parceria do Go-
verno da Paraíba, por inter-
médio da Sefaz-PB, com o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PB) e a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
oferece buscas rápidas de 
preços de itens comerciali-
zados nos estabelecimentos 
comerciais do Estado, atuali-
zados e, assim, gerando eco-
nomia no bolso das famílias 
paraibanas. 

O programa evita des-

locamentos desnecessários 
às lojas, mapeia em poucos 
segundos os preços de produ-
tos comercializados, oferendo 
ainda um mapa com rota das 
lojas com menores valores 
no raio de até 30 quilôme-
tros. Além do link da pági-
na da Sefaz-PB, as consultas 
podem ser feitas baixando o 
aplicativo no smartphone e 
também no portal https://
precodahora.pb.gov.br 

Benefícios
Para o secretário da Se-

faz-PB, Marialvo Laureano, “o 
projeto do aplicativo foi uma 
ação acertada do Governo da 
Paraíba junto com o TCE-PB e 
a UFPB e que cresceu também 
durante a pandemia, diante 
das dificuldades com o iso-
lamento social. A ferramenta 
tecnológica traz benefícios 
reais às famílias paraibanas 
diante da alta da inflação, 
pois gera economia em suas 
compras ao disponibilizar em 
tempo real os menores preços 
dos produtos, fortalecendo a 

compra no comércio local. As 
consultas do Preço da Hora 
têm evitado também a circu-
lação maior de consumidores 
desnecessárias em lojas para 
pesquisar, contribuindo, in-
clusive nesse período de pan-
demia, com a redução do risco 
de contágio da covid-19”, de-
talhou o secretário. 

Marialvo Laureano ex-
plicou que o aplicativo Preço 
da Hora “não é um sistema 
de pesquisa, mas uma ferra-
menta para saber em tempo 
real os preços praticados pelo 
comércio da Paraíba. A cada 
cinco minutos, o programa é 
atualizado com base no banco 
de dados da Sefaz-PB, via nota 
fiscal emitida ao consumidor 
nas lojas,  atualizando os pre-
ços  comercializados em qua-
se 800 mil itens”, explicou.

Sistema
Qualquer mercadoria 

que seja comprada em nota 
fiscal do consumidor nos es-
tabelecimentos comerciais 
dos 223 municípios do Estado 

terá o seu preço publicado 
no programa, desde uma cai-
xa de fósforo a um veículo “0 
km”. Essas compras por notas 
fiscais servem para atualizar 
os preços no programa que 
são ranqueados do menor 
ao maior. Ou seja, todos os 
produtos comercializados em 
lojas formais via nota fiscal 
podem ser encontrados no 
sistema, com endereço da 
loja, telefone e o mapa.

Programa
O Preço da Hora, que é 

uma tecnologia 100% parai-
bana, despertou interesse de 
outros Estados do Nordeste, 
que vieram à Paraíba para fa-
zer visitas técnicas e implan-
tá-lo em seus estados, por 
meio do Consórcio Nordeste. 
O exemplo mais evidente é o 
do Estado da Bahia. A ferra-
menta já foi implantada pelo 
Governo da Bahia e sendo 
utilizada por mais de 400 mil 
usuários daquele Estado. O 
aplicativo atingiu a marca de 
250 mil downloads.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) realiza, na próxi-
ma segunda-feira (9), mais 
uma licitação, no sistema de 
registro de preços, para fu-
tura aquisição de até 176 mil 
urnas eletrônicas que pode-
rão ser utilizadas a partir das 
Eleições Gerais de 2022. O 
evento será realizado a partir 
das 11h, nas instalações do 
plenário da Corte.

Os novos equipamentos 
vão dar continuidade à re-
novação do parque de urnas 
e complementar o quantita-
tivo para absorver eventual 
crescimento vegetativo do 
eleitorado.

O coordenador de Tec-
nologia Eleitoral do TSE, 
Rafael Azevedo, explica que 
176 mil unidades é o teto de 
compra previsto no edital, e 
que o quantitativo provável 
a ser adquirido para uso nas 
Eleições 2022 é de até 73 mil 
urnas.

Esta será a segunda com-
pra de urnas eletrônicas para 
as Eleições de 2022. Em julho 
do ano passado, o TSE homo-
logou contratos para a com-
pra de urnas modelo 2020. 
A estimativa de renovação 
do parque de equipamentos 

a serem utilizados no pleito 
do ano que vem é de aproxi-
madamente 300 mil unida-
des, bem como atender ao 
crescimento vegetativo do 
eleitorado e outras eventuais 
necessidades de substituição.

Registro de preços
O sistema de registro 

de preços (SRP) é um pro-
cedimento especial de lici-
tação, previsto na Lei nº 
8.666/1993, usado para aten-
der a situações peculiares. No 
SRP, a Administração Pública 
não fica obrigada a efetivar as 
compras dos bens licitados, 
diferentemente de outras mo-
dalidades, nas quais o órgão 
licitante precisa fundamentar, 
com ônus, eventual decisão 
de não concretizar a aquisi-
ção.

A Ata de Registro de Pre-
ços, resultado da licitação 
nesse procedimento, tem vi-
gência de 12 meses. Dentro 
deste prazo, o TSE poderá 
efetivar a aquisição de lotes 
dos equipamentos – não ne-
cessariamente o total licitado 
–, sempre atento às necessi-
dades da Justiça Eleitoral e 
respeitando as possibilidades 
orçamentárias do Tribunal.

Equipes do Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope) da Polícia Militar 
e da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) intercepta-
ram um carro que estava 
transportando 50 quilos 
de maconha no porta-ma-
las, ontem, na BR-230, em 
Cruz do Espírito Santo. O 
veículo estava sendo con-
duzido por um homem de 
39 anos, que foi preso em 
flagrante.

Ele teria pego a droga 
em Campina Grande e es-
tava levando para a cidade 
de Bayeux. Pelo transporte, 
segundo ele, ia receber um 
valor em dinheiro. O entor-
pecente estava dividido em 
79 tabletes. Outros envol-
vidos no esquema do tráfi-
co devem ser investigados.

O preso foi apresen-
tado com o material na 
6ª Delegacia Distrital, em 
Santa Rita.

PM e PRF  interceptam 
50 quilos de maconha

Foto: Secom-PB

“Dando o Gás para o Esporte” 

PBGás assina contrato de patrocínio a 
equipes de futsal do Clube Campestre

A Companhia Paraiba-
na de Gás (PBGás) e o Clube 
Campestre assinaram, on-
tem, contrato de patrocínio 
para o projeto “Dando o 
Gás para o Esporte”, com 
apoio às equipes de Futsal 
sub-15 do clube de Campi-
na Grande. O patrocínio, no 
valor de R$ 10 mil, tem por 
objetivo apoiar a prática 
esportiva de jovens atletas 
e também o projeto social 
que oferece a prática do 
futsal a mais de 40 crianças 
de baixa renda.   

O contrato foi assina-
do pelo diretor-presidente 
da PBGás, Jailson Galvão, 
pelo diretor Técnico Co-
mercial, Odilson Nóbrega, 
e pelo presidente do Clube 

Campestre, Alex Marcolino. 
De acordo com Alex Mar 
colino, o apoio da PBGás 
representa um reforço im-
portante para as equipes 
de futsal do Campestre 
disputarem a Taça Brasil, 
Sub-13, e a 2ª Copa Cam-
pestre, e chegarem mais 
longe nessas competições. 
“É com muita satisfação 
e responsabilidade que 
traremos o nome da PB-
Gás, uma empresa con-
ceituada e importante no 
desenvolvimento do Es-
tado, em nossa camisa”, 
destacou. 

O diretor-presidente 
da PBGás, Jailson Galvão, 
falou da satisfação da em-
presa em apoiar um Clube 

tradicional, competitivo e 
com mais de 60 anos de 
história em Campina Gran-
de, uma cidade estratégica 
para a companhia na am-
pliação da rede de gás ca-
nalizado. “Essa é uma par-
ceria que fortalece nossos 
princípios de responsabi-
lidade social e ambiental, 
com um apoio a projetos 
de incentivo à prática de 
esporte e ao fortalecimento 
do Futsal paraibano”.  

Futsal Campestre
O projeto Futsal Cam-

pestre envolve equipes de 
futsal na faixa etária de 7 
a 15 anos com a partici-
pação de 150 atletas, além 
de um projeto social que 

beneficia 40 crianças de 
baixa renda das escolas da 
rede municipal de Campi-
na Grande, com aulas de 
reforço escolar para os jo-
vens atletas. As equipes de 
Futsal do Campestre dis-
putam torneios regionais e 
nacionais, representando a 
cidade de Campina Grande 
e a Paraíba.  

Para este ano estão 
previstas a realização da 
2ª Copa Campestre, nos 
dias 24, 25 e 26 de setem-
bro, em Campina Grande, 
e Taça Brasil Sub-13, com 
a participação das equipes 
campeãs dos estados bra-
sileiros, que será sediada 
em João Pessoa no mês de 
novembro.

Foto: Secom-PB

O contrato foi assinado pelo diretor-presidente da PBGás, Jailson Galvão, pelo diretor Técnico 
Comercial, Odilson Nóbrega, e pelo presidente do Clube Campestre, Alex Marcolino

A droga estava sendo levada de Campina Grande para a cidade de Bayeux

Portal da Sefaz-PB insere consulta de 
produtos do programa ‘Preço da Hora’



 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 19 de agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o for-
necimento de expositores destinados ao Mercado Público deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licita-
caopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 06 de Agosto de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E AFINS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2021. RESCISÃO: Nos 
termos das disposições contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00100/2021 - J a L Silva 
Comercio Varejista de Pneumaticos Eireli - CNPJ: 34.277.779/0001-09 - Rescindido - unilateralmente 
pelo contratante. ASSINATURA: 06.08.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
TOMADA DE PREÇO Nº.  0002/2021

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL - PB, através da Comissão Permanente de Licitação 

torna público, para conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento de Recurso Admi-
nistrativo da Fase de Habilitação da Tomada de Preço nº. 0002/2021, cujo objeto é a Contratação 
de Empresa Especializada no ramo de construção civil para reforma da unidade Escolar no Sítio 
Capoeira no Município de Alcantil-PB. O Recurso Administrativo da empresa ARRUDA BRANDÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA, foi considerado PROCEDENTE, sendo habilitada para participar da Fase de 
Proposta de Preços.  Caso não haja contrarrazões, fica marcada a sessão de abertura dos envelopes 
das Propostas para o dia 25 de agosto de 2021, às 9:30 horas  na  sala das Licitações. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal no endereço Av. 
São José, S/N, Centro – Alcantil-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Alcantil-PB, 05 de Agosto de 2021.
JOSÉ MENDONÇA ALVES

PRESIDENTE DA CPL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Implantação 

de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Assunção – PB, através do Convênio 
SICONV n.º 889389/2019 – Operação CEF n.º 1065961–17/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00003/2021, Federal nº 8.666/93, LC 123/06 e legislação pertinente. DOTAÇÃO: 
Recursos do Convênio SICONV n.º 889389/2019 e Próprios do Município de Assunção: 02.100-SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; 02100.15.451.0800.1062 - CONST. DE PAVIMENTACAO EM 
PARALELEPIPADOS – CONVEN; 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES; FONTE: 510 Outras 
Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União. CONCLUSÃO: 3 (três) meses. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 090/2021 - 06.08.21 - ARRIMO ENGENHARIA LTDA 
- R$ 276.435,29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Formação de Sistema 
Registro de Preço (SRP) para contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado 
de pneus nacional tipo primeira linha para atender a frota de veículos leves e pesados do município 
de Assunção–PB e aos que tiverem direito por força contratual, suprindo a necessidades das diver-
sas secretarias em suas ações públicas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 250.824,00.

Assunção - PB, 06 de Agosto de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 

MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I e II, ATRAVES 
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES 
PÚBLICAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: 02.080–SE-
CRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE, 02080.10.122.0500.2023 – MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA – 3.3.90.30.00.02 MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E 
LABORATORIAL – FONTE 211; 02080.10.122.0500.2053 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE 
– REC. SUS, 3.3.90.30.00.02 MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL FONTE 
214;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00085/2021 - 02.08.21 - FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. 
FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA - R$ 10.618,13; CT Nº 00086/2021 - 02.08.21 - PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 14.033,60; CT Nº 00087/2021 
- 02.08.21 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - M 
- R$ 14.138,02; CT Nº 00088/2021 - 02.08.21 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 9.391,95; CT Nº 00089/2021 - 02.08.21 - DENTAL UNI-
VERSO EIRELI - R$ 4.908,06.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: RP 011/2021

Espécie: Ata nº 011 - Pregão Eletrônico nº 011/2021. Que objetiva o registro de preços para: 
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER A 
DEMANDA DAS UBS I e II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ASSUNÇÃO. Resolve registrar os Preços nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº  
01.612.635/0001-02 e DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI. 26.240.632/0001-16  Item(s): 21-37-60-67-82- 91.Valor: R$ 9.391,95 - DENTAL UNIVERSO 
EIRELI. 26.395.502/0001-52  Item(s): 26-27-58. Valor: R$ 4.908,06 - FARMAGUEDES COMÉRCIO. 
PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA. 08.160.290/0001-42 Item(s): 2-6-7-9-11-12-13-
16-18-34-36-53-62-63-66-68-71-74-75-76-78-79-84-93. Valor: R$ 10.618,13 - ODONTOMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – M. 09.478.023/0001-80 Item(s): 
5-8- 14-17-19-20-22-23-24-25-28-29-30-31-32-38-40-41-42-51-52-54-55-56-57-61-64-65-69-70-72-
73-77-80-81-83-86-88-89-92. Valor: R$ 14.138,02 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
DENTAL CAJAZEIRAS. 09.210.219/0001-90  Item(s): 1-3-4-10-15-33-35-39-43-44-45-46-47-48-49-
50-59-85-87-90. Valor: R$ 14.033,60 Total: R$ 53.089,76. Data da Assinatura: 06/08/2021. Validade: 
12 meses. Ata disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br/licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITA-
ÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA 
SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 
2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde – 3390.39 99 1211 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica / 02.060 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2040 Bloco de 
Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios – 
3390.39 99 1211 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
04501/2021 - 15.07.21 - MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME - R$ 8.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

GABINETE DA PREFEITA 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
N° 0001/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 0057/2021 – PMBV

Com base nas informações constantes na referida Tomada de Preços e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da 
Comissão Permanente de Licitação, bem como o parecer emitido pela Procuradoria Geral do 
Município,ADJUDICO e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIPEDO EM ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, ora licitado em 
favor da empresa: DEL ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ Nº 17.415.942/0001-33,pelo valor total 
de R$ 247.240,40 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e quarenta reais e quarenta centavos), 
classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art.23, Inciso I, alínea “b”, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal.    

Boa Ventura - PB, 14de julhode 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES 

DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2021. DOTAÇÃO: 20.91 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELÉM 08.244.2011.2090 CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 
798.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00133/2021 - 03.08.21 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 129.000,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Campina Grande - PB,05 de agosto de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº 2.05.061/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 

DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
40.980.187/0001-51
Item: 1
Valor: R$ 17.545,00
Publique-se e cumpra-se.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.083/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.083/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.061/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122. 2001.2128 ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52. FONTE 
DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARIA JOSÉ CORDEIRO 
SANTIAGO. VALOR GLOBAL: R$ 17.545,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E 
CINCO REAIS). DATA DE ASSINATURA: 05/08/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 
CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
engenharia especializada para execução de obras e serviços de implantação de LOMBADA FÍSICA 
EM CONCRETO BETUMINOSO usinado a quente – CBUQ e passagem elevada em concreto simples 
no Município de Campina Grande PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: 
sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 04 de Agosto de 2021
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 2508/2021
Republicado por incorreção

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 25008/2021 DOTAÇÃO: Função Programática08 243 1018 2114; 08 243 
1017 2115 –; 08 244 1017 2116 –; 08 244 1017 2118 –244 1018 2120 - 08 244 1017 2121 – Ações 
da Casa de Passagem; 08 244 1018 2123 –Natureza da Despesa: 3390.30 Fonte de Recurso: 
1001/1311, VIGÊNCIA 19/07/21 a 31/12/2021 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Assistência Social de Campina Grande e EMPRESA MARIA CAROLINA CALADO PINHO, inscrita 
no CNPJ: 35.173.009/0001-89 Valor: R$ 59.178,00 CT Nº 250075/2021,  campina grande 19.07.21.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2021

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 02 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 PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – SADT, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 06 de Agosto de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 09:00 horas do dia 02 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 ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – SADT 
(CINTILOGRAFIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CABEDELO. 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 altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 06 de Agosto de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira substituta

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 
5.019,20; ASTOR STAUDT ME - R$ 3.004,00; AZ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 340,00; 
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - R$ 450,00; MANOEL SEBASTIÃO 
DE MEDEIROS - R$ 12.080,50; PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 6.878,50; THACIANA MARIA 
CAVALCANTE SILVA - R$ 126.515,70.

Cubatí.. - PB, 06 de Agosto de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: ANDERTON 
CAVALCANTE SOUTO - R$ 5.019,20; ASTOR STAUDT ME - R$ 3.004,00; AZ COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - R$ 340,00; DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - R$ 
450,00; MANOEL SEBASTIÃO DE MEDEIROS - R$ 12.080,50; PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 
6.878,50; THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 126.515,70.

Cubatí.. - PB, 04 de Agosto de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: 02.002. GABINETE DO PREFEITO 
– 04.122.0002.2003 – ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO – 1.001.0000 – RECURSOS OR-
DINÁRIOS – 0016.3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO – 02.003. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E PLANEJAMENTO – 04.122.0002.2005 – ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO – 1.001.0000 – RECUSOS ORDINÁRIOS – 0026.3390.30. MATERIAL DE 
CONSUMO – 02.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.0002.2008 – ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE FINANÇAS – 1.001.0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – 0042.3390.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO – 02.005 – SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.0002.2010 – ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0061.3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO – 02.006. SECRETARIA DE EDUCACAO – 12.361.0002.2016 ATIVI-
DADE DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0104.3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO – 1.111.0000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS 
EDUCACAO – 0105.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.113.0000 – TRANFERENCIAS DO 
FUNDEB 40% – 0106.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 02.011 – SECRETARIA DE CULTURA 
E ESPORTE – 1339200022026 ATIVIDADES DE CULTURA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINA-
RIOS – 0183.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 27.812.0002.2086 ATIVIDADES DESPORTIVAS 
– 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0193.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 02.017 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0002.2066 ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0225.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 
– 02.020 – SEC. A. JURID.SEG.PUB.ANTI DROGAS – 04.122.0002.2084 ATIVIDADES DA SEC. A. 
JURID.SEG.PUB.ANTI DROGAS – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0238.3390.30 MATE-
RIAL DE CONSUMO – 06.015. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.244.0002.2050 
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS 
– 0318.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.311.0000 TRANFERENCIA DE RECURSOS 
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA NACIONAL (FNAS) – 0319.3090.30 MATERIAL DE 
CONSUMO – 0824400022053 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
– 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0340.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.311.0000 
TRANFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA NACIONAL (FNAS) 
– 03413390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 08.242.00022092 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO 
PORTADOR DE DEFICIENCIA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0353.3390.30 MATE-
RIAL DE CONSUMO – 06.013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE– 10.301.0002.2030 ATIVIDADES 
DE ATENCAO BASICA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0016.3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO – 10.30200022033 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
– 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0036.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO –. VIGÊNCIA: 
até 06/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00050/2021 - 
06.08.21 - THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 126.515,70; CT Nº 00051/2021 - 06.08.21 
- PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 6.878,50; CT Nº 00052/2021 - 06.08.21 - MANOEL SEBASTIÃO 
DE MEDEIROS - R$ 12.080,50; CT Nº 00053/2021 - 06.08.21 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO 
- R$ 5.019,20; CT Nº 00054/2021 - 06.08.21 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITO-
RIO LTDA - R$ 450,00; CT Nº 00055/2021 - 06.08.21 - ASTOR STAUDT ME - R$ 3.004,00; CT Nº 
00056/2021 - 06.08.21 - AZ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 340,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 20 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 08:35 horas 
do dia 20 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 10.024/2019/21; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: 
licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 06 de Agosto de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.064/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021  
Onde -se -lê: às 08:31 horas do dia 13 de agosto de 2021
Leia- se-corretamente: às 09:00 horas do dia 18 de agosto de 2021
E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/,ou www.tce.pb.gov.br. 

www.portaldecompraspublicas.com.br 
Cacimbas - PB, 06 de agosto de 2021

Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Centro 

Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 horas do 
dia 24 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de horas maquina (Pesada) motoniveladora destinada à manutenção das estradas 
vicinais do município de Conceição-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. E-mail: licitacao@
conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 06 de Agosto de 2021.
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE FERRA-
MENTAS, EQUIPAMENTOS E EPIs, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPESA PUBLICA 
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 06 de Agosto de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

E

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 09h00min, do dia 19  de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Registro de preços para Aquisições 
de tecidos diversos e outros para atender as demandas da Administração Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 06 de Agosto de 2021
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 10h30min, do dia 19  de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Registro de preços para Aquisições 
de Materiais em aço galvanizado para melhor atender as necessidades da STTRANS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 06 de Agosto de 2021
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 13h30min, do dia 19  de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Registro de preços para Aquisições 
de Tintas automotivas PU para melhor atender as necessidades da STTRANS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E 
-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 06 de Agosto de 2021
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 10 de 
Agosto de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00025/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE 
GADO BRAVO–PB. Justificativa: Razões de interesse público - Mudança no Edital. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - José Mariano Barbosa, 
SN - Centro - Gado Bravo - PB. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com 

Gado Bravo - PB, 06 de Agosto de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Serviço objetivando: Credenciamento de pessoa jurídica especializada, para prestação 
de serviços de ressonância magnética, tomografia, radiologia, endoscopia digestiva alta e exames 
laboratoriais diversos, a fim de atender as necessidades da população de Ingá e dos municípios 
pactuados, e as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação correspondente até as 14:00 horas do dia 18 de 
Agosto de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro 
- Ingá - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 06 de Agosto de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Serviço objetivando: Credenciamento para a contratação de profissionais médicos, pessoa 
jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único 
de Saúde - SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, desti-
nado ao atendimento de pacientes deste Município. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação correspondente até as 11:00 horas do dia 18 de Agosto de 2021, na 
sala da referida comissão, sediada na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.
com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 06 de Agosto de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00040/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação, licença de uso e manutenção 
de sistemas informatizados de gestão pública diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 06 de Agosto de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO - LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00038/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00038/2021, que objetiva: Aquisição 
parcelada de biscoitos, bolos, salgados, pães e refrigerantes diversos - pronta entrega; será rea-
lizada às 08:00 horas do dia 13 de agosto de 2021, no mesmo local da primeira reunião na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias 
úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 06 de agosto de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00028/2021. OBJETO: Execução dos serviços de locação e 

instalação de equipamentos para realização de eventos oficiais - tenda piramidal, cadeira e mesa 
de plástico e gradeamento. 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: David 
Caetano do Nascimento Eireli - CNPJ 36.098.510/0001-90. Denise Moura do Nascimento - CNPJ 
17.886.274/0001-22. OBSERVAÇÃO: Neste ato deverá ser comprovada a regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro 
- Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Ingá - PB, 06 de Agosto de 2021
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00030/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021, com o seu OBJETO; : Contratação de serviços técnicos 
contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, 
DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizado-
res de confecção do arquivo digital da Prefeitura, com a digitalização de toda a documentação, e 
concessão de uso de Software de busca de documento, para a Prefeitura Municipal de Igaracy/PB. 
Conforme especificação do edital. Sendo classificada e habilitada a empresa: ROGERIO LACERDA 
ESTRELA ALVES - Valor: R$ 50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais).

Igaracy - PB, 06 de Agosto de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00008/2021, em 11.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES B-2 EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da propriedade 

deste prefeitura, locados, contratados, a disposição ou vinculados a atividades publica municipal 
por disposição legal.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 30 de Julho de 2021
José Carneiro Almeida da Silva

 Prefeito                          

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de agosto de 202126
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 00009/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy-PB, situada na Rua Pedro Lopes Brasileiro, sn, Centro, Iga-

racy - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, a convocação das empresas: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 
15.705.860/0001-06 e DEL ENGENHARIA - EIRELI - CNPJ: 17.415.942/0001-33, para abertura 
dos envelopes de habilitação, no dia 09 de Agosto de 2021 às 08:30 horas na sala da Comissão de 
Licitação, referente a Tomada de Preços nº 00009/2021. Objetivando a REFORMA DE PRÉDIO PU-
BLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS 
AO TURISMO NO MUNICIPIO DE IGARACY – PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 
MTUR 887350/2019 – OPERAÇÃO Nº 1063898–53. O não comparecimento do(s) representante(s) 
da(s) empresas, a comissão abrira os envelopes e publicara o resultado na imprensa oficial.

Igaracy - PB, 06 de Agosto de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, com fundamento no ártico 43, § 2º da Lei nº 
123/2006, sendo a empresa SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS CNPJ nº 17.267.333/0001-84, 
para apresentação da certidão de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, 
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 05 de Agosto de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00004/2021

Objeto: Contratação de empresa para serviços de engenharia para pavimentação da PB-386 
até o povoado de Várzea Redonda e construção de passagem molhada no sitio José bento, 
atendendo ao TERMO DE COMPROMISSO n° 1072592-77/2020, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Ibiara-PB.

O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
HOMOLOGAR e ADJUDICAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a 

Lei, considerando que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Vencedora: 
a empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 

31.381.604/0001-59, vencedora com o valor de R$ 765.654,19 (setecentos e sessenta e cinco mil, 
seiscentos e cinqüenta e quatro reais e dezenove centavos)

OBS: Republicado por incorreção
IBIARA-PB, 23 de Julho de 2021.

Francisco Nenivaldo de Sousa
Prefeito Constitucional

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 PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM 
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE 
DE SANTA INES E RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS); (BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁ-
RIA: RUA JOÃO BATISTA DE CARVALHO MOURA); (BAIRRO MANGABEIRA: RUA FILOMENA 
TRIGUEIRO DA COSTA E RUA CEL. PEDRO GONZAGA DE LIMA) – LOTE 3, NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2021/050864

CHAVE CGM: 30AU-P8YH-TZ1A-380G
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.017/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para 
Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, 
com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Índio 
Piragibe, Frei Albino e General Rodrigo Otávio em João Pessoa/PB - LOTE 07. Da análise da 
documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta 
nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas. BETA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 09.221.904/0001-11; AJP ENGENHARIA LTDA - 
CNPJ Nº 08.978.001./0001-21;  ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 10.715.077/0001-00; L&L 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CCF – CNPJ Nº 18.833.963/0001-31; F A CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA – EPP. ¬- CNPJ Nº 10.872.280/0001-81; CONSTRUTORA CAMPOS FILHO 
LTDA - EPP - CNPJ Nº 06.154.980/0001-53;  EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP  – 
CNPJ 25.157.541/0001-59; CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA – CNPJ 41.203.514/0001-
21 e DECLARA INABILITADA a empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ 
23.044.736/0001-67, por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos 
princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso 
contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº 2021/050864/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes

João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 33.003/2021

Ratifico, por este termo, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33.003/2021, referente à aquisição 
de material, em favor da empresa MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ Nº 
24.464.211/0001-43, no valor de R$ 16.248,00 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais), 
com fulcro ao inciso II do Artigo 24, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e de acordo com 
o Parecer nº 065/2021 – PROSET/SEPLAN, tendo em vista os elementos que instruem o Processo 
Administrativo nº 2021/069447.

João Pessoa, 27 de julho de 2021.
José William Montenegro Leal 

Secretário de Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA
CHAVE CGM: 5MKT-8HS7-2RXY-WTL4

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09015/2021 
PROCESSO ADM. Nº 2021/040483

CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 882851
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCO-

LARES, CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO EM ABS, CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 
LARANJA EM ABS E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- 
SEDEC.

A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julga-
mento das amostras do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Análise 
e Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI APROVADA:
As amostras apresentadas por meio de catálogos pela empresa: GLOBAL SOLUÇOES EM-

PRESARIAL, referente aos lotes, 02 (conjunto aluno individual vermelho cja-04b   cota reservada) 
e 05 (conjunto aluno individual laranja cja-01b) KAROLINE VASCONSELOS BEZERRA, lotes 01 
(conjunto aluno individual vermelho cja-04b) e 03 (conjunto professor cjp tamanho 01), FORMA 
COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, lotes 04(conjunto professor cjp tamanho 01 - cota reservada) 
e 06 (conjunto aluno individual laranja cja-01b   cota reservada), por atender às especificações 
técnicas contidas no Termo de Referência, sendo julgados APROVADOS.

João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Substituta/ SEDEC

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 PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM 
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE 
DE SANTA INES E RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS); (BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁ-
RIA: RUA JOÃO BATISTA DE CARVALHO MOURA); (BAIRRO MANGABEIRA: RUA FILOMENA 
TRIGUEIRO DA COSTA E RUA CEL. PEDRO GONZAGA DE LIMA) – LOTE 3, NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA/PB.

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 PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM 
EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE 
DE SANTA INES E RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS); (BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁ-
RIA: RUA JOÃO BATISTA DE CARVALHO MOURA); (BAIRRO MANGABEIRA: RUA FILOMENA 
TRIGUEIRO DA COSTA E RUA CEL. PEDRO GONZAGA DE LIMA) – LOTE 3, NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA/PB.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA
CHAVE CGM: ULMU-MAR5-69Y9-L179

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09008/2021 PROCESSO ADM. Nº 2020/056065
CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 883112

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANU-
TENÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA- SEDEC.

A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julga-
mento das amostras do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Análise 
e Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI APROVADA:
As amostras apresentadas por meio de catálogos pela empresa: DISTRIBUIDORA MACBRAZ 

LTDA, referente aos lotes, 04, 05, 07, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 30; RILDO CAVALCANTI FER-
NANDES JUNIOR, lotes 10 e 29 por atender às especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência, sendo julgados APROVADOS.

João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Substituta/ SEDEC

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 PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM 
EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO DO DISTRITO INDUS-
TRIAL: RUA GERALDO RAMOS RÉGIS, RUA MANOEL HORÁCIO, RUA ALLEFF SOARES DOS 
SANTOS, RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, RUA SEVERINO MARCOLINO EVANGELISTA, 
RUA ESTUDANTE REGINALDO DOS SANTOS FILHO, RUA MANOEL SOARES, RUA GILMAR 
EVANGELISTA DA SILVA, RUA ROSA ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO QUIRINO, RUA MARIA LÚCIA 
DA CONCEIÇÃO, RUA ALMERINDO LUIS DA SILVA, RUA WALTER BELIAN E RUA MARIA DE 
LOURDES EVANGELISTA – LOTE 5, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO 

Nº 23.352/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10.004/2021
CHAVE CGM: C9KG-P5T1-X95S-5JV0
DATA DE ABERTURA: 20/08/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES AN-

TISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO – CME.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 

Wellcker da Costa Teixeira Azevedo torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h 
às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 
Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e TRANS. REC. ESTADO PROG SAÚDE. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 06 de Agosto de 2021. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo 

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO 

Nº 06.644/2021
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 10.009/2021
A Secretaria Municipal de Saúde torna público o cancelamento do ato de Ratificação e Adjudi-

cação do Chamamento Público n° 10.009/2021, em desfavor da empresa: LAB CLÍNICA MÉDICA 
E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ Nº 32.409.966/0001-73, onde foi constatado que 
não houve a análise por parte da Procuradoria Setorial-PROSET e nem da Controladoria Geral 
do Município, em consonância com o princípio da autotutela administrativa, conforme Despacho 
exarado pelo Gabinete do Secretário (fl. 1243).

 João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
EXTRATO DE RESCISÕES CONTRATUAIS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS 
E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. RESCISÃO: Nos 
termos das disposições contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00127/2021 - Nordeste 
Comercio Varejista de Pneus e Pecas Ltda - ME - CNPJ: 15.440.834/0001-95 - Rescindido - de 
comum acordo entre as partes. CT Nº 00128/2021 - Ideal Pneus Pecas e Servicos Ltda - ME - CNPJ: 
17.711.924/0001-07 - Rescindido - de comum acordo entre as partes. ASSINATURA: 05.08.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
- Pregão Presencial nº 013/2021 -

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que consta do Processo nº 054/2021, AVISA aos interessados que a ABERTURA 
DO PREGÃO PRESENCIAL N º 013/2021 (objeto: Contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa 
Física para locação de veículos, com motorista para atender as necessidades das Secretarias do 
Município), com abertura prevista para o dia 09 de agosto de 2021, às 08:30 horas, FICA ADIADA 
para o dia 13 de agosto de 2021, às 08:30 horas. O edital se encontra a disposição nos seguintes 
endereços: www.lagoadedentro.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da 
CPL, na Rua Alfredo Chaves, S/N – Centro, Lagoa de Dentro - PB, no horário das 08:00 às 13:00 
horas ou através do e-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro – PB, 06 de agosto de 2021.
Jaqueline Soares Pinto

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021

A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
TORNA PÚBLICO que a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021, 
tempestivamente interposto pela empresa AAE-METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.020.062/0001-47, foi analisada e julgada tendo em vista a sua 
tempestividade para o MÉRITO, NEGA O PROVIMENTO TOTAL do recorrente quanto a mudança 
do TERMO DE REFERÊNCIA, conforme mostramos anteriormente, e que não será alterado o edital 
conforme entendimento já exposto na forma da lei, conforme consta decisão nos autos do processo, 
tendo em vista que não será feito alteração no presente edital, permanecendo assim a data de 
10/08/2021, às 09h00min, para julgamento da referida licitação. Informações: no horário das 08h 
Às 13h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991

Lagoa Seca - PB, 06 de Agosto de 2021. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 011/2021 SRP

A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema de Registro de 
preços para contratação de empresa especializada em realização de exames por imagem. Data 
de abertura: 18/08/2021 às 15h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos per-
tinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 
as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações 
pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 06 de agosto de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
REMARCAÇÃO DE SESSÃO

Pregão Eletrônico 
nº 0037/2021

O Pregoeiro torna público que o Pregão Eletrônico com objeto: Contratação de empresa para 
aquisição parcelada de peças para manutenção dos veículos da secretaria municipal de educação 
do município de Nazarezinho-PB, anteriormente marcado para o dia 10 de agosto de 2021, às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, fica adiado, por 
questões técnicas, para o dia 20 de agosto de 2021 no mesmo horário e local designados. Edital 
disponível: www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 06 de agosto de 2021.
FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 
nº 00025/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ 21.596.736/0001-44
OBJETO: aquisição de medicamentos injetáveis destinados a farmácia básica de saúde do 

município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 80.397,00 (oitenta mil e trezentos e noventa e sete reais). 

Olho D´água - PB, 6 de Agosto de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 
nº 00025/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 

31.187.918/0001-15
OBJETO: aquisição de medicamentos injetáveis destinados a farmácia básica de saúde do 

município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 37.009,00 (trinta e sete mil e nove reais). 

Olho D´água - PB, 6 de Agosto de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 
nº 00025/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: JOSE NERGINO SOBREIRA -PJS DISTRIBUIDORA - CNPJ 63.478.895/0001-94
OBJETO: aquisição de medicamentos injetáveis destinados a farmácia básica de saúde do 

município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 34.147,00 (trinta e quatro mil e cento e quarenta e sete reais). 

Olho D´água - PB, 6 de Agosto de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00025/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 10 de Agosto 

de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES POR IMAGEM, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO–PB. 
Justificativa: Razões de interesse público - Mudança no Edital. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado 
Bravo - PB. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com 

Gado Bravo - PB, 06 de Agosto de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
EXTRATO DE RESCISÃOCONTRATUAL ESUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO:CONSTRUTORA DAKI EIRELI-ME, cadastrada no CNPJ nº 20.002.412/0001-78
DECISÃO:Manter a decisão proferida pelo gestor de contratos, rescindo o contrato 0152/2019 e 

manutençãoda pena de SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelo prazo de 02 anos pelo descumprimento 
contratual da empresa.Justifico a aplicação da suspensão por 02 anos em decorrência do prejuízo 
causado pela empresa ao município com a perda da habilitação da proposta n.º 04827.4930001/13-
005, ocasionando prejuízos a população de Piancó.

Piancó-PB, 06 de agosto de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE RESCISAO CONTRATUAL 

Contrato nº 00174/2019
Processo: Tomada de Preços 00017/2019
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó
CONTRATADA: VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI-ME
DECISÃO: rescindo unilateralmente este contrato nos termos do art. 79, II da Lei 8.666/93.

Piancó-PB, 06 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI-

COS E SONORIZACAO EIRELI. 
DECISÃO:Fica IMPEDIDA a empresa TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUI-

PAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO EIRELI de licitar e contratar com este município 
de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). 
O prazo de 05 (cinco) dias será concedido a empresa para apresentação de recurso a contar da 
data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 06 de agosto de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE RESCISAO CONTRATUAL 

Contrato nº 00179/2019
Processo: Tomada de Preços 00016/2019
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó
CONTRATADA: VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI-ME
DECISÃO: rescindo unilateralmente este contrato nos termos do art. 79, II da Lei 8.666/93.

Piancó-PB, 06 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa para conclusão dos serviços de construção de quadra co-
berta com vestiário, conforme Convênio PAC 2 Nº 5630/2013. LICITANTES HABILITADOS: HAYA 
CONSTRUTORA EIRELI; LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI; SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. . LICITANTE INABILITADO: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EI-
RELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
16/08/2021, às 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Pas-
sagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001. E-mail: 
administracao@passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 06 de Agosto de 2021
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem 
como o setor de iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - R$ 19.385,00; DELVALLE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 32.776,25; GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 14.565,00; 
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 40.471,00; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL 
ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 5.032,25; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 
12.701,00; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE–ME - R$ 1.963,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Julho de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das 
secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, 
FMS e OUTROS: 02.00 – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Pirpirituba e: CT Nº 00113/2021 - 02.07.21 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA 
- R$ 19.385,00; CT Nº 00114/2021 - 02.07.21 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 
32.776,25; CT Nº 00115/2021 - 02.07.21 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 14.565,00; 
CT Nº 00116/2021 - 02.07.21 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 40.471,00; CT 
Nº 00117/2021 - 02.07.21 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E 
TELEFONIA LTDA - R$ 5.032,25; CT Nº 00118/2021 - 02.07.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 
12.701,00; CT Nº 00119/2021 - 02.07.21 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-
-ME - R$ 1.963,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parceladas de Testes Rápidos para Detecção Qualitativa de Antígeno (Ag) 
Sars–Cov2 em amostra Swab Nasofaringe para Diagnóstico do Covid–19, destinados ao Enfrenta-
mento do Novo Coronavírus neste Município, conforme especificações técnicas constantes no termo 
de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS, PAB, MAC, COVID–19 e OUTROS: 05.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.2006.2073 Enfrentamento Emergência COVID–19 10.301.2006.2074 Ações de 
Enfrentamento Emergência COVID–19 – Rec. SUS 10.302.2006.2030 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Saúde – Fms 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT 
Nº 00121/2021 - 20.07.21 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - R$ 10.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de medicamentos diversos, psicotrópicos e injetáveis, que tem como objetivo atender ao Programa 
Farmácia Básica e as Unidades Básica de Saúde deste Município, conforme especificações técnicas 
constantes no termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 46.205,00; 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 19.680,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 65.253,00; 
DROGAFONTE LTDA - R$ 88.897,60; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
22.084,00; FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD. FARM,. MÉDICOS E HOSP. LTDA ME - R$ 
1.896,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
56.974,50; PHARMAPLUS LTDA - R$ 19.350,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 11.677,50; STOCK 
MED PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES LTDA. - R$ 4.408,00.

Pirpirituba - PB, 07 de Julho de 2021
DENILSON DE FREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município 
e aos Programas Federais, ações e atividades de todas as Secretarias deste Município, conforme 
especificações técnicas constantes no termo de referência; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI-
NENSE LTDA - R$ 2.440,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 29.695,00; JOSE 
FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 86.353,88; LPK LTDA - R$ 3.543,50; MARIA CRISTIANE 
LEMOS DE ARAUJO - R$ 6.086,15; PAULO PONTES DA SILVA – EPP - R$ 30.107,90.

Pirpirituba - PB, 22 de Junho de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA - Prefeito

S SILVA – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: Aquisição parceladas 
de Testes Rápidos para Detecção Qualitativa de Antígeno (Ag) Sars–Cov2 em amostra Swab Na-
sofaringe para Diagnóstico do Covid–19, destinados ao Enfrentamento do Novo Coronavírus neste 
Município, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - R$ 10.000,00.

Pirpirituba - PB, 07 de Julho de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessi-
dades das Secretarias deste Município e aos Programas Federais, ações e atividades de todas as 
Secretarias deste Município, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRI-
BUTOS, MDE, FUNDEB, FMS, PSE, FUS, MAC, PDDE, IGD, PAIF, PETI, PRO–JOVEM, CREAS e 
OUTROS: 02.00 – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba 
e: CT Nº 00107/2021 - 01.07.21 - LPK LTDA - R$ 3.543,50; CT Nº 00108/2021 - 01.07.21 - PAULO 
PONTES DA SILVA - EPP - R$ 30.107,90; CT Nº 00109/2021 - 01.07.21 - MARIA CRISTIANE 
LEMOS DE ARAUJO - R$ 6.086,15; CT Nº 00110/2021 - 01.07.21 - INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 2.440,00; CT Nº 00111/2021 - 01.07.21 - JO-
ELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 29.695,00; CT Nº 00112/2021 - 01.07.21 - JOSE 
FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 86.353,88.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº  00100/2020, em 27.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33
OBJETO CONTRATUAL: Construção de base do SAMU, Reparos e manutenção da UBS Ana 

Teotônio de Sousa, Reparo e manutenção da UBS Antônio de Sousa Sobrinho e Implantação de 
pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Pedra Branca-PB. 

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  06 de Agosto de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

RESULTADO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 10002/2021
OBJETO: Construção de UBS. LICITANTES. A CPL torna público que recebeu, comunicou 

aos demais licitantes e julgou recursos de 04 (quatro) empresas com referência ao Resultado de 
Habilitação na Tomada de Preços n.º 10002/2021, concluindo pela manutenção das seguintes 
INABILITAÇÕES: Recursos julgados improcedentes: BELIZIO GOMES MEIRA NETO, ULTRA SO-
LUCOES E SERVICOS LTDA E CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI. Recurso 
julgado procedente: RANULFO TOMAZ DA SILVA (RTS ENGENHARIA). Comunica-se que, em não 
havendo interposição de outros recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 17/08/2021, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 05 de agosto de 2021.
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL - Presidente da Comissão

ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO - Prefeita

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de agosto de 2021 27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de agosto de 202128
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 10014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de confecção 
de material gráfico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 02 de Agosto de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico 00004/2021. OBJETO: Aquisição de Equipamentos de In-

formática destinado a Secretaria Municipal de Saúde. 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: LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA ME  - CNPJ 10.897.859/0001-07. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av. 28 de Janeiro, 20 
- Centro - Sala da Comissão - Puxinanã - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 33801007.

Puxinanã - PB, 06 de agosto de 2021
GISLEY MORAIS SOUTO - Pregoeira Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 22/2021

OBJETO: Aquisição de veículo de transporte sanitário, destinado a Secretaria de Saúde do 
Município de Poço José de Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 19/08/2021, no endereço 
eletrônico: www.bll.org.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços 
eletrônicos: www.bll.org.br. e http://www.pocojosedemoura.pb.gov.br.

Poço José de Moura/PB, 06 de agosto de 2021.
 TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00043/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 19 de agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA. 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 001/10; 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 06 de agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 18 de agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS 
PARA OS ACE E ACS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – 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 001/10; 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 06 de agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00041/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00041/2021, para o dia 18 

de agosto de 2021 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Barbosa da 
Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. O adiamento ocorre em virtude da necessidade de alteração 
do edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 06 de agosto de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE QUEIMADAS – PB. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 19 de Agosto de 2021. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /
https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 06 de agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 20 de agosto de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 
013/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /
https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 06 de agosto de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 0007/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a conclusão da 

construção de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, no Município de Solânea/PB, conforme 
Convênio nº 724/2017 – Secretaria de Estado da Educação –PMS. A Prefeitura Municipal de Solâ-
nea, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA aos participantes da Tomada de 
Preços nº 0007/2021 que foi interposto recurso contra o resultado de habilitação, ficando aberto 
o prazo para impugnações ao recurso apresentado, nos termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/9, 
estando o mencionado processo com vista franqueada aos interessados, bem como, fica cancelado 
a abertura das propostas prevista para o dia 10/08/2021, às 16:00 horas. Após o julgamento do 
recurso será marcado nova data para abertura das propostas.

Solânea - PB, 06 de Agosto de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
TOMADA DE PREÇO 

Nº 003/2021
A Prefeita Constitucional do Municipal de São Bentinho - PB, em face das razões expedidas pela 

empresa PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – EPP, DEFERIU a impugnação apresentada 
e, diante da necessidade de alterações no projeto, determina a REVOGAÇÃO do procedimento 
licitatório Tomada de Preço 003/2021, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UBS MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB, que seria realizada a sua abertura no dia 10/08/2019 as 
09:30hs, para que seja providenciado os devidos ajustes na planilha orçamentária bem como no 
projeto básico.

São Bentinho/PB, 06 de agosto de 2021.
Mônica dos Santos Ferreira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE ANULAÇÃO
A Prefeita Constitucional do Municipal de São Bentinho - PB resolve ANULAR o Aviso de 

Homologação e os contratos 131 e 132/2021 advindos do Pregão Eletrônico 09/2021, que tem 
como objeto Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do 
município de São Bentinho/PB e do Fundo Municipal de Saúde, publicado na pág. 27 do Jornal A 
União edição do dia 31/07/2021, nos Termos do Artigo 49 da Lei 8.666/93.

São Bentinho/PB, 06 de agosto de 2021.
Mônica dos Santos Ferreira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 15:00 horas do dia 18 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 Serviço de Manutenção e Reparação destinados 
a Frota Veicular da Secretaria. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 02 de Agosto de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10H00MIN HORAS DO DIA 27 DE AGOSTO 
DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 06 de Agosto de 2021.
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

O Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espi-
nharas - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para: Contração de empresa técnica especializada para processamento e 
destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de São José de Espinha-
ras - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 06 de Agosto de 2021.
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JÚNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS 

ÔNIBUS ESCOLARES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Tacima: 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA 04000.12.361.2021.2015 MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00102/2021 - 03.08.21 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
17.490,00; CT Nº 00103/2021 - 03.08.21 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS 
PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 29.160,00.

A MN COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAN - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA CONSTRUÇAO DE 
PREDIO TERREO DE SALAS COMERCIAIS, SITUADO NA AV MINISTRO JOSE AMERICO DE 
ALMEIDA, 2095, MIRAMAR - JOAO PESSOA. CEP: 580043-360

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2021 
PROCESSO Nº 19.000.000973.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, destinado à SEAD, FUNDAC, HPMGER, DETRAN, SEPLAG, ESPEP/FDRH, CHCF, 
SEFAZ, SEMDH, CBMPB/FUNESBOM, SEDH, SEG, HGM, LACEN, HEMOCENTRO, AGEVISA, 
SUPLAN e CEHAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01267-4
João Pessoa, 06 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021
PROCESSO Nº 19.000.029628.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, destinada à SECRETARIA DE 
ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 23/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

pública, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01455-3
João Pessoa, 06 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS
FAMILIARES DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA – PB

Rua Francisca Berenice de Paula, S/N – Centro – Poço de José de Moura – PB
CNPJ: 01.925.663/0001-80

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do STR de Poço de José de Moura, no dia 21 de setembro de 2021, 
no período das 08:00h às 14:00h, na Rua Francisca Berenice de Paula, S/N – Poço de José de 
Moura  - PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e 
respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
da Paraíba devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade no horário de 
08:00h as 11:30h, no período de 15 (QUINZE) dias a contar da publicação deste Aviso em Jornal. 
O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Casa Lotérica, na Farmácia 
ANACLETOFARMA e na Igreja Católica. Poço de José de Moura - PB, 05 de agosto de 2021.

MARIA OLIVAN  BARBOSA DUARTE
Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 010/2021

REGISTRO Nº 21-01469-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA E.E.F.M MALAQUIAS BATISTA 

FEITOSA, EM SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - 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: 09 de setembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2021

REGISTRO Nº 21-01460-1
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM INTERMARES, CABEDELO - 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: 25 de agosto de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 039/2021

REGISTRO Nº 21-01472-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA, PARA A ELA-

BORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, EM RUAS DA 
CIDADE DE ITAPORANGA - PB, CONFORME ANEXOS.

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: 25 de agosto de 2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE ADIAMENTO
PROCESSO Nº 03.03.21.534 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
DATA DE ABERTURA: 18/08/2021 - ÀS 14h. 
REGISTRO CGE Nº 21-01348-1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA 

E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
DA FABRICANTE INTERMED PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que adiará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Pre-
sencial, sob o critério do menor preço global, para a data assinalada, considerando impugnação aos 
termos do Edital. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, 
Torre, João Pessoa–PB ou no site www.centraldecompras.pb.gov.br, solicitando aos presentes 
que compareçam com máscara facial e se façam representar por apenas um credenciado em 
sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto 
Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – REC 
VINCULADOS AO FUNDO ESTADUAL SAÚDE. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de 
Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo 
e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 06 de agosto de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Jangada Clube, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 086.68816/0001-08, localizado 

na Av. Cabo Branco, n.° 2142, Cabo Banco, João Pessoa-PB, com fulcro nos artigos 57 e 59 de 
seu estatuto, por meio do presente edital, torna sem efeito a convocação para Assembleia Geral 
Extraordinária marcada para do dia 11 de agosto de 2021. E convoca todos os seus sócios que 
estejam em dia com suas obrigações perante este Clube, para comparecerem no dia 18 de agosto 
de 2021, às 16:30 horas, à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no Hotel Cabo 
Branco Atlântico, localizado na Av. Cabo Branco, n.° 4550, CEP 58045-010, Cabo Branco, João 
Pessoa-PB, na qualserão discutidas questões estatutárias do Clube, bem como serão analisados 
e votados outros assuntos de interesse do Clube.

Gerardo Lins Rabello Sobrinho
Presidente
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