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Covid-19 Na PB, mais de dois milhões de pessoas 
já receberam pelo menos uma dose de vacina. Página 4

Colunas
Berta abriu um boteco a que deu o nome de 

“Pasárgada”, ali no fim da Avenida Epitácio 
Pessoa. Foi o primeiro lugar a servir filé de agulhas 

– que eu lhe ensinei a fazer.  Página 2
Sintônio Pinto

Estado irá pavimentar a 
PB-293, em Vista Serrana

Saúde estuda vacinar pessoas 
entre 12 e 17 anos na Paraíba

Investimento de R$ 10,3 milhões, que irá beneficiar 22 mil 
pessoas, foi autorizado ontem por João Azevêdo. Página 3

Grupo deverá ser imunizado contra covid-19 com doses 
da Pfizer, mas ainda não há data para início. Página 4

Economia

Liquidar a dívida vai diminuir seu orçamento 
de despesas e aliviar o fluxo de caixa na casa, 

enquanto investir faz seu dinheiro render com a 
visão de longo prazo.  Página 17

Flávio Uchôa

Últimas

Paraíba

Receita espera receber 160 mil 
declarações rurais na Paraíba
Imposto em cota única ou primeira cota deve ser pago 
até o dia 30 de setembro. Página 17

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Lilás Novo letreiro em Tambaú ganha iluminação em 
apoio ao combate à violência contra a mulher. Página 5

Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP

Geral

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

425.425

20.178.143

203.205.809

9.065

563.707

4.300.070
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.731.458

154.099.774

4.461.134.659
“Senhor dos Museus” Legado para a cultura e educação 
deixado por Balduíno Lélis será tema de série documental. Página 9

Foto: Divulgação

Esportes Paraibanos de ouro O goleiro Santos (esq.) e o 
atacante Matheus Cunha (abaixo) exibem o ouro conquistado com 
o futebol brasileiro em Tóquio e entram para a seleta galeria de 
medalhistas olímpicos da Paraíba. Página 21
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Municípios têm até o 
próximo dia 20 para 
aderir ao Paraibatec
Programa prevê 75 vagas para promoção 
de eventos com serviços à população 
e oito mil vagas para a realização de 
cursos profissionalizantes. Página 20

Patos: voo abre novas 
perspectivas para a 
economia do Sertão
Rota diária entre a Morada do Sol e Recife, inaugurada no domingo, anima sertanejos 
com a possibilidade de ampliar a capacidade de desenvolvimento da região. Página 5

Foto: Francisco França/Secom-PB

Voo inaugural ocorreu domingo, mas 
ontem mesmo a empresa Azul Conecta 

iniciou a operação regular; desde os 
anos 1960 que o aeroporto de Patos 

não realizava voos regionais

CCJ da ALPB aprova projeto 
contra ‘bullying’ pela internet
Programa de apoio a vítimas de ‘cyberbullying’ na PB leva o 
nome do filho da cantora Walkyria Santos, Lucas. Página 13

Proposta do novo auxílio quer 
liberar 30% para consignado
Através do Auxílio Brasil, Governo Federal promete 
empréstimo para beneficiários do programa. Página 18

Foto: Pexels
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Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com
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A atividade escolar, não há controvérsia em relação a esse aspecto, é 
fundamental para a formação de uma consciência cidadã entre crianças e 
adolescentes. Afora a grade curricular tradicional, as escolas, sendo espa-
ços destinados à disseminação do conhecimento, que envolve também a 
noção de respeito às pessoas, independentemente de raça, cor ou religião, 
têm a prerrogativa para oferecer conteúdos relacionados à temática dos 
direitos humanos. Até porque a educação e os direitos humanos precisam 
ser tratados como conceitos indissociáveis.     

Ainda em 2003, foi lançado o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos, que previa a abordagem desse tema tanto na Educação Básica 
quanto na Educação Superior. O objetivo era fortalecer a temática entre 
os alunos, ressaltando a importância das liberdades fundamentais previs-
tas na Constituição, de modo a promover uma cultura de paz e respeito à 
dignidade humana. Porém, na atual gestão federal, setores responsáveis 
pela implementação do plano nacional ou foram desarticulados ou foram 
extintos. Estão nessa lista a Secretaria de Educação Continuada, Alfabeti-
zação, Diversidade e Inclusão (Secadi), ligada ao Ministério da Educação, 
e o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, do Ministério dos 
Direitos Humanos, fato esse denunciado por entidades que atuam na in-
clusão educacional. Em face dessa situação, podemos dizer que o incentivo 
à educação em direitos humanos, no ambiente escolar, não vem tendo a 
prioridade que deveria ter no que diz respeito às ações do governo federal.        

O Congresso tenta mitigar esse desinteresse governamental em pro-
mover uma cultura cidadã no ambiente escolar. Prova disso foi a aprova-
ção, pela Comissão de Educação (CE) do Senado, da PLS 401/2015, que 
estabelece o dia 5 de outubro como data para as celebrações da Semana 
dos Direitos Humanos e prevê a realização de diversas atividades relacio-
nadas à temática nas escolas de todo o país. Não foi uma escolha ao acaso: 
a data simboliza também a promulgação da Constituição de 1988, cha-
mada de ‘Constituição Cidadã’, justamente porque ampliou os conceitos 
de direitos individuais e humanos - a proposta, agora, vai à apreciação do 
plenário.      

Um aspecto positivo no trâmite dessa proposta que, sabiamente, tem 
por fito envolver a comunidade escolar nesse debate sobre a importân-
cia dos direitos humanos, é que ele foi sugerido não por um parlamentar, 
mas por estudantes que participaram do projeto Jovem Senador, em 2014. 
Posteriormente, ela foi absorvida pela Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH), que a transformou em projeto de lei.

Direitos humanos O espírito olímpico 
Eu acompanhei os Jogos Olímpi-

cos. Olhos grudados na televisão, vi-
brei, chorei, sofri e compartilhei com 
os atletas todas as suas emoções, 
como se estivesse ao lado deles, ali em 
Tóquio,  competindo e  empregando 
as minhas forças para a conquista de 
uma medalha. 

Inspirado na frase do Barão de 
Coubertin, que “o importante é com-
petir”, não torcia e me comovia só com 
os representantes do meu país. Duran-
te aquelas quase 200 horas de trans-
missões esportivas pelos canais da 
Globosat, com um trabalho jornalísti-
co do mais alto nível técnico e profis-
sional, também me en-
volvi com o drama de  
Simone Biles, a grande 
campeã da ginástica 
artística que, mesmo 
sem conquistar uma 
única medalha de 
ouro, transformou-
se num dos símbolos 
da  maior competição 
esportiva de todos os 
tempos pelo seu  gesto 
de coragem e resiliên-
cia. 

Estive com a Rebeca Dantas nos 
aparelhos e dancei com ela a música 
no “Baile da Favela” na ginástica artís-
tica; remei ao lado do Izaquias Queiroz 
na canoagem; surfei nas ondas com 
Ítalo Ferreira e naveguei com Martine 
Grael e Kahena Kunze; cheguei exaus-
to ao final da Maratona Aquática dan-
do força à  baiana Ana Marcela e corri 
até o limite das minhas forças com  o 
Alison Santos, ultrapassando todas  
aquelas barreiras.  

Impulsionei as raquetes  da Laura 
Pigossi e a Luisa Stefani; fiz manobras 
inacreditáveis no skate com a Fadinha, 
Pedro Barros  e Kelvin Hoefler; fui nas 

alturas no salto com vara do Thiago 
Braz. Mesmo sem saber nadar, mer-
gulhei na piscina com Bruno Fratus e 
Fernando Sheffer; distribui socos nas 
lutas de box e levei alguns golpes no 
judô junto com Mayra Aguiar; e ain-
da tive muitas alegrias com o futebol 
masculino e o voley feminino. 

Mas essa Olimpíada nos trouxe 
muitas outras lições. E a mais impor-
tante   foi a demonstração de que é 
possível a convivência entre os con-
trários, mesmo entre povos  que estão 
em posições políticas e ideológicas 
diametralmente opostas. Nos Jogos 
Olímpicos, as nações  não se diferen-

ciam por serem “de 
direita ou de esquer-
da”. Os atletas  não são 
divididos por raça, 
cor, religião ou prefe-
rência sexual. Todos 
são rigorosamente 
iguais e se abraçam,  
confraternizam, se 
cumprimentam e se 
aplaudem mutuamen-
te diante de qualquer 
resultado. 

Os jogos demons-
tram, como nos  versos de John Len-
non, que  é possível imaginar um mun-
do onde não haja razão para matar ou 
morrer; sem fome e sem ganância, com 
todas as pessoas vivendo em paz.  

E, no nosso país, onde a intolerân-
cia prossegue atingindo níveis inima-
gináveis, alimentada pelo ódio e senti-
mento de vingança, dividindo famílias 
e destruindo velhas amizades, está na 
hora de se compreender que é preci-
so conversar e não discutir; debater e 
não se agredir; e, principalmente, de 
se ter respeito aos que não comungam  
da nossa opinião e tem direito a diver-
gir delas.  

A mulher meretriz
– Dona Berta, eu quero verter água...
O chofer parou a Rural Willys e a mulher 

desceu do carro, no ponto mais oriental das 
Américas, acocorou-se e verteu. Aproveitamos 
para verter também, na manhã amena. Não 
havia ninguém por perto, estávamos todos nus 
como nascemos e, às vezes, renascemos. Ví-
nhamos da clássica Rua Maciel Pinheiro, onde 
“Dona” Berta tinha sua pensão de mulheres, 
mais conhecida como o “cabaré dos intelectu-
ais”, pois Madame Berta era leitora da boa lite-
ratura. Teve uma filha com um dos nossos poe-
tas e crítico de cinema, já falecido.

A rural estava lotada: seu dono ao volan-
te, eu, Dona Berta, a mulher que verteu, mais 
um acadêmico de medicina, talvez mais um, de 
quem não me lembro. Berta gostava de acadê-
micos de medicina, especial-
mente do dono da rural. Ela 
despejava a mulher que, desa-
visadamente, dormisse com 
ele, “o menininho de Berta”. 
Ela, sim, podia dormir com 
quem quisesse – até comigo, 
que não era acadêmico.

Eram as últimas horas 
da noite, primeiras da manhã. 
Não sei o que fomos fazer no 
Cabo Branco, talvez realizar um capricho de 
mulher. Não, não fizemos amor. Tomamos ba-
nho de mar e voltamos para a rua de que fala 
o poema de Emanuel Ponce de Léon: “Por que 
tantos abismos nesta rua inclinada?”

Por onde andará Berta Araújo? Fechou a 
pensão, e os intelectuais ficaram sem cabaré. Da 
última vez que a vi, era manicure. Na sua casa 
tinha uma placa nesse sentido, uma casa à bei-
ra do Rio Jaguaribe, ao pé da barreira do Cabo 
Branco. Ali perto de um cartório que esteve 
interditado tempo desses. Já perguntei por ela 
até ao pediatra Paulo Soares, memorialista da 
Zona, autor do livro documentário “Nos tempos 
do Pedro Américo.” O Doutor Paulo é meu ilus-
tre parente, e é tido como gênio. Esse detalhe 
enriquece meu currículo. 

Mas nem Paulinho sabe o paradeiro de 
Berta. Será que ela pegou carona na rural de 
Vampiro e foi embora pra Pasárgada? Vampi-
ro se foi; o pai chamava-o pelo nome científico, 
Desmodus rotundus. Dizia o sábio patriarca que 
Vampiro mentia mais que “cachorro de preá”. 
Ríamos, mas era verdade. O cachorro de preá 
mente muito, pois acua as lagartixas nas moi-
tas da estepe. Berta abriu um boteco a que deu 
o nome de “Pasárgada”, ali nos fim da Avenida 
Epitácio Pessoa. Foi o primeiro lugar a servir filé 
de agulhas – que eu lhe ensinei a fazer. Depois, 
virou moda.  O Pasárgada oferecia um diferen-
cial: uma cama para os bons clientes. Sua cerve-
ja era bem gelada, sua cama era quente. Por que 
sumiu? No seu lugar levantaram um edifício de 
apartamentos com o mesmo nome. Mas Berta 

não foi morar lá, ficou mais ao 
norte, não muito distante.

Não sei por que, a lem-
brança de Berta me remete 
sempre para Raabe. Abro a 
Bíblia e lá está Raabe de Je-
ricó, salvando a vida de toda 
sua família quando a cidade 
se viu cercada pelo exército 
de Josué. Todos os habitantes 
foram passados a fio de espa-

da, menos os da casa de Raabe. Ela hospedara 
dois espiões judeus que foram a Jericó estudar 
as defesas da cidade. Além de Jericó, todas as ci-
dades da Palestina foram destruídas e tiveram 
suas populações executadas – menos os fami-
liares de Raabe, “que ainda está entre nós”. Por 
isso eu gostava de dormir, vez em quando, no 
Pasárgada de Berta – para fruir de suas plenas 
indulgências. 

Além das graças enumeradas por Manuel 
Bandeira – montar em burro brabo, andar de 
bicicleta, fazer ginástica, subir em pau de sebo 
etc, a romaria a Pasárgada propicia a graça das 
indulgências plenárias, isto é, o crente vai para 
o céu com tripas e tudo, quando morrer, se mor-
rer. Pois Raabe, ainda está viva, entre nós (Jo-
sué, 2.9,12-13)

 Os jogos demonstram, como 
nos  versos de John Lennon, que  
é possível imaginar um mundo 

onde não haja razão para matar 
ou morrer; sem fome e sem 

ganância, com todas as pessoas 
vivendo em paz.   

 Abro a Bíblia e lá está 
Raabe de Jericó, salvando a 

vida de toda sua família 
quando a cidade se viu cercada 

pelo exército de Josué   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Recursos do tesouro estadual beneficiarão diretamente 22 mil pessoas, facilitando o escoamento da produção econômica

PB-293, em Vista Serrana, terá 
R$ 10,3 mi para pavimentação

“Mais do que propor o modelo 
impresso, estamos enxergando 
nesse movimento uma forma 
de desqualificar e deslegitimar 
o nosso sistema eleitoral e, com 
isso, atacar as bases da demo-
cracia”. Trecho da nota assinada 
por senadores, deputados, pre-
feitos e vereadores, que acusam 
Bolsonaro de tentar tumultuar a 
vida política e atentar contra a 
legalidade institucional.  

Contra a legalidade  
O propósito não pode ser ou-
tro a não ser intimidar o parla-
mento brasileiro essa decisão 
do presidente Jair Bolsonaro 
de receber um comboio militar, 
com tanques e armamentos, 
em frente ao Palácio do Pla-
nalto, cujo prédio está na Pra-
ça dos Três Poderes, onde fun-
cionam o Congresso e o STF. E 
justamente no dia da votação 
da PEC do voto impresso.  

O governo, aparentemente, jogou a 
tolha, admitindo que a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), que 
estabelece a implantação do voto 
impresso nas eleições, será rejeita-
da pelo plenário - a votação ocor-
rerá hoje à tarde, na Câmara dos 
Deputados. Diga-se: a proposta foi 
rejeitada na comissão especial for-
mada para analisar o tema.  

Jogou a toalha? 

exeCutiva naCional deu liberdade ao Cidadania “de  
esColher o seu próprio Caminho”, diz governador 

beira a intimidação 

O governador João Azevêdo (foto) tem duas certezas no cenário político de 2022, ano elei-
toral: será candidato à reeleição e não apoiará, em hipótese alguma, o projeto de reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Favas contadas. No final de semana em que 
participou do voo inaugural de Recife (PE) a Patos, no Sertão paraibano, ele voltou a tratar 
daquele segundo tema: corrida presidencial. E foi ainda mais enfático, talvez, do que ou-

trora, ao rechaçar algum tipo de alinhamento político com a candidatura à reeleição de 
Bolsonaro. “Não existe a mínima possibilidade do governador da Paraíba e o Cidadania 

da Paraíba apoiar a reeleição do atual presidente do Brasil”. Ponto. Quanto ao apoio 
dele e do partido na Paraíba a uma candidatura presidencial, o governador revelou 
conversa com o presidente nacional da legenda, Roberto Freire, na qual o tema foi 
tratado. “[Havia] a proposta de lançar uma candidatura própria [do Cidadania], mas 
não vingou. Pedi ao presidente do partido que o Cidadania da Paraíba tivesse a 
liberdade e a independência de escolher o seu próprio caminho”, afirmou. E disse 
que, se quiser, Lula estará em seu palanque.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Não trabalho com perspectivas de natureza po-
lítica”. Eis a resposta do ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, em entrevista a uma emissora 
de rádio, ao ser indagado se pretende disputar 
um cargo eletivo na Paraíba, no próximo ano. 
Há meses que a imprensa, aqui e alhures, espe-
cula sobre a possibilidade de ele ser candidato 
ao Senado.   

“não trabalho Com perspeCtivas  
de natureza polítiCa”, diz Queiroga  

“não está na pauta”  

aulas alternadas 

Hugo Motta, cujo partido, o Republicanos, apoia a 
gestão de Bolsonaro, foi provocado a falar sobre 
a posição cravada pelo governador no que tange 
à eleição presidencial.  “Respeito a posição do go-
vernador, que tem deixado claro o distanciamento 
do Governo Federal, e nos orgulhamos de ser da 
base dele. Mas não vou antecipar o tema eleições, 
“não está na pauta”.   

o próximo dia 16, serão retomadas, de modo gradual, 
as aulas presenciais na rede municipal de João Pessoa, 
inicialmente para crianças de três anos da educação es-
pecial. Em 1º de setembro, serão incluídas as de quatro 
e cinco anos dos Creis e escolas. Serão aulas alternadas: 
uma semana para as turmas da cor amarela e, na poste-
rior, para as turmas da cor vermelha. 
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O governador João Aze-
vêdo autorizou, ontem, du-
rante o programa semanal 
Conversa com o Governa-
dor, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Tabaja-
ra, as obras de implantação 
e pavimentação da rodovia 
PB-293, que interliga o Mu-
nicípio de Vista Serrana ao 
entroncamento da BR-427, 
um investimento de R$ 10,3 
milhões, provenientes do 
Tesouro Estadual, que irá 
beneficiar diretamente 22 
mil pessoas.

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual desta-
cou que os serviços terão 
uma extensão de aproxi-
madamente 10km e estão 
inseridos no pacote de 
obras rodoviárias e de mo-
bilidade urbana anuncia-
do no mês de abril. “Essa 
obra irá reduzir caminhos 
e fazer com que as pessoas 
que saíam de Patos em di-
reção a São Bento, a Pau-
lista, por exemplo, percam 
menos tempo. Assinamos a 
ordem de serviço para que 
as obras comecem imedia-
tamente”, frisou.

 As obras têm o objeti-
vo de modernizar e ampliar 
a infraestrutura rodoviária, 
melhorar a qualidade de 
vida da população, reduzir 
o custo dos transportes, in-
tegrar os municípios da re-
gião, facilitar o escoamento 
da produção econômica, 
além de oferecer conforto e 
segurança aos motoristas.

Previdência Municipal de João Pessoa

Fundação PB Saúde divulga lista de inscritos
Com o encerramento 

das inscrições no último 
dia 2, e após a confirma-
ção de pagamento do bo-
leto na quarta-feira (4), a 
Fundação PB Saúde rece-
beu da banca organizado-
ra do concurso a lista das 
inscrições confirmadas. 
No total, 23.267 candida-
tos farão a prova no dia 12 
de setembro.

O cargo com maior 
número de inscritos é téc-
nico de enfermagem: são 
3.995 candidatos; segui-
do pelo cargo de enfer-
meiro, com 3.448 inscri-
tos. Entre os cinco cargos 
com maiores registros, 
estão auxiliar administra-
tivo, 2.878; além do assis-
tente administrativo com 
2.091. Já para técnico em 

radiologia, as inscrições 
resultaram em 1.377 inte-
ressados. 

De acordo com o di-
re t o r - s u p e r i n t e n d e n t e 
da Fundação PB Saúde, 
Daniel Beltrammi, a pu-
blicação do edital de con-
vocação para as provas 
objetivas ocorrerão no 
final de agosto. “A próxi-
ma etapa diz respeito às 

solicitações relativas às 
pessoas com deficiência. 
Depois, haverá o período 
de interposição de recur-
sos, referente à solicita-
ção de condições espe-
ciais. No dia 31 deste mês, 
publicaremos o edital de 
convocação das provas 
objetivas, que estarão 
disponíveis no site da Vu-
nesp, conforme cronogra-

ma constante no edital de 
retificação nº 003/2021”, 
pontuou.

Acesse o QR Code acima para 
ver a relação completa

A prova de vida para 
aposentados e pensio-
nistas do Instituto de 
Previdência do Muni-
cípio de João Pessoa 
(IPM-JP) voltou a ser 
obrigatória a partir des-
ta semana. A exigência 
estava suspensa desde 
o ano passado, devido à 
pandemia da covid-19. 
Para evitar aglomeração 
na sede do IPM, já que 
a prova de vida é reali-
zada presencialmente, 
esta será feita no mês 
referente ao aniversário 
do beneficiado. Ou seja, 
agora em agosto devem 
fazer os nascidos nesse 
mês. O calendário segue 
até julho de 2022.

Os aposentados e 
pensionistas terão os 30 
dias do seu mês de ani-
versário para realizarem 
a confirmação do cadas-
tro, sob pena de terem o 
benefício suspenso. To-
das as pessoas que rece-

bem benefícios da Prefei-
tura de João Pessoa, por 
meio de conta-corrente, 
poupança ou cartão mag-
nético, são obrigadas a 
realizarem a prova de 
vida.  Esta foi adotada 
para coibir fraudes.

Para evitar aglome-
rações, os servidores 
devem fazer o agenda-
mento prévio no site ht-
tps://www.ipmjp.pb.gov.
br. “O chamado é apenas 
para aqueles que fazem 
aniversário a partir do 
mês de agosto. Tomamos 
a decisão de dividir pela 
data de aniversário para 
evitar aglomerações na 
sede do IPM, visto que, 
por mês, são previstos 
cerca de 500 servidores 
para essa prova de vida”, 
explica a superintenden-
te Caroline Agra.

Ela orienta ainda 
que os aposentados ou 
pensionistas que ne-
cessitam de auxílio de 

acompanhante, devem 
levar apenas uma pes-
soa. Já aqueles que não 
têm condições de ir pre-
sencialmente devido às 
limitações de locomoção, 
podem solicitar a visita 
de um assistente social 
em casa, evitando, dessa 
forma, o bloqueio de seus 
benefícios. A solicitação 
pode ser feita através do 
telefone 3222-1005.

 
Serviço
Para essa prova de 

vida, os servidores de-
vem levar cópia de com-
provante de residência e 
documento com foto, que 
pode ser RG, Habilitação 
ou Carteira de Trabalho.

O Instituto de Previ-
dência do Município de 
João Pessoa está locali-
zado na Rua Engenheiro 
Clodoaldo Gouveia, nº 
166, Centro. O local fun-
ciona das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira.

Os serviços terão 
uma extensão de 

aproximadamente 10km 
e estão inseridos no pacote 

de obras rodoviárias e 
de mobilidade urbana

Quem não tem condições de ir pode solicitar a visita de um assistente social

Foto: Divulgação/Secom-JP

Aposentados e pensionistas do 
IPM devem fazer prova de vida
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Secretaria de Estado da Saúde já distribuiu um total de 3.123.691 doses de vacina para todos os municípios

Mais de dois milhões na PB já 
se vacinaram contra a covid-19 

Um total de 2.003.948 
paraibanos já receberam 
pelo menos uma dose dos 
imunizantes contra a co-
vid-19, sendo 1.943.315 
pessoas que foram vacinadas 
com a primeira dose e 60.633 
pessoas que completaram o 
ciclo de imunização com dose 
única. O montante represen-
ta 49,61% da população do 
Estado, estimada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em 
4.039.277 habitantes. 

Mesmo com instabilida-
de, dados do Ministério da 
Saúde, através do Sistema 
de Informação, o Estado re-
gistra ainda a aplicação total 
de 2.731.458 doses, sendo 
788.143 paraibanos com 
o esquema de imunização 
encerrado, onde 727.510 
tomaram as duas doses. A 
Paraíba já distribuiu um to-
tal de 3.123.691 doses de va-
cina a todos os municípios. 

Além dos números rela-
tivos à vacinação, a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
registrou, novos 121 casos 
de covid-19, sendo cinco ca-
sos considerados modera-
dos ou graves, e oito óbitos 
em decorrência do agrava-
mento da doença. Com os 

números, a Paraíba chegou a 
425.425 casos confirmados 
acumulados, sendo 299.326 
pacientes considerados re-
cuperados e 9.065 óbitos.

Entre os óbitos, três 
aconteceram entre o domin-
go e ontem, os demais são 
datados desde 21 de feverei-
ro. Foram acometidos cinco 
homens e três mulheres, com 
faixa etária de 44 a 92 anos. 
Dois não possuíam comorbi-
dades, outros seis apresenta-
ram hipertensão como fator 
de risco mais frequente. 

As mortes, que ocorre-
ram em residência (1), hos-
pitais privados (2) e hos-
pitais públicos (5), foram 
registrados para residentes 
de João Pessoa (3), Cajazei-
ras (2), Queimadas, Maman-
guape e São José do Sabugi 
(com um óbito cada). Outros 
37 falecimentos seguem em 
investigação.

De acordo com o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 18 pacientes fo-
ram internados em unidades 
públicas de referência para 
o atendimento da covid-19 
entre o domingo e segunda-
feira. Contabilizando 257 
pacientes internados, repre-
sentando uma ocupação de 
21% nos leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétrico) 
e 16% nos leitos de enfer-

maria em todo o Estado. Na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
é de 19% em UTI e 18% em 
enfermarias, ambos adultos. 
Em Campina Grande, os nú-
meros são de 22% e 18%, 
em UTI e enfermaria adultos, 
respectivamente. Já no Ser-
tão, a ocupação em UTI é de 
26% e 10% nas enfermarias.

Com 1.139.041 testes 
para diagnóstico da covid-19 
já realizados, o Estado confir-
ma casos em todas as cidades 
paraibanas e óbitos em 222 
das 223. Um total de 72 ci-
dades possuem mais de mil 
casos de covid-19. As maio-
res concentrações de casos 
ocorrem em: João Pessoa 
(103.088), Campina Gran-
de (41.618), Patos (13.719), 
Guarabira (9.955), Cajazeiras 
(9.762), Cabedelo (9.515), 
Santa Rita (9.388), Bayeux 
(8.099), Sousa (7.149), 
São Bento (5.817), Pombal 
(5.817) e Esperança (5.342).

Cinco cidades concen-
tram 82 novos casos, cor-
respondendo a 67,77% da 
confirmação diária. Foram 
elas: João Pessoa, com 33 
novos casos; Boqueirão con-
firmou 20 novos casos; Cam-
pina Grande teve 19 casos; 
Patos e Remígio encerram a 
lista com cinco confirmações 
cada.

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

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

Sandra Manfrini
Agência Estado

No Estado

SES distribui mais de 77 mil 
doses para imunizar adultos

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) distribui 
mais 77.810 doses de va-
cina contra covid-19. Des-
te total, 15.800 doses são 
da vacina Butantan/Sino-
vac, recepcionadas ontem 
e que serão distribuídas 
hoje; enquanto 62.010 são 
do imunizante da Pfizer/
Comirnaty, cuja chegada é 
aguardada hoje para dis-
tribuição amanhã. A Pa-
raíba continua distribuin-
do as vacinas em até 24h, 
por meio terrestre e aéreo, 
para continuar avançando 
na oferta de doses em todo 
Estado.

 Esta é a 36ª Pauta de 
Distribuição e o critério 
único de vacinação con-
tinua sendo a ordem de-
crescente de idade. Todas 
as vacinas desta pauta se-

rão destinadas à abertura 
do protocolo vacinal (D1) 
da população adulta de 
221 municípios paraiba-
nos. A pauta ainda prevê 
14.800 doses da vacina 
Butantan/Sinovac que 
permanecerão na rede de 
frio estadual aguardando 
o momento da oferta da 
segunda dose (D2).

 Apesar do largo avan-
ço da vacinação contra co-
vid-19 em todo Estado, é 
importante destacar que 
muitas pessoas ainda não 
receberam nenhuma dose 
dos imunizantes, confor-
me explica o secretário 
estadual de Saúde, Ge-
raldo Medeiros: “Mais de 
800 mil paraibanos ainda 
aguardam a chegada de 
doses que possam integra-
lizar a cobertura vacinal 

da população adulta no 
Estado. Esse é um dado 
preocupante que reforça 
a necessidade das medidas 
de profilaxia que ainda são 
a maneira mais eficiente 
de prevenir a contamina-
ção, diante da cobertura 
vacinal incompleta. Usem 
máscara, não se aglome-
rem e mantenham a higie-
ne das mãos”, conclama o 
secretário.

 Na Paraíba, a vacina-
ção contra a covid-19 foi 
iniciada aos 19 de janeiro 
de 2021 e já foram apli-
cadas 2.731.458 doses. O 
Estado soma 1.943.315 
pessoas que já receberam 
a primeira dose e 788.143 
que foram vacinadas com 
imunizante de dose única 
ou que já receberam am-
bas as doses.

Foto: Secom-PB

Governo do Estado continua distribuindo as vacinas em até 24 horas, por meio terrestre e aéreo

Vacinação para menores de 18 
anos começa a ser sistematizada

Liberado crédito extraordinário 
de R$ 9,1 bilhões para a Saúde

Correios interceptam envelope 
com três balas para o papa

Após adequação ao Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações (PNI), no dia 27 de 
julho, o Ministério da Saúde 
anunciou a vacinação para 
adolescentes de 12 a 17 anos, 
com prioridade para os jo-
vens com comorbidades. Na 
Paraíba, o secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Medeiros, 
afirmou que a preparação 
para o atendimento para o 
grupo já foi iniciada.

Até o momento, seguindo 
as orientações do Ministério 
da Saúde, o que se sabe é que 
a vacinação do grupo será ini-
ciada apenas após a conclu-
são do envio de doses para a 
população adulta até 18 anos, 
com faixa etária decrescente. 
Na Paraíba, as cidades seguem 
com a média de 19 anos (em 
Cabedelo) a 33 anos (como a 
cidade de Condado).

De acordo com informa-
ções de Geraldo Medeiros, o 
grupo será imunizado apenas 
com doses da Pfizer.

“Por conta da idade, a  
Pfizer é a única que poderá 
ser aplicada, pois é a única 
autorizada pela Anvisa neste 
grupo etário. Ainda não há 
previsão [de quando come-
çará]”, declarou. Em junho, a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), auto-
rizou o uso da Pfizer em ado-
lescentes a partir de 12 anos, 
alterando a bula que antes só 
podia ser aplicada a partir dos 
16 anos. Testes em crianças 
com 11 anos ou menos estão 
sendo realizados fora do país.

O presidente Jair Bolso-
naro editou Medida Provisó-
ria que abre crédito extraor-
dinário de R$ 9,1 bilhões em 
favor do Ministério da Saúde. 
Os recursos serão destinados 
para manter o financiamento 
de serviços de saúde excep-
cionais decorrentes da pan-
demia de covid-19.

Segundo a Secretaria 
Geral da Presidência da Re-
pública, a MP irá viabilizar 
o funcionamento de 173 
leitos do Centro Hospitalar, 
no âmbito da Fiocruz, para a 
pandemia; o fortalecimento 
da atenção especializada e o 
apoio a pesquisas clínicas em 
parceria com a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; o 
fornecimento de testes rápi-
dos para a detecção de antí-
genos do vírus SARS-COV-2; 

o funcionamento de quatro 
centrais de análises labora-
toriais e apoio à rede pública 
de laboratórios; a aquisição 
de plataforma para testagem 
de covid-19; além de outras 
despesas excepcionais com 
ações e serviços públicos de 
saúde necessárias ao comba-
te da covid.

A MP também destina 
recursos ao Hospital Nossa 
Senhora da Conceição S.A. 
- Conceição para o custeio 
de despesas decorrentes do 
crescimento relevante do 
número de pacientes da co-
vid-19. No Fundo Nacional 
de Saúde, o crédito também 
irá contemplar a atenção es-
pecializada na continuidade 
das transferências a Estados 
e municípios para custeio de 
leitos de UTI e de suporte 
ventilatório, além da locação 
de equipamentos para leitos 
de UTI. Os recursos serão 

destinados ainda no apoio 
ao custeio das internações 
hospitalares em leitos clíni-
cos; as eventuais despesas 
com transporte de pacientes 
ou de insumos para a ma-
nutenção do funcionamento 
de serviços de saúde; aqui-
sição de equipamentos para 
atenção aos pacientes da co-
vid-19, também em caráter 
excepcional; e aquisição de 
medicamentos utilizados na 
intubação orotraqueal. Tam-
bém serão contempladas a 
atenção primária no custeio 
de Centros Comunitários 
de Referência e de Atendi-
mento para enfrentamento 
da covid-19; prorrogação de 
bonificação extraordinária a 
55 mil profissionais da saú-
de residentes que atuam no 
atendimento à população.

A MP ainda deverá ser 
publicada no Diário Oficial 
da União.

Funcionários dos cor-
reios em Milão intercepta-
ram um envelope endere-
çado ao papa contendo três 
balas, informou a polícia 
paramilitar italiana ontem. 

O envelope suspeito 
foi interceptado durante a 

noite em uma instalação de 
triagem de correspondência 
em um subúrbio de Milão, 
de acordo com o comando 
provincial dos carabinieri 
na cidade. A carta veio da 
França.

O envelope, escrito à 
mão, estava endereçado 
para "O Papa, Cidade do Va-

ticano, Praça de São Pedro, 
Roma" e continha três balas, 
presumivelmente de uma 
pistola, e uma mensagem 
referindo-se a operações fi-
nanceiras no Vaticano.

Uma investigação está 
em andamento. O Vaticano 
não comentou o caso até o 
momento.

Agência Estado

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) apresentou 
ontem, ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) uma no-
tícia-crime contra o presi-
dente Jair Bolsonaro pelo 
vazamento do inquérito 
sigiloso da Polícia Federal 
que apura uma tentativa 
de ataque ao sistema in-
terno da Corte ocorrida 
em 2018.

O documento, assina-
do pelos sete integrantes 
do TSE, diz que as infor-
mações divulgadas 'deve-
riam ser de acesso restri-

to' e podem prejudicar a 
realização e apuração das 
eleições.

O pedido é para que 
Bolsonaro seja investigado 
na mesma frente de apura-
ção, vinculada ao chamado 
inquérito das fake news, 
que foi aberta na sema-
na passada na esteira das 
ameaças do chefe do Exe-
cutivo às eleições e dos 
ataques às urnas eletrôni-
cas. Além dele, foram acio-
nados o deputado federal 
Filipe Barros (PSL-PR) e o 
delegado responsável pela 
investigação sigilosa.

A íntegra do inquéri-
to, que ainda está em cur-

so, foi compartilhada na 
semana passada pelo pre-
sidente em suas redes so-
ciais. O TSE também pede 
que as publicações sejam 
apagadas imediatamente.

"Há indícios, portan-
to, de que informações e 
dados sigilosos e reser-
vados do Tribunal Su-
perior Eleitoral tenham 
sido divulgados, sem justa 
causa, inicialmente pelo 
Delegado de Polícia Fede-
ral, e, na sequência, pelo 
Deputado Federal Felipe 
Barros e pelo Presidente 
da República, Jair Messias 
Bolsonaro", diz um trecho 
da notícia-crime.

Bolsonaro será  investigado 
por vazar inquérito sigiloso
Rayssa Motta
Agência Estado



Paraíba
Volta às aulas
As aulas presenciais na Rede de Ensino de João Pessoa serão 
retomadas na próxima segunda-feira. A volta será gradativa, 
de acordo com calendário divulgado ontem. Página 8
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Voo diário entre Recife, em Pernambuco, e Patos, na Paraíba, ampliará a capacidade de desenvolvimento da região

Rota para Patos terá impacto 
turístico e econômico no Sertão 
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Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

O Sertão da Paraíba passou 
ontem a ser interligado a gran-
des centros econômicos nacio-
nais e internacionais através da 
malha aérea. Na noite de ontem 
a empresa Azul Conecta iniciou a 
operar regularmente, com voos 
diários, diretos entre os aeropor-
tos Internacional de Recife (PE) 
e Brigadeiro Firmino Ayres, em 
Patos (PB). O primeiro voo pou-
sou em solo patoense às 23h45, 
vindo da capital pernambucana. 
Desde a década de 1960 que o 
aeroporto de Patos não realizava 
voos regionais.

“A partir de agora, os serta-
nejos contarão com voos diários 
para Recife, de onde poderão se 
conectar com toda a malha na-
cional e internacional da Azul, 
promovendo o desenvolvimento 
econômico e o turismo de Patos 
e de outros municípios da re-
gião. Nós sabemos o potencial de 
produção, de geração de energia 
eólica, solar, de grandes grupos 
que estão aqui investindo. Eu 
não tenho dúvida nenhuma de 
que esse voo é a redenção de 
toda essa região”, declarou o 
governador, João Azevêdo.

A nova rota comercial vai 
dar mais agilidade e diminuir a 
distância entre o interior do Es-
tado e a capital pernambucana. 
Uma viagem que pode demorar 
entre seis e sete horas, depen-
dendo se o deslocamento é feito 
de carro particular ou ônibus 
intermunicipal. Com os novos 
voos, esse percurso pode feito 
um pouco mais de uma hora.  
Com grande bagagem na avia-

Govenador João Azevêdo participou da solenidade de inauguração do voo diário Patos/Recife e reafirmou a importância da iniciativa: “Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse voo é a redenção de toda essa região”

Fotos: Secom/PB

ção, Souto Maior, piloto há 46 
anos, foi um dos primeiro pas-
sageiros a usufruir da comodi-
dade. 

Para ele, o voo diário interli-
gando Recife a Patos foi um pre-
sente para a população sertaneja. 
“Essa conexão aérea caiu como 
um presente em nossas mãos 
sou experiente nesse assunto e 
sei o quanto o desenvolvimen-
to de uma Cidade depende da 
aviação. Confesso que já comprei 
treze bilhetes para aproveitar e 
incentivar, e, vai dar tudo certo”, 
comemorou Souto Maior.

O aeroporto de Patos, ao 
lado de João Pessoa e Campi-
na Grande, passa a terceiro da 
Paraíba com voos regionais e 
será responsável por atender a 
demanda de passageiros exis-
tente em municípios de estados 
próximos (Pernambuco e Rio 

Grande do Norte). Além de Patos, 
inúmeras cidades serão benefi-
ciadas, como Sousa, Cajazeiras, 
Caicó-RN e São José do Egito-PE. 
Segundo o empresário do ramo 
automobilísti-
co, Siduca Fir-
mino, a região 
é próspera, 
com indústrias, 
cooperativas, 
universidades, 
o que dificultava 
era a logística. 
“A possibilidade 
de deslocamen-
to aéreo rápido, 
vai eliminar esse tipo obstáculo 
e facilitar a atração de novos 
investimentos e de ampliação 
de empresas já existentes”, res-
saltou Siduca Firmino. O em-
presário lembrou que o acesso 
pelas rodovias, muitas vezes 

“sobrecarregadas”, dificultava o 
crescimento da região.

Os voos serão realizados, 
inicialmente, com aeronaves 
da Azul Conecta, modelo Ces-

sna Gran Ca-
ravan,  com 
até 11 lugares 
(nove passa-
geiros e dois 
tripulantes). 
Os voos parti-
rão de Recife, 
diariamente, às 
22h30 – horá-
rio estratégico 
que contempla 

a chegada das conexões de voos 
vindos de todo o Brasil -, com 
pouso em Patos previsto para as 
23h45. Já os voos de volta, de Pa-
tos para Recife, partirão à 0h10, 
com pouso previsto na capital de 
Pernambuco à 1h35. 

As passagens podem ser 
compradas através do site 
da empresa (www.azul.com.
br). “O preço pode variar de 
acordo com o dia e da épo-
ca”, explicou Hayron Ramos, 
representante da empresa. 
“Agora podemos dizer que Patos 
está conectado com o mundo. 
Isso quer dizer, mais turistas 
para a nossa região, mais em-
prego e renda”, comemorou o 
turismólogo, Gustavo Jerônimo. 
Gustavo aproveitou o momento 
para citar, algumas belezas na-
turais do sertão. “O nosso sertão 
tem várias belezas naturais para 
oferecer, como os inselbergs e a 
religiosidade com o parque reli-
gioso ‘Cruz da Menina, aqui em 
Patos.  O turismo de aventura 
no Pico do Jabre, em Matureia 
- conhecida como a capital do 
voo livre. Isso é muito impor-

tante. Esse voo só vem crescer 
o turismo no Sertão paraibano”.

O Governo do Estado tam-
bém está investindo no projeto 
do novo Aeroporto de Patos, que 
está em licitação e soma aplica-
ções de cerca de R$ 35,8 milhões, 
com a contrapartida de R$ 13 
milhões do executivo. O termi-
nal aeroviário do município tem 
potencial para operar com cerca 
de 100 mil passageiros e deve 
aumentar sua capacidade de 
voos após a conclusão das obras.

Já uma emenda do sena-
dor Veneziano (MDB), no valor 
de R$ 1,09 milhão, assegurou a 
aquisição de um veículo contra 
incêndio, junto ao antigo Minis-
tério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, hoje Ministério da 
Infraestrutura, além de emendas 
parlamentares do deputado fede-
ral Hugo Motta.

Letreiro na cor lilás

Símbolo de combate à violência contra a mulher
O novo letreiro instala-

do no Busto de Tamandaré, 
entre as praias de Tambaú e 
Cabo Branco, além de ser um 
atrativo e impulsionador do 
Destino João Pessoa, também 
iniciou ontem a sua função 
social. Numa iniciativa das 
Secretarias de Turismo e das 
Mulheres, a cor lilás passou 
ontem a ser predominante du-
rante todo o mês de agosto no 
letreiro simbolizando e refor-
çando as ações de prevenção e 
combate contra as agressões 
contra as mulheres.

Conforme a secretária 
das Mulheres, Nena Martins,  
a medida é de extrema impor-
tância e coincide com o aniver-
sário de 15 anos da criação da 
Lei Maria da Penha. 

A lei passou a ser um 
instrumento de proteção às 
mulheres e vem reduzindo 
significativamente os casos 
de agressão contra as mu-
lheres. Agosto passou a ser 
um mês de maior reflexão e, 
principalmente, de mais um 
alerta sobre a situação que as 
mulheres têm passado. “É uma 

ação importante para reforçar 
esse alerta”, apontou.

Para Daniel Rodrigues, 
secretário de Turismo, o letrei-
ro foi renovado não apenas no 
seu formato e tamanho, mas 
também para ser cenário de 
ações que construíram com o 
conhecimento da população, 
seja ela turista ou morador da 
cidade. Segundo ele, o letreiro 
irá lembrar campanhas desen-
volvidas mês a mês. “Utiliza-
remos as cores para reforçar 
todas as campanhas, já que o 
letreiro está instalado num 

dos pontos de maior fluxo de 
pessoas na cidade”, disse.

A Lei Maria da Penha foi 
criada em 7 de agosto de 2006, 
com o objetivo de prevenir e 
combater a violência contra 
as mulheres. Além de procu-
rar fazer com que os homens 
respeitem a lei e protejam as 
mulheres, a Secretaria das 
Mulheres atende a todas em 
um Centro de acolhimento, 
prestando um serviço multi-
disciplinar, com psicólogos, 
assistentes sociais e até ad-
vogados.Iluminação predominantemente lilás lembra as ações da campanha social

Foto: Secom-JP

35,8 mi
É o montante em reais que 
será investido no projeto 
do Aeroporto de Patos

Operação da rota aérea Recife/Patos terá duração aproximada de 1h15 e será feita por aeronaves da empresa Azul Conecta, modelos Cessna Gran Caravan, com capacidade de até 11 lugares, sendo dois tripulantes e nove passageiros



Paraíba
Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétri6  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de agosto de 2021

Projeto desenvolvido pela Semam-JP começou pelo Parque Solon de Lucena e irá atender outras regiões da capital

‘Árvores da Cidade’ plantará 
mil mudas até o fim do ano
José Alves
zavieira2@gmail.com

Cerca de 30 árvores já fo-
ram plantadas desde quinta-feira 
passada através do projeto “Ár-
vores da Cidade”, cujo objetivo 
é plantar na primeira etapa do 
programa mil árvores até o final 
do ano. “Um detalhe interessante 
deste projeto é que todas as ár-
vores estão sendo cadastradas 
e identificadas através de uma 
‘tag’ (etiqueta) que tem um QR 
Code que explica ao cidadão, 
principalmente os que amam 
plantas, qual o tipo de árvo-
re está sendo plantada, qual a 
altura que ela atinge e como 
cuidar dela no dia a dia”, infor-
mou o engenheiro agrônomo e 
diretor do Controle Ambiental 
do município, Anderson Fontes, 
complementando que a meta do 
projeto é fazer com que a cidade 
volte a ser conhecida como uma 
das cidades mais verdes do país.

“Pelo QR Code o cidadão 
através de seu celular vai poder 
‘ouvir a árvore falando’ quem 
ela é, e como deve ser tratada. 
Para isso basta direcionar o 
leitor de QR Code do celular no 
modelo smartphone para a ‘tag’ 
que está no tronco, e automati-
camente será direcionado para 
um link com informações sobre 
a espécie. No link, o cidadão po-
derá checar o nome científico e 
popular da árvore, bem como 
sua origem. O aplicativo para 
a leitura do QR Code pode ser 
baixado gratuitamente”, exaltou 
o engenheiro. 

Na manhã de ontem, diver-
sas árvores foram plantadas na 
Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Deputada Antônia Lúcia Navarro 
Braga, no bairro do Gramame. 
A primeira escola com energia 
solar da Rede Municipal da ca-
pital, inaugurada pelo prefeito 
de João Pessoa, Cícero Lucena 
(Progressistas). 

Para o engenheiro Ander-
son Fontes, o plantio de árvores 
na cidade contribui inclusive 
com o melhoramento da saúde 
dos moradores de João Pessoa. 

Ele revelou que nesta primeira 
etapa serão beneficiadas com 
plantações, as praças públicas, 
escolas, prédios administrativos 
e canteiros centrais de avenidas. 
Na segunda etapa do projeto, 
serão beneficiados os cidadãos 
pessoenses. As árvores passarão 
a ser plantadas nas calçadas dos 
cidadãos que solicitarem o plan-
tio através da Secretaria do Meio 
Ambiente (Semam).  

O projeto, cujo objetivo é 
tornar a cidade com mais áreas 
verdes, foi lançado quinta-feira 
passada no Parque Solon de Lu-
cena, a popular Lagoa, através 
da Semam em parceria com a 
Associação Brasileira Cannabis 
Esperança (Abrace). Na ocasião, 
foi feito o plantio de um ipê, na 
frente da sede da Abrace. Além 
do plantio do ipê, os técnicos da 
Semam plantaram mudas de si-
bipiruna, pau-ferro e pau-brasil. 
Cada uma das espécies recebeu 
a etiquta com o QR Code.

Anderson Fontes disse ain-
da que esse projeto vai fornecer 
ao cidadão informações impor-
tantes para que ele não plante 
em sua calçada uma árvore por 
livre e espontânea vontade, e 
depois venha a se arrepender e 
mande cortar. O programa que 
fornece todas as informações ao 
cidadão vai ajudá-lo a plantar a 
árvore que ele sempre desejou 
em sua calçada, conhecendo 
todo seu histórico. “João Pessoa 
tem atualmente 300 mil árvo-
res viárias, ou seja, plantadas 
em praças e canteiros de ruas e 
avenidas em todos os bairros da 
cidade”, revelou.

Nessa primeira etapa do 
projeto serão plantadas 84 mu-
das de árvores nativas nos se-
guintes locais: Praça do Caju e 
Praça Desembargador Osias Na-
cre Gomes, no Bessa; Praça dos 
Motoristas, em Jaguaribe; Parque 
Solon de Lucena, no Centro; Pra-
ça da Paz, nos Bancários; Praça 
do Coqueiral, em Mangabeira; 
Praça Solon de Lucena, no Gei-
sel; Praça Chateaubriand Arnaud, 
em Manaíra; Praça João Brasil de 
Mesquita, no Miramar e Praça 
Rivaldo Oliveira, no Grotão.

Mudas de árvores nativas da flora brasileira estão sendo plantadas contendo uma etiqueta com um QR Code cuja leitura permite acesso a informações sobre as características do tipo da planta, como, por exemplo, espécie e altura que atinge

Objetivo do projeto 
é que a cidade de 
João Pessoa volte 
a ser reconhecida 
como uma das mais 
verdes do país

Fotos: Roberto Guedes

Para infratores

Sudema vai realizar curso de boas 
práticas ambientais pela internet

As pessoas que sofre-
ram penalidades por provo-
car danos ao meio ambiente 
poderão participar do Curso 
de Boas Práticas Ambientais 
(Cbpa) realizado pela Coor-
denadoria de Educação Am-
biental (Ceda) da Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema). No 
site da autarquia, foi criado 
um cadastro prévio de inte-
ressados para as aulas que 
estão previstas para os dias 
24, 25 e 26 deste mês. 

De acordo com a coor-
denadora de educação am-
biental da Sudema, Taciana 
Cirilo, a atividade será exclu-
sivamente realizada no meio 
digital e o conteúdo é desti-
nado à reeducação daqueles 
que sofreram penalidades 
por provocar danos ao meio 

ambiente. Ou seja, só podem 
participar do curso os infra-
tores que tiveram bens, obje-
tos e apetrechos apreendidos 
pelo órgão.

A prioridade, segundo a 
gestora, é para quem come-
teu alguma  infração relativa 
à poluição sonora e para com-
provar que estão neste perfil, 
a validação de que comete-
ram a infração é feita pela 
consulta do CPF fornecido no 
ato da inscrição. “As pertur-
bações sonoras estão sendo 
cada vez mais identificadas 
como causadoras de danos 
à saúde, e não apenas como 
incômodo social subjetivo.  
Especialistas de saúde audi-
tiva informam que ficar surdo 
é só uma das consequências, 
sendo os ruídos, responsá-
veis por outros problemas”, 
declarou Taciana Cirilo.

Ela acrescenta que os 
efeitos da poluição sonora para 

o meio ambiente e sociedade 
podem ser divididos entre os 
que atuam sobre a saúde e 
bem-estar das pessoas (efei-
tos extra-auditivos) e os efei-
tos sobre a audição e observa 
que além dos seres humanos, 
a fauna e a flora também são 
afetadas pela poluição sonora. 
A coordenadora destaca que 
98% do curso é voltado às pes-
soas que cometeram poluição 
sonora ou tiveram aparelhos 
apreendidos. 

Conforme a assessoria 
de imprensa da Sudema, o 
cadastro prévio é para que o 
órgão já tenha os dados dos 
participantes. Então, quan-
do as datas para os próximos 
cursos estiverem marcadas, a 
equipe de educação ambien-
tal irá entrar em contato para 
confirmar a inscrição.

O Curso de Boas Práti-
cas Ambientais tem o objeti-
vo de reeducar aqueles que 

sofreram penalidades devi-
do à utilização de materiais/
bens/equipamentos/apetre-
chos que provocam danos ao 
meio ambiente. Além disso, 
tem a função de socializar 
informações para permitir 
a compreensão das proble-
máticas ambientais.

Os interessados podem 
acessar o link de inscrição 
já disponível no site http://
sudema.pb.gov.br/), para se 
cadastrar no botão “Curso de 
Boas Práticas Ambientais”, 
localizado no menu na lateral 
(“Serviços Públicos”). Para a 
inscrição, é necessário anexar 
a imagem de um documento 
com foto, além de informar nú-
mero de RG, CPF, telefone para 
contato, nome completo, en-
dereço, e-mail válido. Em caso 
de dúvidas é possível entrar 
em contato pelo número (83) 
3221-9686 ou pelo emailceda.
sudema.jp@gmail.com.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Polícia Militar realizou fiscalizações em todo o estado, com prisões de suspeitos e apreensão de veículos

A Polícia Militar realizou 
durante o fim de semana mais 
uma edição da Operação Sos-
sego com o objetivo de garan-
tir a tranquilidade das pessoas 
que reclamam do barulho, ge-
ralmente pelo volume excessi-
vo de som. Da noite da sex-
ta-feira (6) até esse domingo 
(8), foram conduzidas 16 
pessoas para a delegacia, apli-
cados R$ 17.500 em multas e 
apreendidos 10 equipamen-
tos sonoros, em João Pessoa.

Esse foi o segundo fim 
de semana seguido da opera-
ção, que até agora já aplicou 
quase R$ 60 mil em multas 
contra pessoas que foram fla-
gradas causando poluição so-
nora. Vinte e cinco aparelhos 
de som já foram apreendidos 
nos dois finais de semana de 
operação, que está concentra-
da na capital, por ser o muni-
cípio com mais acionamentos 
para esses casos.

Denúncias
A população pode fazer 

denúncias sobre perturbação 
do sossego através do núme-
ro 190. As ocorrências podem 
ser atendidas por qualquer 
guarnição da Polícia Militar, 
que ao constatar a perturba-
ção, conduz o causador para a 
delegacia.

Operação apreende ‘paredões’, 
armas, droga e realiza prisões

Curtas

Trilhos furtados
são recuperados

Homem é flagrado 
dirigindo bêbado

Criança de um ano 
é assassinada

A Polícia Civil recuperou na 
sexta-feira, 6, trilhos de linha 
férrea furtados que estavam 
sendo carregados em um ca-
minhão. A apreensão aconte-
ceu no Posto Cruz da Menina, 
em Patos, no momento que o 
caminhão estava sendo carre-
gado. Segundo o delegado 
Renato Leite, o proprietário 
do veículo se evadiu do local, 
mas a esposa dele foi levada 
à delegacia de Patos para 
esclarecimentos. “Os inves-
tigadores tentaram localizar 
o motorista, mas não con-
seguiram, tendo que levar 
a esposa dele para prestar 
esclarecimentos e depois 
liberada”, informou. Ain-
da segundo o delegado, a 
mulher não soube explicar 
onde conseguiram o mate-
rial furtado, tampouco disse 
para onde estavam sendo 
levados. “As investigações 
prosseguirão para completa 
elucidação do caso”, concluiu.

Um homem de 38 anos foi 
flagrado pela Polícia Militar, 
com sintomas de embria-
guez, com uma arma de fogo 
dirigindo um veículo de luxo  
- Hilux SW4 pelas principais 
avenidas da cidade de Tei-
xeira, no Sertão do estado. 
O flagrante aconteceu na 
madrugada desse domingo 
(8). A prisão foi possível após 
denúncias de moradores da-
quela cidade, pois o homem 
trafegava pelas ruas com o 
som abusivo causando per-
turbação. A prisão aconteceu 
na PB-306, entre Teixeira e 
Madureia. Na abordagem 
foram encontrados um re-
vólver calibre 38 e 11 mu-
nições. Apesar de estar com 
sintomas de embriaguez o 
homem se negou a fazer o 
teste do etilômetro.

A Polícia Civil está pedindo 
o apoio da população de 
Itaporanga na tentativa 
de localizar os autores das 
mortes de Gilberto da Silva 
Gino, de 25 anos, e de sua 
enteada, Vivian Kawanny, 
de um ano e dois meses de 
idade. A motivação e a auto-
ria ainda são desconhecidas. 
Ambos foram assassinados 
na tarde de sábado (7) e os 
corpos sepultados no início 
de domingo (8) em Itapo-
ranga no cemitério público 
local. Segundo a polícia, no 
final da tarde de sábado a 
residência, onde Gilberto 
e a criança estavam, foi in-
vadida por dois homens ar-
mados que já entraram na 
casa atirando.  Gilberto foi 
atingido por vários disparos 
e a criança, que estava nos 
braços da mãe, acabou sen-
do baleada na cabeça.

Quando o volume de som 
ultrapassa 55 decibéis duran-
te o dia ou 50 à noite, no caso 
de áreas residenciais, o cau-
sador pode responder por 
crime ambiental de poluição 
sonora, que prevê R$ 5 mil de 
multa e apreensão do apare-
lho sonoro

Novas operações devem 
ocorrer ainda nesta primei-
ra quinzena de agosto, com 
o objetivo de prevenir crimes 

contra a vida e contra o patri-
mônio, principalmente.

Outras ações
A Polícia Militar divulgou 

um balanço das ações realiza-
das nesse fim de semana com 
apreensão de drogas, veícu-
los, armas, como também de 
aparelhos de som com aplica-
ção de multas, além da condu-
ção de pessoas presas às dele-
gacias de polícia das regiões 

onde ocorreram os fatos.
116 suspeitos de roubo, 

porte ilegal de arma, tenta-
tiva de homicídio, tráfico de 
drogas, associação para o 
tráfico, lesão corporal como 
também fugitivos da Justiça. 
As ações foram realizadas em 
todas as regiões do estado 
onde ocorreram fiscalizações 
em locais de festas, foram 
montadas barreiras policiais 
com a realização de blitze. 

A apreensão de 19 armas 
de vários calibres ocorreu 
nas cidades de João Pessoa, 
Pedras de Fogo, Santa Rita, 
Guarabira, Campina Grande, 
Barra de Santa Rosa, Fagun-
des, Mulungu, Cachoeira dos 
Índios, Lagoa e Teixeira. Vinte 
veículos com registros de rou-
bos ou furtos apreendidos na 
Paraíba. E, numa ação conjun-
ta com a PRF houve a apreen-
são de 51,8 kg de drogas.

Os ‘paredões’ apreendidos foram levados para a sede do Batalhão Ambiental; no fim de semana, a Polícia Militar realizou várias ações na Paraíba

Foto: Ascom/PMPB

50 quilos de maconha apreendidos
Mais uma ação conjunta entre Po-

lícia Rodoviária Federal e Polícia Militar 
da Paraíba resultou na apreensão de 
50kg de maconha na Região Metro-
politana de João Pessoa. O motorista 
do veículo utilizado para transportar 
a droga foi preso em flagrante. Ele 
também apresentou carteira de ha-
bilitação falsa. A carga, avaliada em 
quase R$ 110 mil, estava no porta-ma-
las do automóvel Chevrolet Classic. A 
apreensão da droga aconteceu no km 
60, na BR-230, no fim de semana em 
Santa Rita. 

Segundo policiais que participa-
ram da ação, a ousadia do infrator é 

algo a ser registrado pois a droga ilícita 
era transportada sem qualquer artifício 
para escondê-la. O material apreendi-
do foi avaliado em quase R$ 110 mil.

Na ocasião da abordagem os 
policiais solicitaram o documento do 
condutor, ele apresentou uma carteira 
de habilitação falsa. O homem, de 39 
anos, também informou às equipes 
que teria recebido a droga em Cam-
pina Grande e entregaria na cidade 
de Bayeux. 

O motorista foi preso em flagran-
te, levado para a Polícia Judiciária em 
Santa Rita e responderá por tráfico de 
drogas e uso de documento falso.

Um veículo utilizado 
por suspeitos de arremes-
sar drogas para dentro do 
Presídio do Serrotão, em 
Campina Grande capotou 
na tarde dessa segunda-
feira (9).

Segundo as informa-
ções da Polícia Militar, o 
veículo era ocupado por 
quatro homens que ha-
viam roubado o carro e 
depois que arremessaram 
a droga para dentro do 
presídio iniciaram a fuga. 
Durante o percurso, o mo-

torista perdeu o controle e 
capotou.

Os quatro ocupantes 
do carro logo em seguida 
tentaram fugir, mas foram 
localizados, presos por po-
liciais penais, com apoio 
da PM e levados para a 
Central de Polícia de Cam-
pina Grande.

A direção do presídio 
informou que é constante 
a fiscalização, tanto inter-
na como externa para evi-
tar a entrada de drogas no 
estabelecimento prisional.

Veículo é perseguido e  
PM prende ocupantes

Assaltantes trocam tiros com 
a polícia e acabam presos

Uma dupla de assaltan-
tes foi presa durante troca 
de tiros na cidade de Gua-
rabira. Um dos suspeitos foi 
baleado após um assalto a 
um posto de combustíveis 
na cidade de Guarabira e se 
encontra no hospital Regio-
nal daquela cidade do brejo 
paraibano. O outro suspeito 
foi conduzido para a dele-
gacia onde foi autuado em 
flagrante.

Segundo informações 
da polícia, a dupla teria par-
ticipado de um assalto, no 
sábado (7) a um estabeleci-
mento de onde levaram cer-
ca de R$ 6 mil. A Polícia Mili-
tar foi acionada e localizou a 
dupla e durante a persegui-
ção houve troca de tiros. Um 
dos homens se entregou e o 
outro tentou fugir fazendo 
uma vítima de refém. Du-
rante o confronto policial, o 
suspeito foi baleado.

Com os suspeitos, de 23 

e 21 anos, os policiais apreen-
deram três armas de fogo e 
mais de R$ 6 mil, dinheiro 
roubado do posto.

Ainda durante a ocor-
rência, os policiais do 4º 
Batalhão constaram que o 
suspeito atingido já tinha 

um mandado de prisão em 
aberto pelo crime de roubo. 
Todo o material apreendido 
e recuperado, além do outro 
suspeito detido, foi apresen-
tado na Delegacia da Polícia 
Civil na cidade, para os devi-
dos procedimentos cabíveis.

Armas usadas e todo o dinheiro do estabelecimento foram apreendidos

Foto: Ascom/PMPB

O comerciante Seve-
rino Martins da Silva, de 
57 anos foi assassinado 
a tiros na manhã dessa 
segunda-feira (9), na Rua 
José Dias de Vasconcelos, 
bairro  Brasília, em Bayeux. 
Um homem de identidade 
não revelada foi preso sus-
peito de participação no 
homicídio. 

O crime está sendo 
investigado pelo delega-
do Ademir Fernandes, do 
Núcleo de Homicídios de 
Bayeux. Várias linhas de 
investigação estão sendo 
analisadas pela polícia, 
entre elas latrocínio ou 
morte por encomenda. 

Segundo o capitão 
George Handerson, sub-
comandante da Compa-
nhia Independente de 
Bayeux, o comerciante 
estava abrindo o estabele-
cimento – uma loja de ma-

teriais de construção, para 
mais um dia de trabalho, 
quando apareceram qua-
tro homens em um veícu-
lo. Três desceram do carro 
e executaram “Nino” como 
o comerciante era conhe-
cido e fugiram. Menos de 
duas hora a Polícia Militar 
conseguiu localizar o veí-
culo Fiesta, branco, placas 
MOI-1133-JP. 

O capitão Hander-
son informou que a PM 
está em diligências com 
o objetivo de prender os 
demais envolvidos com o 
crime. De acordo com tes-
temunhas, o comerciante 
foi abordado e, imediata-
mente atingido pelos dis-
paros. Um tiro o atingiu no 
coração. Severino Martins 
ainda foi socorrido para 
o Hospital de Emergência 
e Trauma de João Pessoa, 
onde já chegou sem vida.

Comerciante morto 
a tiros em Bayeux 
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Volta das atividades nas salas de aula será gradativa e seguirá um calendário que se estenderá até 29 de setembro

Com a inauguração da 
Escola Municipal Deputada 
Lúcia Braga, no bairro de 
Gramame, o prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (PP), 
lançou na manhã de ontem, 
os protocolos para a retoma-
da das aulas presenciais na 
capital. O retorno acontecerá 
a partir da próxima segun-
da-feira (16) e será realiza-
do de maneira gradativa. De 
acordo com o calendário de 
volta às aulas, até o dia 29 
de setembro, todos os alunos 
da rede pública do município 
terão aulas na modalidade 
presencial e os pais poderão 
escolher se desejam aderir 
ao retorno ou manter seus 
filhos em ensino remoto. 

O lançamento dos pro-
tocolos para a volta às aulas 
presenciais incluiu seis datas 
para que os alunos retornem 
aos poucos ao ambiente es-
colar. Segundo o cronogra-
ma, o processo de regresso 
começa com a visita dos pais 
ou responsáveis às escolas 
entre quarta e sexta-feira 
desta semana (dias 11, 12 e 
13). O objetivo das visitas é 
que as famílias avaliem a se-
gurança do espaço e decidam 
se optarão por enviar ou não 
as crianças à escola. 

A retomada das aulas 
será gradual e terá início 
pelos sistemas de Educação 
Especial e pelos Centros de 
Referência em Educação In-
fantil (Crei) da capital. “Es-

tamos tendo a oportunidade 
de retomar algo que é essen-
cial para as futuras gerações. 
Estamos fazendo isso de for-
ma responsável, estruturada, 
envolvendo os pais para que 
conheçam o planejamen-
to, com equipe qualificada 
e instalações de alto nível”, 
destacou o prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena.

A Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP) informou que, 
além do retorno progressi-
vo, os alunos que estiverem 
em demanda presencial 
também serão separados 
em dois grupos, visando evi-
tar aglomerações. Cada gru-
po terá aulas quinzenalmen-
te e a ocupação das turmas  
não poderá ultrapassar 50% 
da capacidade de cada sala 
de aula. 

“A escola é o ambien-
te que acolhe a nossa maior 
joia, que são nossos filhos. 
Voltar às aulas foi e é um 
grande desafio. Nossa res-
ponsabilidade é fazer mais e 
melhor sempre”, observou o 
vice-prefeito da capital, Leo 
Bezerra.

Carol Cassoli
Especial para A União

Rede Municipal de JP retoma 
aulas presenciais na segunda

Escola em Gramame
Com a abertura da Escola Municipal De-

putada Lúcia Braga, novecentas pessoas serão 
beneficiadas com vagas para ensino na região 
do condomínio Vista Alegre, em Gramame. De 
acordo com a PMJP, a escola teve um investi-
mento de R$ 3,5 milhões e receberá alunos a 
partir da reabertura das instituições de ensino 
da capital. 

Atualmente a escola já possui mais de 
quinhentos alunos matriculados nos três turnos 
de ensino oferecidos para alunos da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

Segundo a PMJP, a estrutura da escola conta 
com onze salas de aula, climatização, biblio-
teca, brinquedoteca, auditório, laboratório de 
informática, laboratório de ciências, recreio co-
berto e uma bateria de banheiros com chuveiros 
e vestiário. A unidade de ensino também será 
a primeira escola com energia solar do sistema 
municipal de ensino.

CALENDÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS 
CONfIRA AS DATAS E OS GRUPOS 

n 16/08  Alunos de Educação Especial e crianças 
de 3 anos matriculadas nas CREIs
1/09  Crianças de 4 e 5 anos das CREIs e escolas 
de Ensino Infantil
n 8/09  Alunos do primeiro e segundo ano do 
Ensino Fundamental e alunos do EJA ciclos I e II
n 15/09  Alunos do terceiro ao quinto ano do 
Ensino Fundamental

n 22/09  Alunos do sexto e sétimo ano do Ensino 
Fundamental e alunos do EJA ciclos III e IV
29/09  Crianças de 2 anos matriculadas nas CREIs e 
alunos do oitavo e nono ano do Ensino Fundamental

n HORÁRIOS DAS AULAS
n CREI - das 7h às 16h
n Pré-escola - das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30

Pais de alunos serão 
convidados a visitar as 
escolas e vão decidir 
se desejam aderir ao 
retorno ou manter os 

filhos no ensino remoto

Salas de aulas serão preparadas seguindo protocolo de segurança sanitária, começando com a volta dos alunos de Educação Especial e Infantil

Na UFPB

Projeto usa as redes sociais 
para ajudar mães lactantes

A interrupção da ama-
mentação antes dos seis 
meses de vida do bebê é 
uma realidade no Brasil. Da-
dos do Ministério da Saúde 
(2020) revelam que aproxi-
madamente 54% das crian-
ças não têm o leite materno 
como alimento exclusivo até 
o sexto mês de idade. Este 
desmame precoce pode 
comprometer a segurança 
alimentar e nutricional das 
mães e dos bebês.

Com a finalidade de 
estimular o aleitamento 
materno e oferecer apoio a 
lactantes, o projeto de exten-
são “Amamenta, mamãe”, do 
Departamento de Nutrição 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), utiliza redes 
sociais para prestar assistên-
cia a mulheres após alta do 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW/UFPB).

O tema do aleitamento 
materno está sendo objeto 
de uma campanha de cons-
cientização durante este mês, 
o ‘Agosto Dourado’, e, nesta 
Semana Mundial de Aleita-
mento Materno (SMAM), 
foram desenvolvidas diver-
sas atividades no HULW, a 
exemplo de um ciclo de we-
bpalestras e da divulgação 
do “Amamenta Mamãe”. Com 
a distribuição de panfletos, 
realizada por extensionistas 
(já vacinados) do projeto, o 
objetivo é incentivar as mães 
a fazerem parte de uma co-
munidade virtual que existe 
desde 2016.

Coordenadora do pro-
jeto de extensão, a docente 
Cínthia Rodrigues explica 
que o Amamenta, mamãe foi 
criado, há cinco anos, época 

em que implementou uma 
comunidade virtual, que 
consiste em um grupo no 
Facebook, para prestar in-
formações às lactantes e fun-
cionar como uma rede para 
troca de experiências entre 
as usuárias. Durante a pan-
demia, em 2020, também foi 
criada uma conta no Insta-
gram para reforçar a divul-
gação de informações sobre 
a iniciativa.

Atualmente, esse gru-
po nas duas redes sociais 
é formado por cerca de 1,5 
mil mulheres, que são esti-
muladas à prática da ama-
mentação de forma exclusiva 
até o sexto mês de vida e a 
manutenção do aleitamento 
materno até o segundo ano 
de vida, sempre que possí-
vel. Segundo a coordenadora 
Cínthia Rodrigues, o desma-
me precoce é, de forma re-
corrente, resultado da falta 
de informações. 

Assim, essas redes vir-
tuais, segundo a docente, 
revelaram-se importantes 
ferramentas para o forta-
lecimento da assistência a 
lactantes pós-alta e para a 
desconstrução desse imagi-
nário sobre a amamentação. 
“Verificou-se a eficácia do 
grupo, pois as mulheres que 
estavam nele prolongaram 

o tempo de aleitamento ma-
terno. Foi estatisticamente 
significante e isso se reflete 
na saúde do bebê”, informou.

A intervenção teve um 
impacto positivo sobre a 
duração e a frequência de 
amamentação. Um estudo 
feito em 2016 com 251 par-
ticipantes apontou que a 
frequência de amamentação 
exclusiva foi maior no grupo 
de intervenção (formado por 
123 mulheres que participa-
vam do projeto) em todos os 
meses de acompanhamento, 
chegando a 33,3% no sexto 
mês, enquanto esse percen-
tual foi de 8,3% no grupo de 
controle (com 128 lactantes 
que não participavam da ini-
ciativa). Já a duração média 
da amamentação exclusiva 
foi de 149 dias no grupo de 
intervenção, contra 86 dias 
no grupo de controle.

O projeto conta com a 
participação de alunos ex-
tensionistas, professores de 
Medicina, Enfermagem e Nu-
trição da universidade e co-
laboradores externos, além 
de uma rede de profissionais 
formada por médicos, enfer-
meiros e nutricionistas, dos 
setores de Pediatria, Clínica 
Obstétrica (Enfermagem) e 
Divisão de Nutrição e Dieté-
tica do HULW.

O grupo no Facebook 
está aberto a todas as lactan-
tes interessadas, inclusive as 
que tiveram bebês em outros 
hospitais além do hospital da 
UFPB. Gestantes que estão 
se preparando para o alei-
tamento materno também 
podem participar. Mais in-
formações pelo Instagram @
projetoamamentamamae. 

A realização de cirur-
gias fora do hospital, en-
quanto o bloco cirúrgico 
da unidade passa por re-
formas, não está compro-
metendo a dinâmica neste 
setor, nem limitando os 
atendimentos no Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Car-
neiro (CHRDJC), de Patos. 

Somente neste final 
de semana foram realiza-
das 33 cirurgias. Os proce-
dimentos, realizados tem-
porariamente na sede da 
Ginecam, foram de onco-
logia (13 casos), ortope-
dia (7), cirurgia geral (7), 
vascular (5) e ainda uma 
de buco/maxilar. Das 18h 
da última sexta-feira (6) 
até a meia-noite deste do-
mingo (8), deram entrada 
na Urgência e Emergência 
do hospital 149 pessoas, 
das quais 32 vítimas de 
acidentes de trânsito.

O balanço de aten-
dimentos mostra que o 
plantão de maior movi-
mento foi o de domingo, 
quando 74 pessoas deram 
entrada na unidade, se-
guido do sábado, quando 
outras 63 pessoas foram 
atendidas. Entre as 18h 
e a meia-noite da sexta-
feira, outras 12 pessoas 
deram entrada no hospi-
tal. Comparando os dados 
deste final de semana com 
o passado, a unidade re-
gistrou um aumento de 
45% nos atendimentos 
por acidente de trânsito 
e uma queda de 10% nos 
atendimentos gerais. 

Dos 32 pacientes que 
deram entrada vítimas de 
acidentes de trânsito, a 
grande maioria deles foi 
com acidentes envolven-
do motos, com 29 casos.

Hospital 
Regional de 
Patos realiza 
33 cirurgias

foto: Secom-JP

“Amamenta, mamãe”, 
do Departamento de 
Nutrição da UFPB, dá 
apoio as mães com 
informações sobre a  

amamentação
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‘Arte em Cena’
Com o tema “Do engenho para a web: cliques e curtidas na 
vida e obras de José Lins do Rego”, Festival de Arte e Cultura 
na Escola abre inscrições amanhã. Página 12
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No dia 23 deste mês, a ci-
neasta paraibana Bebel Lélis 
deverá realizar o pré-lança-
mento do episódio O Homem 
da Memória, o primeiro dos 
cinco que integram a série 
documental sobre o seu pai, o 
pesquisador e arqueólogo Bal-
duíno Lélis, conhecido como 
“O Senhor dos Museus” e que 
morreu recentemente, aos 88 
anos de idade, em dezembro 
de 2020. “Será uma sessão inti-
mista, para amigos e familiares, 
através de videoconferência, 
na data em que ele completaria 
89 anos”, disse a diretora.

Bebel Lélis contou que 
pretende gravar os quatro epi-
sódios restantes no primeiro 
semestre de 2022. Atualmente, 
ela se encontra na fase de cap-
tação de recursos. “É impor-
tante citar que esse primeiro 
episódio foi produzido através 
do Edital Margarida Cardoso 
da Lei Aldir Blanc, através da 
Secretaria da Cultura do Gover-
no do Estado da Paraíba, com 
coprodução do novo Núcleo de 
Produção Digital (NPD) da Pa-
raíba e apoio da ULT (Univer-
sidade Leiga do Trabalho), da 
Prefeitura Municipal de Tape-
roá, e da Academia Paraibana 
de Letras (APL)”, enumerou. 
“Pretendo lançá-lo até o final 
deste ano, depois que publica-
rem o acervo dos cerca de 150 
curtas e clipes realizados atra-
vés desse edital”. 

As cenas e depoimentos 
do primeiro episódio foram 
rodadas em João Pessoa e tam-
bém em Taperoá, na região 
Cariri da Paraíba, onde nasceu 
Balduíno Lélis. Para essa parte 
inicial da série foram ouvidos 
os jornalistas José Nunes e 
Gonzaga Rodrigues, o artista 
plástico Chico Pereira, a presi-
dente da APL, Ângela Bezerra 
de Castro, e o fotógrafo An-
tônio David. “Nesse episódio, 
que é um apanhado geral, re-
gistro a relação da memória 
de papai, memória no sentido 
das várias facetas em que ele 
realizou atividades, a exemplo 
da arqueologia, poesia e arte”, 
explicou Bebel. “Nos demais, 
vou destrinchar cada uma. Daí 
o título geral, O Homem da Me-
mória, porque Balduíno pas-
sava por outros meios além 
dos museus. Porém, todos eles 
desaguavam na mesma motri-
cidade, que era guardar a me-
mória”, disse ela.

O segundo e terceiro epi-
sódios terão como tema O Se-
nhor dos Museus, os quais vão 
registrar a trajetória do parai-
bano na antropologia, arqueo-
logia e museologia. “Papai 
criou, em parceria com prefei-
turas, instituições públicas e 
iniciativa privada, 14 museus 
na Paraíba, em cidades como 
Taperoá, Monteiro e, em João 
Pessoa, por exemplo, o Museu 
Sacro Escola da Igreja de São 

Francisco e o Museu da Luz 
para da antiga Saelpa, atual-
mente desativado”, comentou 
a diretora.

Já o quarto episódio será 
O Homem da Luz, a respeito 
da trajetória de Balduíno no 
cinema. “Papai era apaixonado 
pelo cinema desde menino. A 
luz é que faz o cinema e ele co-
nhecia muito bem como usar 
a luz. Ele foi, juntamente com 
Waldemar Solha e José Bezer-
ra, pioneiro na produção do 
primeiro longa-metragem ro-
dado na Paraíba, O Salário da 
Morte. Meu pai tinha o sonho 
de fazer um lugar cenográfico 
para rodar filmes na Paraíba, 
que chamou de Cidade Cine-
matográfica de São Saruê, em 
Taperoá. Ele me trouxe essa 
paixão pelo cinema. O cinema 
é uma ferramenta de expres-
são e resistência”, comentou 
Bebel Lélis.

O quinto – e último – epi-
sódio vai enfocar a relação que 
Balduíno mantinha com a ter-
ra. “Era tão forte que, em 1977, 
ele lançou a pedra fundamen-
tal e, em 1988, inaugurou, em 
Taperoá, a Universidade Leiga 
do Trabalho com o objetivo de 
ensinar ao homem do campo, 
de maneira informal, e não 

acadêmica, atividades, como 
a do plantio, o cuidado com a 
terra, ser eletricista, marce-
neiro e a como construir uma 
casa, para evitar que deixas-
sem a cidade para irem morar 
no Rio de Janeiro, São Paulo. 
A Universidade ainda está em 
funcionamento, mas passa por 
projeto de revitalização para 
obter recursos”, ressaltou.

Primeira série documen-
tal que atua como diretora, Be-
bel Lélis começou a pensar no 
projeto em 2019, com o intuito 
de registrar o trabalho realiza-
do pelo pai, ao longo de sua tra-
jetória. “Eu sugeri a ideia para 
ele e fizemos um roteiro, como 
um resumo do documentário. 
Comecei a produzir e ele ainda 
estava vivo, tendo me guiado 
em algumas coisas e, como é 
muito material, ficou decidido 
realizar uma série, para falar 
sobre os temas. Em todos os 
episódios, a animação será uma 
ferramenta que vai nos auxiliar 
na construção da narrativa, 
com a representação de alguns 
momentos da vida dele”.

A diretora também falou 
sobre o fato de estar produ-
zindo uma série em cujo per-
sonagem está intrinsecamente 
ligada. “Como não me envolver 

enquanto filha, num filme que 
dirijo sobre meu pai? Não há 
como me desvencilhar desse 
eixo, porque foi ele que me fez 
girar por aqui. Balduíno Lélis 
foi um homem multicultural, 
multifacetado, de um intelec-
to imenso e um coração sem 
tamanho, um homem que 
acreditou na educação, que a 
descobriu junto com sua cul-
tura e passou o resto de sua 
vida trabalhando dentro dessa 
simbiose que faz do ser huma-
no filho de sua própria terra”, 
justificou Bebel. “Como filha, 
trago esse projeto documental, 
como diretora vos apresento 
um homem que sonhou por 
todos nós, que abriu várias 
portas, construiu outras e que 
deu vazão ao sonho do serta-
nejo de não deixar sua terra 
para ser escravo na terra dos 
outros. Balduíno escravizou-
se de sonhos, vestindo-os de 
cinema, literatura, artes plás-
ticas, enchendo-os de mu-
seus, levando para o mundo a 
descoberta da curiosidade, a 
Universidade Leiga do Traba-
lho. Inconformou-se com o es-
quecimento da cultura e lutou 
para preservá-la, enaltecendo 
seus heróis sem saber que era 
um deles. Papai realizou-se 

por onde passou e, hoje, da-
mos início a mais um dos seus 
sonhos compartilhados: atra-
vés de seu legado, partilhar e 
guardar a memória”. 

‘O Salário da Morte’
Considerado o primeiro 

longa-metragem produzido 
na Paraíba, rodado na cidade 
de Pombal, em 1970, o filme 
O Salário da Morte, dirigido 
por Linduarte Noronha, que 
também assina o roteiro com 
Jurandy Moura e Antônio Bar-
reto Neto (baseado no roman-
ce Fogo, de José Bezerra Filho), 
teve a participação de Balduí-
no Lélis como ator.

“Esse filme é um marco 
histórico, por ter sido realiza-
do no interior do Estado, sem 
nenhum apoio de instituições 
públicas, e Balduíno era uma 
figura extraordinária. Em um 
dos momentos das filmagens, 
por exemplo, ele viu um qua-
dro desgastado, retratando 
João Batista batizando Jesus 
na Igreja do Rosário e, espon-
taneamente, fez a limpeza, 
conseguindo tornar possível 
ver a imagem”, lembrou o es-
critor e artista plástico Walde-
mar José Solha, que também 
integrava o elenco. 

“Outro momento que 
achei fantástico aconteceu 
quando Linduarte Noronha e 
Balduíno foram a Pombal ver 
áreas para as filmagens e lhes 
mostrei a cadeia pública. Quan-
do estávamos no local, Balduí-
no fez o desenho de um vulto 
na parede, com um triângulo 
no peito, e, como se estivesse 
num duelo, foi dando passos 
para frente, se distanciando 
do desenho, e pediu sinal para 
atirar. Quando eu disse ‘já!’, ele 
foi se virando e logo atiran-
do. Acertou as três pontas do 
triângulo”, lembrou Solha.

Outra recordação do ami-
go foi quando Balduíno Lélis, 
que fazia o papel de um juiz, 
vinha caminhando através 
do adro da Igreja do Rosário, 
leva um tiro e cai morto, mas 
o cigarro que ele fumava vai 
rolando pelo chão até parar ao 
lado de uma pessoa que esta-
va sentada no meio-fio e, real-
mente, era mendiga. Ela pegou 
o cigarro e fumou. “O povo que 
estava por trás da câmera riu 
e Linduarte não aproveitou a 
cena, porque não aceitava o 
improviso e foi refilmada”, con-
tou ele, que também foi um dos 
produtores do filme, com José 
Bezerra Filho.

“O Senhor dos Museus” vai 
ganhar uma série documental
Vida e obra do pesquisador e arqueólogo Balduíno Lélis contará com cinco episódios dirigidos pela filha do paraibano
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Trajetória de Balduíno, morto em 
dezembro do ano passado, aos 88 
anos, será revisitada através da sua 
contribuição para a cultura e educação 

Foto: Divulgação

Cineasta Babel Lélis registrando cenas para o primeiro episódio do projeto audiovisual em Taperoá, na região Cariri paraibano, onde nasceu o protagonista da série, pai dela, Balduíno Lélis

Primeiro episódio, batizado de ‘O Homem da Memória’, será um apanhado geral da vida e obra de Balduíno e contará com depoimentos dos jornalistas José Nunes (E) e Gonzaga Rodrigues (C), e ainda do fotógrafo Antônio David (D)

Fotos: Divulgação
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Embora seja um personagem romântico, mundialmen-
te disseminado a partir do clássico Drácula, do escritor 
Bram Stoker, a natureza do vampiro é, em sua essência, 
trágica (na maldição que carrega), medonha (na forma em 
que se apresenta há mais de um século) e, em muitas vezes, 
maléfica (na maioria da literatura e da filmografia em que o 
personagem é destacado, sua figura, invariavelmente, vem 
das trevas e é o vilão da narrativa).

Como fã das histórias de vampiro há mais tempo do 
que eu consigo lembrar, me impressiona como esse per-
sonagem, mais do que qualquer outro que eu conheça, 
teve variações ao longo das décadas, sobretudo no cine-
ma, onde, desde 1931, quando Drácula estrelado por Bela 
Lugosi chegou aos cinemas, transformou o personagem 
em sinônimo de bilheteria (me refiro ao filme da Universal 
como ponto de partida, e não a anteriores, como o alemão 
Nosferatu, de 1922, porque aqui destaco o filme como 
sucesso comercial, não apenas artístico).

Então já vi vampiro sedutor (para mim, cristalizado 
na figura de Frank Langela no Drácula de 1979), vampiro 
roqueiro (Garotos Perdidos, de 1987), vampiro cyberpunk 
(Blade, de 1998), vampira (vide Carmilla, personagem 
recorrente a partir de As Filhas de Drácula, 1971), vampiro 
pedófilo (M, O Vampiro de Dusseldorf, de 1931), vampiro 
caipira (Quando Chega a Escuridão, de 1987), vampiro galã 
(A Hora do Espanto, de 1985), vampira de skate (o iraniano 
Garota Sombria Caminha pela Noite, de 2014), vampiro 
pinguço (Um Drink Para o Inferno, de 1996, com roteiro de 
Quentin Tarantino), vampiro padre (no coreano Sede de 
Sangue, de 2009) e até um vampiro “fada”, afinal voa de dia 
e brilha na floresta (Crepúsculo, 2008).

Ou seja, a literatura e o cinema já criaram todo tipo de 
vampiro que se possa imaginar, tomando por base a lenda 
do príncipe Vlad III, conhecido como “O Empalador”, Vlad 
Tepes ou, ainda, Vlad Dracul, de onde Stoker tirou o “Drá-
cula”. Entretanto, armas como alho, para atingir o vampiro, 
vieram depois, assim como outros aspectos que se torna-
ram comuns à figura do monstro com presas enormes e a 
capacidade de se transformar em morcego (ou lobo, como 
mostram algumas histórias famosas).

Recentemente, assisti no Netflix a uma produção 
alemã de vampiro que passei a incluir na minha lista de óti-
mos filmes dessa seara. Em Céu Vermelho-Sangue (2021), 
mãe e filho tomam um voo da Alemanha para os Estados 
Unidos com o objetivo de curar uma doença misteriosa que 
a mulher carrega. 

O que era para ser uma viagem transatlântica tranqui-
la, no entanto, se torna um perrengue quando um grupo 
sequestra o voo, exigindo dinheiro como resgate. No meio 
da tensão e brutalidade causadas pela situação, a mulher 
acaba se revelando uma vampira disposta a confrontar os 
meliantes. E, convenhamos, não é nada fácil ter um vampi-
ro em pleno voo com sede de sangue, não é mesmo?

A ideia de colocar vampiro em um voo nem é nova – o 
cineasta mexicano Guillermo del Toro, que tem dois filmes 
sobre a criatura no currículo, o citado Blade e Cronos, de 
1993 – já havia embarcado as criaturas da noite em um 
avião no livro Noturno, que escreveu em parceria com 
Chuck Hogan (e acabou virando série em 2014 sob o título 
de The Strain: Noite Absoluta).

Mas há um ponto na trama de Céu Vermelho-Sangue que 
dá à narrativa um diferencial importante: a relação entre filho 
e mãe, repleto de afeto, mesmo depois que o garoto descobre 
que a “tal doença” da matriarca a torna um monstro sedento 
de sangue. Essa sacada do roteiro rende alguns dos melhores 
momentos do filme.

Essa relação de afeto é encontrada em outros filmes. Me 
vem à cabeça, agora, Deixe Ela Entrar (2008). Baseado no 
livro homônimo de John Ajvide Lindqvist (editado no Brasil 
em 2012 pela Globo Livros) a história mostra a relação de 
amizade entre duas crianças – uma delas, vampiro (o título foi 
refilmado em 2010, nos EUA, com o título de Deixe-me Entrar, 
um remake bastante digno, diga-se de passagem).

Da mesma forma, Fome de Viver (1983), em que David 
Bowie e Catherine Deneuve formam um casal de sangue-su-
gas, mas ele contrai uma estranha doença que, contrariando 
os preceitos de imortalidade vampirescas, acaba por envelhe-
cer. Uma condição que faz a personagem de Deneuve, repleta 
de ternura, buscar uma cura para o mal que assola o esposo. É 
fofo, mas é um fofo sinistro…

Tenho muitos contatos com integrantes do 
Poder Judiciário e do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, bem como nas universidades, de-
vido à minha atuação no MPPB e na Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) por longos anos. E 
recebo, de vez em quando, “causos” muitíssimos 
pitorescos, oriundos daquela terra maravilhosa, 
pontuada por passagens humorísticas assaz inte-
ressantes. Este último, quero transcrever na ínte-
gra, pois beira o inusitado:

Era 11 de junho de 2017, véspera do Dia dos Na-
morados, quando em uma rede social em que nave-
gam operadores jurídicos, vazou a cópia de petição, 
em versos, que um jovem advogado teria dirigido à 
juíza da comarca – ambos solteiros. A peça teria sido 
postada em envelope lacrado, grampeado em autos 
físicos, devolvidos após carga regulamentar. Apa-
rentemente apaixonado pela magistrada – depois 
de insinuantes trocas de olhares em audiências – o 
advogado teria criado a seguinte petição:

Eu, bacharel em direito
Conforme a lei em vigor,
Venho com todo o respeito
Requerer o seu amor.

Meu coração tem urgência
E não podendo esperar,
Peço que Vossa Excelência
Me conceda a liminar.

Caso eu a tenha ofendido
Com a inépcia do pedido,
Rogo pelo amor de Deus:
Se me faltou algum tato,
Prenda-me por desacato,
Mas prenda nos braços seus.

Prontamente, a magistrada teria despachado à 
mão, numa folha naturalmente sem timbre, colocan-
do-a dentro de um envelope e mandado entregar, no 
mesmo dia, no escritório do advogado. Aberta a so-
brecarta, duas surpresas. A primeira foi um brado 
de recusa:

Em toda a minha carreira,
Como juíza de direito,
Nunca vi tanta besteira,
Nem tamanho desrespeito.

Minha conduta moral
É lei que não se revoga
Nem com sustentação oral
Diante da minha toga.

Por isso, senhor advogado,
Seu pedido tresloucado
Indefiro nesta liça.

A surpresa definitiva estava nos versos finais, 
fazendo com que o advogado arregalasse os olhos:

Depois, com a noite em curso,
Fora do expediente,
Eu aguardo o teu recurso.
E quero te ver presente.
Não serei uma castiça,
Porém exijo segredo de justiça.

Segundo advogados militantes no fórum, não hou-
ve controvérsias jurídicas, pois o caso transitou em jul-
gado sem a rubrica do “segredo de justiça”...

Namoro
deferido

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

Fernando

Vampiros, com afeto

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Em ‘Céu Vermelho-Sangue’, mãe e filho tomam um 
voo da Alemanha para os EUA com o objetivo de 
curar uma doença misteriosa que a mulher carrega
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Neste mês acontece a 
primeira edição do Festival 
Imersivo das Favelas (FIF). 
As inscrições estão abertas 
até o dia 18 para jovens que 
queiram apresentar projetos. 
O evento será exibido online 
entre os dias 27 e 29.

O intuito do festival é 
divulgar os trabalhos tec-
nológicos de jovens negros 
e indígenas de periferias e 
zonas rurais de todo o país, 
e também oferecer, de forma 

gratuita, workshops e talk 
shows sobre artes ancestrais, 
cinema negro e atuação no 
ramo da realidade virtual a 
esse público.

Para participar, os jo-
vens devem ter de 17 a 30 
anos e estar desenvolvendo 
trabalhos contemporâneos 
como projeção mapeada, 
360º, 3D, programação, ani-
mação ou games, levando 
em consideração a estética 
afrofuturista. Podem se ins-

crever artistas de todas as 
regiões do país, desde que 
sejam indígenas ou negros, 
e moradores de periferias e 
zonas rurais.

Durante todo o evento, 
a proposta é potencializar 
a atuação revolucionária 
de jovens inovadores que 
trabalham com tecnologias 
sociais, ancestrais, low tech 
e high tech. O evento será 
aberto ao público em geral, 
sem necessidade de inscri-
ção prévia e submissão de 
trabalhos.

Em sua edição de es-
treia, o FIF terá como obra 
principal a experiência Na 
Pele VR, primeiro documen-
tário em realidade virtual 
interativo produzido no 
Complexo do Alemão, que 
foi estreado no Doc lab Com-
petition for Digital Storytel-
ling 2020 (IDFA) e teve apre-
sentação no festival South 
by Southwest, em Austin, no 
Texas (EUA).

“A ideia após a criação 
do Na Pele VR era fazer uma 
grande aparição no Brasil 
para chamar outros jovens 
negros e indígenas de peri-
ferias do Brasil a apresenta-
rem suas produções visuais 
imersivas. Nós queremos ser 
um canal para abrir portas 
para esses artistas que são 
capazes de transformar a 
sociedade a partir de suas 
vivências e projetos”, explica 
uma das roteiristas, Thamy-
ra Thâmara.

Jovens negros e indígenas exploram 
trabalhos tecnológicos em festival

Foto: Divulgação

‘Na Pele VR’ é o primeiro documentário em realidade virtual em favela

Através do QR Code acima, 
acesse a chamada para 
submissão de projetos

Destaque
Multiculturalidade é o tema 
do Festival de Culturas Surdas

Acontece até a próxima sexta-feira (dia 13), a edição on-
line do Festival de Culturas Surdas, com mesas de conversa e 
programação artística. A transmissão dos debates acontece 
no canal do YouTube do Itaú Cultural (www.youtube.com/
itaucultural), sempre às 19h. O tema central é a multicultura-
lidade, expressa por meio das diferentes culturas existentes 
dentro da comunidade não ouvinte. Nas mesas, reflexões so-
bre a interseccionalidade entre surdez e as lutas feministas, 
antirracistas e LGBTQIA+, dentre outros assuntos.



Cultura

A flor vermelha,
tão linda na planta, 
dura só um dia, 
murcha e cai. 
(Marineuma Oliveira. Do efêmero.)

Conheci Marineuma Oliveira no curso de Letras da 
UFPB, Campina Grande, como minha aluna de Teoria Li-
terária e Literatura Portuguesa. Nessa época, já se des-
tacava por sua dedicação às letras e à literatura. Anos 
mais tarde, fui encontrá-la na coordenação de Língua 
Portuguesa no Colégio Marista Pio X, em João Pessoa, 
depois como professora da UFPB e criadora do grupo 
poético Evocare. Se antes já existia uma vocação para o 
poetar, certamente o lidar com a poesia na sala de aula 
foi um incentivo para escrever Entre parênteses (edição 
da autora, 2021), com capa, projeto gráfico e diagrama-
ção da designer Minna Miná.  

A autora do projeto gráfico pensou em uma nar-
rativa paralela que complementasse a experiência da 
leitura dos poemas e se inspirou nos trabalhos do de-
signer francês Guy de Cointet. No jogo do preto e do 
branco, do vazio e do preenchido, a tipografia ora vira 
texto, ora vira ilustração. 

Guy de Cointet é um artista francês que iniciou 
a carreira como designer de moda, mudou-se para os 
Estados Unidos e enveredou para o designer artístico, 
gostava de brincar com as palavras e tinha preferência 
pelo preto e branco em seus desenhos. Os recursos da 
técnica de Guy de Cointet foram intertextualizados e 
podem ser conferidos nas páginas não numeradas que 
correspondem às páginas 61 a 77 do livro. 

Quanto aos poemas, eles estão agrupados em seis 
momentos distintos: Identidade, Memória, Desatino, 
Natureza, Animal, Cotidiano. Há um poema ligado à 
memória afetiva que remete à vivência de quem mo-
rou em cidades do interior ou em fazendas. A trans-
crição da segunda estrofe do poema Ecos representa 
bem essa vivência:

Não me esqueço 
da toada da chuva grossa 
no telhado da velha casa
onde por muitos anos morei!

Quem morou em casas antigas ou casas de fa-
zenda com o pé direito bem alto certamente se recor-
da do barulho da chuva batendo no telhado. Era um 
som contínuo e musical, uma verdadeira toada. Outra 
alegria para a criançada após uma noite chuvosa era 
de manhã cedo, com o despontar do sol, correr para 
o quintal ou pátio e descobrir a babugem que se es-
condia por debaixo das pedrinhas. Tempo inocente da 
infância! Tempo bom!

O poema que aparece como epígrafe condiz com a 
efemeridade da vida, temática constante nos poemas de 
Cecília Meireles e em alguns de Marineuma, como Do 
efêmero. As flores são belas, pena que durem tão pouco. 
É o instante fugidio que nos toca e sensibiliza.

O livro, no seu todo, é um convite para um diálo-
go, diálogo com os poemas. Nas últimas páginas, vem 
o convite para que o leitor escreva alguma coisa, dê 
sua opinião sobre o livro. A minha vai antecipada. En-
tre parênteses é um livro inovador em vários aspectos: 
na capa, no título, na ilustração, no convite espontâneo 
para o leitor deixar uma mensagem. É muito gratifican-
te receber o presente de um livro de uma ex-aluna que 
despertou de forma sábia para a literatura e que viu na 
poesia um caminho de novas descobertas. Considero 
a poesia, a pintura e a música artes que enobrecem e 
elevam o espírito.

Nota literária 
Revista da Ecole Européenne Luxembourg II - Rece-

bemos da aluna Lara Medeiros Kennel um exemplar da 
revista da escola Europeia de Luxemburgo – LUX 2 News 
– que traz trabalhos dos alunos dessa escola no campo 
das artes, da literatura, culinária, turismo. Nas páginas 
22 a 26, aparece o trabalho desenvolvido por Lara sobre 
a cidade de João Pessoa, a visita virtual que o persona-
gem Clément fez a Fundação Casa de José Américo. Inte-
ressante é que a turma toda participou dessa experiên-
cia vivenciada por Lara e por Clément. Fotos coloridas 
de João Pessoa, pratos típicos da culinária paraibana, 
fotografias de monumentos históricos, tudo está regis-
trado. Ressalte-se o bonito trabalho de diagramação da 
revista. Escola que valoriza as artes, a cultura, a literatu-
ra, as ciências humanas e o livre pensar, seja do Brasil ou 
do exterior, merece aplausos.

‘Entre
parênteses’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Festival

Começam hoje as inscri-
ções do Cine Ceará – Festival 
Ibero-americano de Cinema, 
para as mostras competitivas 
Ibero-americana de Longa-
metragem, Brasileira de Cur-
ta-metragem e Mostra Olhar 
do Ceará da 31ª edição, que 
acontecerá de 27 de novembro 
a 3 de dezembro de 2021, em 
formato presencial e virtual.

O regulamento e os for-
mulários de inscrição para 
cada mostra estão disponíveis 
no site oficial do evento (www.
cineceara.com). As inscrições 
são gratuitas e vão até o dia 10 
de setembro.

A edição de 2021 terá 
programação presencial em 
Fortaleza (CE) com o limite de 
público. No Cineteatro São Luiz 
serão exibidos os longas-me-
tragens das mostras Ibero-a-
mericana e Olhar do Ceará. No 
Cinema do Dragão e no canal 
do Cine Ceará no YouTube se-
rão exibidos os curtas-metra-
gens da Competitiva Brasileira 
e da Mostra Olhar do Ceará.

A exemplo do formato 
adotado em 2020 por conta 
da pandemia, os longas-me-
tragens da mostra competiti-
va poderão ser assistidos de 
casa e de qualquer lugar do 
país, através do Canal Brasil 

(canal por assinatura) e da 
plataforma de streaming dos 
Canais Globo e Globoplay, que 
exibirão esta programação do 
Cine Ceará simultaneamente 
e em única exibição.  Haverá 
também atividades nas mídias 
sociais do evento. 

Mulheres diretoras
Cada uma das três mos-

tras competitivas tem um for-
mulário próprio no site do fes-
tival e as condições específicas 
de cada uma delas podem ser 
consultadas no regulamento.  

A Competitiva Brasileira 
de Curta-metragem é aberta 
a trabalhos de produtores e 
diretores brasileiros ou radi-
cados no país há mais de três 
anos. Podem ser inscritos cur-
tas de ficção, documentário, 
animação ou experimental de 
até 25 minutos, concluídos a 
partir de janeiro de 2020, que 
não tenham participado do 
processo seletivo de outras 
edições do Cine Ceará.  

A curadoria do festival 
prioriza trabalhos inéditos e, 
no conjunto das mostras com-

petitivas, reserva no mínimo 
30% de participação para mu-
lheres diretoras.

Cine Ceará abre inscrições 
para mostras competitivas

Foto: Rogério Resende/Divulgação

Cena do filme ‘À Meia Voz’, das cubanas Patrícia Pérez Hernández (E) e Heidi Hassan (D), vencedor da edição do Cine Ceará de 2020

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Cine Ceará

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.

Depois de estrelar ‘Aves de Rapina’, Margot Robbie volta no papel da Arlequina em ‘O Esquadrão Suicida’

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



Cultura

Começa amanhã o perío-
do de inscrições para que as 
escolas da rede estadual de 
ensino participem do Festival 
Arte em Cena. Com o tema “Do 
engenho para a web: cliques 
e curtidas na vida e obras de 
José Lins do Rego”, a edição 
deste ano é mais uma ativida-
de que desenvolve ações no 
âmbito do Ano Cultural em 
homenagem ao escritor pa-
raibano e procura incentivar 
a criatividade dos estudantes 
em meios digitais de produ-
ção cultural. O evento oferece 
bolsas e premiações aos ven-
cedores, e recebe as inscrições 
através de um formulário ele-
trônico até o próximo sábado 
(dia 14) pelo site Paraíba Edu-
ca (www.paraiba.pb.gov.br/
paraibaeduca).

O Festival Arte em Cena 
de 2021 tem por objetivo 
aproximar os estudantes ma-
triculados na rede estadual 
de ensino da vida e da obra de 
José Lins do Rego, identifican-
do o protagonismo juvenil na 
produção artístico-cultural 
dos alunos do 8º e 9º anos 
dos Ensinos Fundamental e 
Médio ou ciclos IV, V e VI da 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). A valorização dos 
talentos dos discentes acon-
tece através da produção de 
vídeos em seis linguagens 
artísticas como artes visuais, 
dança, literatura, música, pro-
dução audiovisual e teatro.

Com etapas classificató-
rias e eliminatórias definidas 
através das redes sociais, as 
ações se apóiam na utilização 
das tecnologias digitais como 
ferramentas de suporte para 
impulsionar a produção de di-
ferentes formas de expressão 
da arte e da cultura durante 
o período de distanciamento 
social, em que as aulas vir-
tuais foram a única condição 
para a manutenção do ensino 
e da aprendizagem. “A gen-
te vê isso como uma forma 
de popularizar a obra de Zé 
Lins entre os nossos jovens da 
Paraíba e para que eles pos-

sam produzir as suas ativida-
des culturais e produtos que 
possam ser utilizados pela 
própria rede”, destaca o Secre-
tário de Estado da Educação 
Ciência e Tecnologia (SEECT), 
Cláudio Furtado. O festival é 
promovido pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq) em parceria 
com a SEECT.

Com uma programação 
que será encerrada apenas 
em janeiro de 2022, a edição 
será realizada em três etapas, 
sendo a primeira no contexto 
de cada unidade escolar ins-
crita, a segunda desenvolvida 
a partir das Gerências Regio-
nais de Educação às quais 
as escolas estão vinculadas, 
culminando na terceira etapa, 
de caráter estadual.

Cada fase leva o nome de 
um processo realizado em um 
engenho. A primeira delas é 
‘Moagem’. De caráter classifi-
catório, esta etapa correspon-
de à seleção das produções ar-
tísticas enviadas previamente 
em formato digital, selecio-
nando cinco propostas por lin-
guagem artística, totalizando 
trinta produções.

Na segunda fase, deno-
minada ‘Caldeirão’, o público 
é quem escolhe, via Instagram 
(@arteemcenaoficialpb), duas 
produções finalistas por lin-
guagem artística. O vídeo que 
contar com a maior quantida-
de de curtidas nas publicações 
passa para a última etapa.

Na fase eliminatória ba-
tizada de ‘Rapadura’ serão 
escolhidas, por meio de uma 
enquete nos stories do Insta-
gram (@educacaogovpb), as 
propostas campeãs de cada 
linguagem artística. A grande 
final será transmitida ao vivo 
nos canais oficiais do ‘Arte 
em Cena’, no dia 27 de janei-
ro de 2022.

“A ideia é pegar a obra de 
José Lins do Rego e trazer para 
a questão das mídias digitais 
que estão extremamente po-
pularizadas entre os jovens. 
O momento da pandemia faz 
com que nós pensemos nas 
ferramentas que foram desen-
volvidas pela Secretaria por 

um ensino híbrido e remoto e 
que possam ser utilizados no 
festival”, explica o secretário. 
“A questão de usar o Instagram 
é justamente para dar esse 
alcance cada vez maior, porque 
se trata de uma mídia muito 
utilizada por jovens”, comple-
menta Cláudio Furtado.

Premiações
Serão concedidas bolsas

-auxílio no valor de R$ 600 
para os professores tutores 
das seis propostas seleciona-
das nas 14 Gerências Regio-
nais de Educação. Com isso, 
a ação deve selecionar 84 
professores durante os cinco 
meses de vigência do festival, 
totalizando um investimento 
de R$ 252 mil. Os alunos e 
alunas também terão prêmios 
garantidos. Todos os estudan-
tes aprovados para a Etapa 
Estadual irão ganhar um leitor 
de livros digitais (e-reader), e 
todos os estudantes das seis 
propostas vencedoras garanti-
rão um fone headset bluetooth, 
além de medalhas e troféus.

Segundo o edital divulga-
do pelos organizadores, os cri-
térios de avaliação e seleção 
dos trabalhos serão quanto a 
criatividade e originalidade, o 
conteúdo artístico da produ-
ção, a pertinência ao tema do 
festival, a inclusão e diversida-
de, e a inovação e tecnologia. 
Os estudantes deverão enviar 
vídeos entre um e cinco mi-
nutos. Na área de produção 
audiovisual, os alunos devem 
criar um curta-metragem no 
gênero ação, animação, aven-
tura, comédia, documentário, 
drama, fantasia, musical, ro-
mance ou suspense. Na área 
de artes visuais, serão aceitos 
vídeos divulgando os projetos 
em pintura, desenho ou escul-
tura. Outras possibilidades de 
participação são através de 
performances de dança indivi-
dual ou coletiva, da produção 
em verso (poema ou slam) ou 
prosa (conto ou crônica), além 
de uma apresentação musical 
ou de arte cênica.

“A Secretaria faz o convi-
te para que todos os professo-

res e estudantes conheçam o 
edital, façam suas inscrições. 
É muito importante a partici-
pação de todos. No ano passa-
do, com o ‘Arte em Cena’, nós 
tivemos um grande número 
de inscrições. Esperamos que 
esse ano possamos ter um 
número bem maior ainda. 
Isso é muito importante para 
que a arte faça parte da rotina 
escolar”, conclama o gestor 
Cláudio Furtado. 

Festival de Arte e Cultura na 
Escola abre inscrições amanhã

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Tema do evento este ano será “Do engenho para a web: cliques e curtidas na vida e obras de José Lins do Rego”

Através do QR Code acima, 
acesse o edital e inscrição 
pelo site ‘Paraíba Educa’

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Cláudio Furtado, da SEECT: evento vai popularizar a obra de Zé Lins entre os jovens

Foto: Daniel Medeiros/Secom-PB
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Alunos da rede estadual vão produzir 
vídeos em várias linguagens artísticas, 
como artes visuais, dança, literatura, 
música, audiovisual e teatro

Literatura

‘Serei sempre teu abrigo’, novo conto do autor 
português Valter Hugo Mãe, chega ao Brasil

O novo conto do au-
tor português Valter Hugo 
Mãe acaba de ser publicado 
no Brasil. Serei sempre teu 
abrigo (Biblioteca Azul, 48 
páginas, R$ 54,90, versão 
didital por R$ 34,90) tem 
um projeto gráfico especial 
e com ilustrações do autor, 
como os anteriores O pa-
raíso são os outros e As mais 
belas coisas do mundo.

Na obra, um avô que vê 
o mundo com poucas cores, 
como se habitasse sem-
pre a noite, e uma avó com 
um eletrodoméstico junto 
ao coração, e que fazia do 
amor um exercício lúcido e 
diário. Os avós vistos sob a 
perspectiva do neto.

Nas páginas deste con-
to, Valter Hugo Mãe nos 

mostra a sabedoria e a cora-
gem que há no sentimento, 
e essas palavras são acom-
panhadas dos desenhos 
do próprio autor, coloridos 
sobre fundo escuro, fauna e 
flora de um ambiente pou-
co investigado, como é o 
território dos afetos.

Um trecho do conto: 
“Um dia, entendi que os 
velhos são heróis. Passa-
ram por muito, ganharam e 
perderam tanta coisa. Per-
deram pessoas. Persistem 
sobretudo para cuidar de 
nós, os mais novos, e nos 
assistirem. Observam-nos.”

Valter Hugo Mãe é um 
dos mais destacados auto-
res portugueses da atua-
lidade. Sua obra está tra-
duzida em muitas línguas, 
tendo um prestigiado aco-
lhimento em países como 

Alemanha, Espanha, França 
e Croácia.

Dentre seus livros pu-
blicados no Brasil estão 
os romances O remorso de 
baltazar serapião (Prêmio 
Literário José Saramago), 
O apocalipse dos traba-
lhadores ,  A máquina de 
fazer espanhóis (Grande 
Prêmio Portugal Telecom 
de Melhor Livro do Ano e 
Prêmio Portugal Telecom 
de Melhor Romance do 
Ano), O filho de mil ho-
mens, A desumanização e 
Homens imprudentemente 
poéticos.

Escreveu livros para 
todas as idades, entre os 
quais: O paraíso são os ou-
tros e Contos de cães e maus 
lobos. Sua poesia foi reuni-
da no volume Publicação da 
mortalidade.

Da Redação
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Foto: Divulgação

Com projeto gráfico especial, obra narra 
história sobre os laços de afeto entre 
avós pela perspectiva do neto
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Proposta do presidente da AL, Adriano Galdino, assegura às vítimas acesso prioritário a serviços públicos de saúde
A Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou, em 
reunião por videoconferên-
cia realizada ontem, o projeto 
de lei 3057/2021 de autoria 
do presidente da Casa, Adria-
no Galdino, que cria o Progra-
ma Estadual de Combate ao 
Cyberbullying Lucas Santos.

O projeto consiste em 
ações educativas direciona-
das ao público escolar, com 
ênfase nos estudantes dos en-
sinos fundamental e médio da 
rede pública estadual e priva-
da. A lei assegura às vítimas 
de cyberbullying acesso prio-
ritário aos serviços públicos 
de assistência médica, social, 
psicológica e jurídica, que po-
derão ser oferecidos por meio 
de parcerias e convênios.

A proposta homenageia 
Lucas Santos, jovem de 16 
anos, filho da cantora parai-
bana Walkyria Santos, ex-vo-
calista da banda Magníficos, 
que foi mais uma vítima do 
cyberbullying.

O que é
O cyberbullying é a prá-

tica reiterada e habitual de 
atos de violência de modo 
intencional, exercida por 
indivíduo ou grupo de indi-
víduos contra uma ou mais 
pessoas, com o objetivo de 
intimidar, agredir, causar dor 
ou sofrimento, angústia ou 
humilhação à vítima, efetiva-
da por meio da internet.

No caso de registro de 
comentários ou qualquer ou-
tro meio de cyberbullying no 
site ou redes socias das esco-
las, a instituição terá o dever 
de registrar, promover a reti-
rada das ofensas das páginas 
e comunicar imediatamente 
aos órgãos públicos para as 
providências cabíveis.

Caso seja aprovada a lei, 
o descumprimento do dis-
posto no texto sujeitará o es-
tabelecimento a multa de R$ 
1 mil a R$ 5 mil. Em caso de 
reincidência, o valor da pena-
lidade de multa será aplicada 
em dobro.

Medidas Provisórias
Durante a reunião tam-

Lei Lucas Santos: CCJ aprova 
projeto contra o cyberbullying

Sessões ainda remotas

Na Assembleia Legis-
lativa do Estado da Paraíba 
(ALPB), as atividades da se-
mana já começaram desde a 
tarde de ontem com reunião 
da Comissão de Constituição 
e Justiça, e prosseguem hoje 
com uma sessão plenária na 
parte da manhã e a retomada 
das sessões especiais, que 
têm a primeira do semestre 
já agendada para o período 
da tarde.

Conforme decisão to-
mada na semana passada, a 
sessão plenária, que começa 
às 9h30 de hoje, manterá o 
sistema 100% remoto e, na 
pauta, dezenas de matérias, 
entre elas, vetos, um projeto 
e uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que tra-
tam da inovação tecnologia 
do Estado.

 A partir das 14h30, 
por solicitação do deputado 
João Gonçalves (Podemos) e 
também por videoconferên-
cia, a Assembleia Legislativa 
realiza a primeira sessão 
especial deste semestre. A 
sessão será para entrega do 
Título de Cidadão Paraibano 
ao general de brigada Ro-
gério Cetrim de Siqueira. 
Amanhã, mais uma sessão 
plenária está marcada para 
começar às 9h.

Na quinta-feira, às 10h, 
acontece mais uma sessão 
especial, desta vez solicita-
da pelo presidente da Casa, 
o deputado Adriano Galdi-
no (PSB), e pela Secretaria 
Executiva da Juventude da 
Paraíba para discutir inicia-
tivas do programa “Agosto 
das Juventudes”. O programa 
é do Governo do Estado em 
parceria com o Poder Judi-
ciário. Na sessão, será feito o 
lançamento oficial do “Par-
lamento Jovem da Paraíba”, 
que foi aprovado recente-
mente através da Resolução 
nº 1863/2019. 

No mesmo dia, a partir 
das 14h, uma nova sessão es-
pecial vai comemorar o “Dia 
das Defensoras e Defensores 
dos Direitos Humanos”, uma 
iniciativa apresentada pela 
deputada estadual Estela Be-
zerra (PSB) com o objetivo de 
homenagear e também dis-
cutir problemas relacionados 
ao dia a dia desses profissio-
nais na Paraíba e no país. 

Assim como as sessões 
plenárias, as especiais tam-
bém se realizam por video-
conferência.  Por decisão ple-
nária, os trabalhos podem 
passar a ser híbridos a par-
tir do próximo mês e 100% 
presenciais somente depois 
de uma nova avaliação da 
Mesa sobre a evolução da 
pandemia.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara retoma atividades com presença de Cícero

Ao invés de projetos e 
votações, a expectativa para 
a retomada hoje dos traba-
lhos da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) está 
voltada exclusivamente para 
a presença do prefeito Cíce-
ro Lucena (Progressistas). 
Como a sessão será híbrida, 
meio remota e meio presen-
cial, para evitar aglomera-
ções, a assessoria da Mesa 
realizou ontem um trabalho 
de credenciamento, cujo ob-
jetivo é limitar a quantidade 
de convidados, jornalistas e 
até mesmo de vereadores 
em plenário.

A sessão está marcada 

para começar às 9h30. O pre-
feito Cícero Lucena estará 
entre os participantes pre-
senciais e será recepcionado 
minutos antes pelo presi-
dente da Casa, o vereador 
Dinho Dowsley (Avante). Até 
o meio da tarde de ontem, 
os nomes ainda não esta-
vam todos definidos, mas, 
seguindo o regime híbrido, 
uma parte dos vereadores 
também participará pre-
sencialmente e outra parte 
acompanhará a sessão de 
casa mesmo ou dos gabine-
tes e escritórios de trabalho.

A assessoria da Mesa 
da Câmara informou ainda 
que o acesso para os repre-
sentantes da imprensa será 
limitado aos credenciados 

previamente por seus veí-
culos durante o dia de on-
tem, ao passo que, para as 
galerias, a tendência é que 
o acesso continue sendo 
evitado. “Vamos retomar 
as atividades de forma hí-
brida, com a presença do 
prefeito, que vem apresen-
tar as metas deste segundo 
semestre, mas adotando to-
dos os cuidados sanitários 
até porque ainda vivemos 
momentos de pandemia”, 
informou Dinho.

O presidente da Câmara 
salientou que a antecipação 
dessas metas do Poder Exe-
cutivo é muito importante 
porque possibilita que os 
vereadores e a população 
da cidade já tenham noção 

do que pretende ser feito 
pela administração, e tam-
bém oferece condições para 
que os trabalhos de acom-
panhamento e fiscalização 
já comecem a ser projetados.

No primeiro semes-
tre, lembrou o presidente, 
a primeira sessão também 
contou com a presença do 
chefe do Executivo munici-
pal, ocasião em que a sessão 
foi 100% remota em face da 
maior gravidade da pande-
mia. “Esperamos que essa 
situação melhore cada vez 
mais, que a vacina avance 
para que, até o final deste 
ano, venhamos a retomar 
os trabalhos plenamente 
presenciais como eram até 
2019”, concluiu. Presidente da Casa, Dinho Dowsley, recepcionará o prefeito Cícero Lucena

Foto: Divulgação/Câmara dos Vereadores

bém foram aprovadas três 
Medidas Provisórias en-
caminhadas pelo Governo 
do Estado. Entre elas, a MP 
298/2021, que dispõe sobre 
redução de multa e juros re-
lacionados aos processos de 
execução de débitos não tri-
butários do Poder Executivo, 
e a 300/2021, que institui 
o Programa Celso Furtado 
de Inovação Educacional e 
Desenvolvimento Regional.

A terceira MP aprova-
da foi a 299/2021, também 
de autoria do Governo do 
Estado, que dispõe sobre a 
reestruturação do Conselho 
Estadual de Acompanha-
mento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(CACS-FUNDEB-PB).

Inovação
Também foi aprovada a 

Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 32/2021, 
do Governo do Estado, que 
inclui a inovação entre as ati-
vidades a serem fomentadas 
pelo Estado da Paraíba, ao 
lado da ciência e da tecno-
logia.

A CCJ também aprovou 
o projeto de lei 2993/2021, 
do deputado Ricardo Barbo-
sa, que institui o documento 

de identidade funcional em 
formato digital para policiais 
militares, policiais civis e de-
mais agentes de segurança 
pública do Estado da Paraíba.

Além disso, também 
foi aprovado projeto de lei 
2972/2021, do deputado 
Wallber Virgulino, que ins-
titui a Política de Prevenção 
e Atendimento à Gravidez 
na Infância, Adolescência e 
Juventude.

Participaram da reunião 
os deputados Júnior Araú-
jo, Estela Bezerra, Anderson 
Monteiro, Wallber Virgulino, 
Jutay Meneses, Hervázio Be-
zerra e o presidente da CJJ, 
Ricardo Barbosa.

Walkyria Santos ao lado do filho Lucas, jovem de 16 anos que cometeu suicídio após sofrer bullying pelas redes sociais

Deputado Adriano Galdino 
é autor do PL que cria 
programa de apoio às 
vítimas de bullying pela 
internet, e que ganhou 
nome em homenagem ao 
filho de Walkiria Santos 

Foto: Reprodução/ Instagram

Foto: Divulgação/AL
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Alerta vermelho
Mudanças climáticas causadas pelos seres humanos são irrefutáveis, irreversíveis e 
levaram ao aumento na temperatura do planeta, segundo documento divulgado 
ontem pelo secretário-geral da ONU, António Guterres (foto). Página 16
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Equipes vão receber informações sobre temas como mediação de conflitos, redação oficial, atendimento e documentação 
As equipes técnica e ad-

ministrativa dos Conselhos 
Tutelares de João Pessoa co-
meçaram a receber uma sé-
rie de treinamentos ontem. 
As capacitações seguem du-
rante este mês e até outubro. 
A ação é promovida pela Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes) e visa educar 
as equipes para um melhor 
acolhimento a quem procura 
os serviços.

O primeiro treinamen-
to, que durou toda a ma-
nhã, focou na comunicação 
e postura em ambiente de 
trabalho, considerando os 
elementos verbais e não 
verbais. Os próximos irão 
abordar relacionamentos 
interpessoais, mediação 
de conflitos, motivação no 
ambiente de trabalho, re-
dação oficial e atendimento 
ao usuário, focando no pro-
cesso de triagem, documen-
tação e orientação junto ao 
público.

Danielle Sousa, psicó-
loga do Conselho Tutelar do 
Cristo, destacou a impor-
tância dos treinamentos. 
“O assunto é importante e 
aprendemos o quanto é im-
prescindível usar todo o nos-
so corpo para ouvir quem 
procura o Conselho Tutelar. 
Lidamos com usuários de 
todas as nuances e é impor-

Prefeitura realiza treinamento 
de conselheiros tutelares em JP
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O presidente estadual 
do PSDB e deputado federal, 
Pedro Cunha Lima, confir-
mou, ontem, para o próximo 
sábado, a primeira visita à 
Paraíba do governador do 
Rio Grande do Sul, Eduar-
do Leite, um dos principais 
nomes cotados para ser o 
candidato presidencial do 
PSDB.

Ele vem participar de 
uma série de reuniões do 
partido e, com essa via-
gem, ele abre sua agenda 
de contatos com os estados 
do Nordeste com vistas às 
eleições de 2022.

Em João Pessoa, a par-
tir das 13h30, Eduardo Leite 
participa de um ato políti-
co com filiados do PSDB no 
Hotel Manaíra, e conforme 
Pedro Cunha Lima, o evento 
seguirá todas as regras sa-
nitárias e será realizado de 
forma híbrida (presencial e 
também para os militantes 
que deverão acompanhar 
de casa. Antes do ato polí-
tico, o governador gaúcho 
conversará com a imprensa 
no mesmo local.

A agenda de Eduardo 
Leite na Paraíba começa, no 
entanto, por Campina Gran-
de, onde ele deve desem-
barcar às 8h, e seguir direto 

para o Hospital da FAP. Por 
se tratar de ambiente hos-
pitalar, a participação nessa 
visita será restrita à equipe 
do hospital que se constitui 
numa referência em trata-
mento do câncer em todo o 
Nordeste.

Depois da visita ao hos-
pital, Eduardo Leite, o depu-
tado Pedro Cunha Lima e 
outras lideranças políticas 
da Rainha da Borborema 
conversam com a impren-
sa de Campina Grande. A 
coletiva acontece no Centro 
de Convenções do Garden 
Hotel, no bairro do Mirante. 
O deputado Pedro Cunha 
Lima informa ao público e 
aos jornalistas que não pu-
derem participar presen-
cialmente que a entrevista 
será transmitida pelo Insta-
gram do PSDB, o @psdbpb.

Eduardo Leite tem 
visitado alguns estados 
brasileiros para dialogar 
com integrantes do PSDB 
e reunir apoio dos tucanos 
para as prévias do partido, 
que acontecerão no dia 28 
de novembro. Como ele, o 
governador de São Paulo, 
João Dória, também é pré-
candidato à Presidência 
e também tem realizado 
visitas semelhantes, com 
previsão de passagem pela 
a Paraíba antes de novem-
bro deste ano.

PSDB traz à Paraíba 
nome cotado para 2022

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
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tante termos uma boa comu-
nicação com todos eles. Esse 
processo também vai nos 
ajudar a ter uma maior aber-
tura com a equipe, maior in-
tegralidade”, completou.

A assessora de Controle 
Social da Sedes, Patrícia Teo-
tônio, reforçou a importân-
cia do treinamento para as 
equipes, envolvendo desde 
os vigilantes até os psicólo-
gos que trabalham no ser-
viço. “Queremos que quem 
nos procure seja acolhido 
com qualidade, tendo sua 

demanda atendida. Na outra 
ponta, as equipes precisam 
estar bem preparadas para 
saber como acolher. A de-
fesa dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes 
só é garantida com conhe-
cimento”.

Conselhos Tutelares
A população pode en-

trar em contato com os Con-
selhos Tutelares de cada re-
gional através dos números 
de telefones celulares de 
cada conselho, através do 

Disque 100, Disque 123 e 
Disque 156. Os três canais 
são de responsabilidade dos 
governos federal, estadual e 
municipal respectivamente 
e as denúncias podem ser 
realizadas de forma anô-
nima.

A Sedes é a responsável 
por dar suporte estrutural 
aos conselhos para que o 
trabalho seja realizado, for-
necendo carros, imóvel para 
atuação dos profissionais e 
também pagamento dos sa-
lários.

Primeiro treinamento ocorreu ontem pela manhã e focou na comunicação e postura em ambiente de trabalho

Foto: Divulgação/Secom-JP

Encontro com Veneziano tratou de 
legislação eleitoral, afirma Cartaxo

“Nossa conversa pas-
sou basicamente pelo que 
está se prevendo hoje no 
Congresso e, principalmen-
te no Senado, sobre a pos-
sibilidade de retorno das 
coligações proporcionais, 
de aprovação do voto distri-
tal e outras coisas que estão 
relacionadas a mudanças na 
Legislação Eleitoral”.

A afirmação foi feita on-
tem pelo ex-prefeito de João 
Pessoa e presidente do PV 
na Paraíba, Luciano Carta-
xo (PV), em relação ao en-

contro que, ao lado do seu 
irmão, Lucélio Cartaxo, ele 
manteve no último final de 
semana com o presidente 
estadual do MDB, o senador 
Veneziano Vital do Rêgo.

Luciano revelou que a 
conversa foi ampliada para 
outros temas políticos do 
interesse dos dois partidos, 
mas que ainda não passou 
por alianças e coligações 
para 2022 até porque é 
muito cedo. “Estamos em 
um momento importante de 
diálogo com lideranças par-
tidárias, mas ainda em clima 
apenas informal, bate-papo 
sobre o cenário político do 

momento que a gente está 
vivendo, no aguardo de deci-
sões do Congresso Nacional”, 
disse.

Cartaxo descartou con-
versas sobre formação de 
chapa para as eleições de 
2022, mas confirmou ava-
liações sobre os recentes 
encontros que ele e também 
o próprio Veneziano Vital 

do Rêgo mantiveram recen-
temente com o ex-presiden-
te Lula, o presidenciável do 
Partido dos Trabalhadores. 

“Tratamos disso, mas 
não em termos de composi-
ções. Apenas enquanto polo 
que deve unir os segmentos 
de centro-esquerda que é 
a forma como vem sendo 
colocada a pré-candidatu-
ra do ex-presidente Lula”, 
afirmou Luciano, ao salien-
tar que nessas conversas 
foi importante também a 
presença da presidente na-
cional do PT, a deputada fe-
deral Gleisi Hoffmann.

Estamos em um 
momento importante de 
diálogo com lideranças 

partidária 
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Motivado por mandado de segurança movido pela Rede Sustentabilidade, STF cobrou explicações sobre falas contra as eleições

Bolsonaro não mostra provas
de fraude em urnas eletrônicas

Cobrado a se explicar so-
bre os ataques dirigidos pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ao sistema ele-
trônico de votação, o Governo 
Federal não apresentou ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
provas de fraudes nas eleições 
de 2014 e 2018.

Os documentos envia-
dos ao STF foram elaborados 
pela Advocacia Geral da União 
(AGU), que defende judicial-
mente os interesses do Planal-
to, e pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República a pe-
dido do ministro Gilmar Men-
des. Ele havia dado dez dias 
para que o governo se mani-
festasse em um mandado de 
segurança movido pela Rede 
Sustentabilidade para multar 
Bolsonaro em R$ 100 mil caso 
ele não apresente provas das 
suspeitas levantadas sobre o 
sistema eletrônico de votação. 
O partido acusa o presidente 
de tentar descredibilizar as 
urnas antevendo uma possível 
derrota nas eleições do ano 
que vem.

Em 19 páginas, o gover-
no se limita a argumentos 
de ordem técnica: diz que a 
Rede não tem legitimidade 
para propor a ação e que o 
partido não apontou concre-
tamente as normas jurídicas 
que teriam sido violadas 
pelo presidente.

“A ‘prova’ do impetrante se 
dá por retórica de cunho políti-
co e a partir de ilações obtidas 
junto à mídia, sem, portanto, 
qualquer suporte documental 
efetivo”, escreve a Secretaria-
Geral da Presidência.

A AGU diz ainda que o 
mandado de segurança tem 
alcance restrito justamente 
para evitar, entre outros, a sua 
instrumentalização por parti-
dos políticos. “Transforman-
do-se em indesejável veículo 
de judicialização excessiva de 
questões governamentais e 
parlamentares”, diz a manifes-
tação.

Em outro trecho, a Secre-
taria-Geral da Presidência diz 
que não há irregularidade na 
‘mera possibilidade de levan-
tar discussões sobre os aspec-
tos que permeiam o sufrágio 
eleitoral’.

“Não resta qualquer dúvi-
da que o tema de fundo é bas-
tante atual e está longe de ser 
pacífico, tendo até mesmo a 
Justiça Eleitoral acenado para 
a importância e a necessidade 
de voto impresso e auditável, 
em clara e evidente busca pelo 
aperfeiçoamento do pleito 
eleitoral, de modo a diminuir, 
o tanto quanto possível, even-
tuais fraudes que o sistema 
eletrônico de votação possa 
conter e, bem assim, poder 
transmitir maior fiabilidade 
aos eleitores”, segue a pasta.

A pouco mais de um ano 
das eleições, informações fal-
sas sobre as urnas, ataques 
ao sistema eletrônico de vo-
tação, defesa do comprovante 
impresso do voto e ameaças 
ao pleito de 2022 ganharam 
força nas redes bolsonaristas 
capitaneadas por Bolsonaro. 
O debate acabou abrindo uma 
crise entre Executivo e Judi-
ciário, depois que o Tribunal 
Superior Eleitoral e o Supre-
mo Tribunal Federal abriram 
investigações sobre as decla-
rações do presidente.

Rayssa Motta
Agência Estado Câmara dos Deputados

Presidente entrega a Lira MP que cria 
o Auxílio Brasil e PEC dos Precatórios
Agência Câmara

O presidente Jair Bol-
sonaro entregou ontem ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP
-AL), a Medida Provisória 
que reformula o programa 
Bolsa Família, ampliando 
o valor e o número de be-
neficiados, e a proposta de 
emenda constitucional que 
prevê o parcelamento de 
precatórios a serem pagos 
pela União. O novo progra-
ma se chama Auxílio Brasil 
e seu valor será definido até 
setembro.

Lira afirmou que as pro-
postas terão rito rápido na 
Casa e serão votadas com 
responsabilidade pelos par-
lamentares. “A Câmara vai 
se dedicar a fazer o melhor, 
com responsabilidade ele-
vada. Essa matéria (novo 
Bolsa Família) tem urgên-
cia, como também a PEC dos 
precatórios, antes do envio 
do Orçamento, para que haja 
previsibilidade nas ações do 
Poder Executivo para o ano 
de 2022”, explicou Lira.

Segundo Bolsonaro, o 
governo tem atuado com 
responsabilidade e preocu-
pação social. “São propostas 
para dar transparência e res-

O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu de Bolsonaro o texto da MP do novo programa social do governo

Foto: Agência Câmara

ponsabilidade aos gastos, 
incluindo aí o viés social do 
nosso governo. Sabemos 
que a pandemia trouxe uma 
inflação para alimentos 
para o mundo inteiro e não 
podemos deixar desassis-
tidos os mais vulneráveis”, 
disse Bolsonaro.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afirmou 
que PEC dos precatórios 
cria previsibilidade dos 

gastos e regulariza a capa-
cidade de pagamento das 
dívidas da União. “Estamos 
disciplinando a execução 
e a exequibilidade do Or-
çamento da República e a 
proposta traz uma conexão 
com os programas sociais. 
Não só assegura os progra-
ma sociais, como permite a 
transformação do Estado 
brasileiro”, afirmou Guedes.

O ministro da Cidada-

nia, João Roma, destacou 
que MP vai reformular os 
programas de transferên-
cia de renda e ampliar a 
proteção social do gover-
no. “Vamos seguir as trilhas 
de emancipação do Estado 
brasileiro, essa MP apresen-
tada representa um novo 
passo para a questão social 
do povo brasileiro”, disse.

Desfile de tanques
Agência Estado

Um comboio de veículos militares blindados 
irá passear pelos arredores do Congresso Nacio-
nal hoje, pela manhã. O desfile de tanques e ar-
mamentos é um evento programado pela Marinha 
do Brasil para o mesmo dia em que está prevista 
a votação da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) do voto impresso no plenário da Câmara.

A PEC tem sido motivo para declarações 
antidemocráticas e ameaças do presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro. A proposta já foi derrotada 
na comissão especial que avaliava o tema, mas, 
mesmo assim e diante da insistência de Bolsona-
ro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
decidiu levar a questão para o plenário, em que 
será votada pelos 513 deputados.

De acordo com nota divulgada pela Marinha, 
a iniciativa faz parte da Operação Formosa, um 
treinamento militar realizado desde 1988 e que 
este ano, pela primeira vez, contará também com 
a participação do Exército Brasileiro e da Força 
Aérea Brasileira.

“Nesta terça-feira, pela manhã, comboio com 
veículos blindados, armamentos e outros meios 
da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu 
do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a caminho 
do Campo de Instrução de Formosa (CIF). Na 
oportunidade, às 8h30, no Palácio do Planalto, 
serão entregues ao presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter Souza 
Braga Netto, os convites para comparecerem à 
Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 
de agosto, no CIF”, diz a nota

A coincidência dos eventos provocou preo-
cupação no Parlamento. “Sobre essa história de 
tanques nas ruas. Não quero crer que isso seja 
uma tentativa de intimidação da Câmara dos 
Deputados, mas, se for, aprenderão a lição de 
que um Parlamento independente e ciente das 
suas responsabilidades constitucionais é mais 
forte que tanques nas ruas”, escreveu no Twitter 
o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM).

As eleições de 2022 vão 
mudar a fisionomia do pri-
meiro escalão do governo de 
Jair Bolsonaro. Levantamen-
to feito pelo jornal O Estado 
de S. Paulo indica que, até 
agora, 11 dos 23 ministros 
pretendem deixar a equipe 
em abril para disputar as 
eleições do ano que vem. O 
prazo é estipulado pela Lei 
Eleitoral, que obriga ocu-
pantes de cargos públicos 
a entregar os postos seis 
meses antes das eleições, se 
quiserem ser candidatos

Bolsonaro conta com 
vários deles para ajudar a 
montar palanques que deem 
sustentação à sua campanha 
pelo segundo mandato, prin-
cipalmente em São Paulo, 
maior colégio eleitoral, e em 
Estados do Nordeste, reduto 
do PT do ex-presidente da 
República Luiz Inácio Lula 
da Silva, seu maior adversá-
rio político.

“Acredito que um ter-
ço dos meus ministros se 
lance candidato”, disse Bol-
sonaro à Rede Nordeste de 
Rádio, no último dia 27, sem 
mostrar preocupação com a 
debandada. “Eu já falei com 
eles. Sabem muito bem que 

têm chance de vitória, se eu 
estiver bem.”

Entre os nomes citados 
pelo próprio presidente para 
disputar as eleições estão 
ministros hoje sem partido, 
como o da Saúde, Marcelo 
Queiroga, que pode se can-
didatar ao Senado pela Pa-
raíba, e o da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas.

Bolsonaro quer lançar 
Tarcísio à sucessão do go-
vernador João Doria (PSDB), 
seu arqui-inimigo, em São 
Paulo, mas ele ainda resiste. 
“Está fazendo um brilhan-
te trabalho. Se assumir um 
cargo no Executivo, dará um 
show”, afirmou o presidente.

A ideia é que Queiroga, 
Tarcísio e o ministro do Tu-
rismo, Gilson Machado Neto 
- hoje no PSC e com planos 
de se candidatar ao Senado, 
por Pernambuco -, migrem 
para o mesmo partido que 
Bolsonaro vai escolher para 
disputar a reeleição.

Até agora, a tendência 
é que o presidente se filie 
ao Progressistas, partido do 
novo ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, e principal 
legenda do Centrão, mas o 
acordo ainda não foi fecha-
do. “Eu sou do Centrão”, dis-
se Bolsonaro no último dia 
22, minimizando as críticas 

à entrada do grupo no go-
verno, ao lembrar que foi fi-
liado por muitos anos ao PP 
(hoje Progressistas).

Recém-nomeado chefe 
da Casa Civil, Nogueira quer 
disputar o governo do Piauí. 
Aliados avaliam, porém, que 
ele pode desistir, caso consi-
dere que permanecer no go-
verno é “uma missão maior”. 
Há até quem faça planos para 
Nogueira ser vice na chapa 
de Bolsonaro à reeleição.

‘Senado ou nada’
O ministro das Comuni-

cações, Fábio Faria, descarta 
disputar novo mandato de 
deputado ou tentar o gover-
no do governo do Rio Gran-
de do Norte. “É Senado ou 
nada”, disse ele ao jornal O 
Estado de S. Paulo.

Faria é filiado ao PSD, 
mas está de malas prontas 
para o Progressistas. Este 
também poderá ser o par-
tido do ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogé-
rio Marinho, apontado por 
Bolsonaro como “um bom 
nome” para concorrer ao 
governo do Rio Grande do 
Norte. Marinho era do PSDB, 
mas se desfiliou.

No Distrito Federal, ou-
tros dois ministros se movi-
mentam para concorrer. O ti-

tular da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres, é 
filiado ao PSL, que quer lan-
çá-lo à sucessão do governa-
dor Ibaneis Rocha. A chefe 
da Secretaria de Governo, 
Flávia Arruda (PL), atual-
mente deputada licenciada, 
pretende disputar uma vaga 
no Senado.

‘Curinga’
Chamado por Bolso-

naro de “curinga” na equi-
pe por já ter ocupado três 
pastas, o novo ministro do 
Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, se movi-
menta desde 2019 para 
disputar o governo gaú-
cho. Isso é perceptível ao 
olhar agendas de Onyx nas 
pastas pelas quais passou 
- Casa Civil, Cidadania e 
Secretaria-Geral -, sempre 
lotada de compromissos 
com prefeitos do Rio Gran-
de do Sul e espaço privi-
legiado para entrevistas à 
imprensa local.

A ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina, já avi-
sou ao comando do DEM 
que quer concorrer ao Se-
nado por Mato Grosso do 
Sul. Tudo indica, no entanto, 
que ela mudará de partido. 
Trata-se de outro nome que 
pode ir para o Progressistas.

Em 2022, governo terá ‘debandada’ 
de ministros para disputarem eleições
Lauriberto Pompeu
Agência Estado

Leia mais na Página 18
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Segundo o documento, a temperatura subirá 2,7 graus em 2100, se o atual ritmo de emissões de gases se mantiver

Para ONU, novo relatório do 
clima é um “alerta vermelho”
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Agência Brasil

O relatório sobre o clima, 
publicado ontem pelo Painel 
Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC, na 
sigla em inglês), é um “alerta 
vermelho” que deve fazer soar 
os alarmes sobre as energias 
fósseis que “destroem o plane-
ta”. A afirmação foi feita pelo 
secretário-geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
António Guterres.

O relatório mostra uma 
avaliação científica dos últi-
mos sete anos e “deve signi-
ficar o fim do uso do carvão e 
dos combustíveis fósseis, an-
tes que destruam o planeta”, 
segundo avaliação de Guter-
res, em comunicado.

O secretário pede que ne-
nhuma central de carvão seja 
construída depois de 2021. 
“Os países também devem 
acabar com novas explorações 
e produção de combustíveis 
fósseis, transferindo os recur-
sos desses combustíveis para 
a energia renovável”, acrescen-
tou Guterres.

O relatório estima que o 
limiar do aquecimento glo-
bal (de + 1,5° centígrado), 
em comparação com o da era 
pré-industrial, vai ser atingi-
do em 2030, dez anos antes 
do que tinha sido projetado 
anteriormente, “ameaçando 
a humanidade com novos de-
sastres sem precedentes”.

“Trata-se de um alerta 
vermelho para a humanida-
de”, disse António Guterres. “Os 
alarmes são ensurdecedores: 
as emissões de gases de efeito 
estufa provocadas por com-
bustíveis fósseis e o desmata-
mento estão sufocando o nosso 
planeta”, disse o secretário. 

No mesmo documento, 
ele pede igualmente aos di-
rigentes mundiais, que vão 
se reunir na Conferência do 
Clima (COP26) em Glasgow, 
na Escócia, no próximo mês 
de novembro, que alcancem 
“sucessos” na redução das 

emissões de gases de efeito 
estufa. “Se unirmos forças 
agora, podemos evitar a ca-
tástrofe climática. Mas, como 
o relatório de hoje indica 
claramente, não há tempo e 
não há lugar para desculpas”, 
apelou Guterres.

Relatório
De acordo com o docu-

mento do IPCC, a tempera-
tura global subirá 2,7 graus 
em 2100, se mantiver o atual 
ritmo de emissões de gases 
de efeito estufa. No novo re-
latório, que saiu com atraso 
de meses devido à pandemia 
de covid-19, o painel consi-
dera vários cenários, depen-
dendo do nível de emissões 
que se alcance.

Manter a atual situação, 
em que a temperatura global 
é, em média, 1,1 grau mais alta 
que no período pré-industrial 
(1850-1900), não seria sufi-
ciente: os cientistas preveem 
que, dessa forma, se alcançaria 
um aumento de 1,5 grau em 
2040, de 2 graus em 2060 e 
de 2,7 em 2100.

Esse aumento, que acar-
retaria mais acontecimentos 
climáticos extremos, como 
secas, inundações e ondas 
de calor, está longe do obje-
tivo de reduzir para menos 
de 2 graus, fixado no Acordo 
de Paris, tratado no âmbito 
das nações, que fixa a redução 
de emissão de gases de efeito 
estufa a partir de 2020, im-
pondo como limite de subida 
1,5 grau centígrado.

O estudo da principal or-
ganização que estuda as alte-
rações climáticas, elaborado 
por 234 autores de 66 países, 
foi o primeiro a ser revisto e 
aprovado por videoconferên-
cia. Os peritos reconhecem que 
a redução de emissões não terá 
efeitos visíveis na temperatura 
global até que se passem duas 
décadas, ainda que os benefí-
cios para a contaminação at-
mosférica possam ser notados 
em poucos anos.

Agência Brasil

Autoridades da Grécia 
começaram a avaliar os 
danos dos incêndios que 
devastaram grandes áreas 
de floresta e forçaram mi-
lhares de pessoas a deixar 
suas casa ao longo da última 
semana. Outros incêndios se 
espalhavam sem contenção 
em muitas partes do país 
ontem.

A maior frente estava 
na ilha de Evia, ao leste da 
capital, que já obrigou a 
retirada de moradores de 
dezenas de vilarejos e mi-
lhares de pessoas, e chamas 
destruíram florestas e lares 
no norte da ilha.

O primeiro-ministro 
Kyriakos Mitsotakis reali-
zou uma reunião ministerial 
ontem para decidir medidas 
de alívio para aqueles que 
perderam propriedades 
para o fogo.

“Nossa meta é comple-
tar o inventário o mais rá-
pido possível, para iniciar 
imediatamente o processo 

de compensar nossos cida-
dãos afetados”, informou o 
Ministério da Infraestrutura 
e dos Transportes em comu-
nicado.

Em Evia, que é a segun-
da maior ilha grega e fica 
próxima do continente, ae-
ronaves que derramam água 
encontravam dificuldade 
para operar por causa das 
colunas grandes de fumaça 
que cobriam a área, disse-
ram autoridades.

Os incêndios começa-
ram durante a pior onda 
de calor na Grécia em três 
décadas na semana passa-
da, causando temperaturas 
escaldantes e calor seco. As 
temperaturas chegaram a 
baixar um pouco, mas a pre-
visão é de que voltem a subir 
durante a semana, o que sig-
nifica que o risco continua 
alto. Em Atenas, as autorida-
des começaram a avaliar os 
danos de um incêndio que 
varreu vários subúrbios do 
norte da cidade, na semana 
passada, e começou a recuar 
no sábado.

Grécia avaliará os 
danos de incêndios 

Pandemia

Irã registra uma morte por covid a cada 
dois minutos, diz Ministério da Saúde
Sofia Aguiar
Agência Estado

O Irã registrou o maior nú-
mero de mortes por covid-19 
desde o início da pandemia, 
com 588 óbitos nas últimas 24 
horas, de acordo com os dados 
divulgados pelo Ministério da 
Saúde. Este foi o segundo re-
corde consecutivo quebrado 
pelo país. No último domingo, 
542 mortes foram registradas 
pelas autoridades. A cada dois 
minutos, uma pessoa morre 

por covid-19 no Irã, disse a TV 
estatal ontem.

As autoridades iranianas 
reclamam da baixa adesão ao 
distanciamento social e decla-
ram que várias cidades estão 
sem leitos para novos pacien-
tes. O Irã tem a maior taxa de 
mortalidade por covid-19 no 
Oriente Médio. O total de óbi-
tos totaliza 94.603, enquanto 
os casos soma 4.199.537, se-
gundo dados da plataforma 
Johns Hopkins. Com o avanço 
das infecções por covid-19, es-

pecialmente estimuladas pela 
variante Delta, identificada 
pela primeira vez na Índia, a 
Austrália expandiu bloqueio 
em Nova Gales do Sul em meio 
a temores de vírus uma nova 
onda em Sydney. A cidade ru-
ral de Tamworth e Byron Bay, 
um ponto turístico popular, 
entraram em um bloqueio de 
uma semana, a partir de ontem, 
apesar de não terem registrado 
nenhum caso.

A premiê de Nova Gales 
do Sul, Gladys Berejiklian, disse 

que a medida é por precaução. 
O Estado relatou 283 casos de 
covid ontem contra 262 casos 
no dia anterior, de acordo com 
o The Guardian.

Depois do encerramento 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
no Japão, a capital relatou 
ontem 2.884 novos casos de 
coronavírus, anunciou o The 
Guardian. O evento acabou no 
último domingo, mas a cidade 
se prepara para receber a Pa-
raolimpíada, que começa no 
dia 24 de agosto.

Foto: ONU

Secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, ressalta que o relatório mostra uma avaliação científica dos últimos sete anos

Senado dos EUA pode aprovar pacote 
de infraestrutura de quase US$ 1 trilhão
Agência Estado

O pacote de infraestru-
tura bipartidário de quase 
US$ 1 trilhão superou no 
último domingo algumas 
barreiras finais de proce-
dimentos no Senado dos 
Estados Unidos. Com isso, 
a legislação está em vias de 

ser aprovada facilmente na 
Casa nos próximos dias.

Embora republicanos 
e democratas tenha dis-
cordado no fim de semana 
sobre como avaliar emen-
das adicionais ao texto, 
eles avançaram com votos 
de procedimentos em uma 
base bipartidária. Até 18 re-

publicanos uniram-se aos 
democratas em várias des-
sas moções.

Na Câmara dos Repre-
sentantes, o projeto deve 
enfrentar mais complica-
ções. A presidente da Casa, 
a democrata Nancy Pelosi, 
afirma que não tramitará 
o texto até que o Senado 

aprove uma lei de US$ 3,5 
trilhões com medidas contra 
a pobreza e o aquecimento 
climático.

O líder da maioria de-
mocrata no Senado, Chuck 
Schumer, também trabalha 
para que seu partido avance 
com esse pacote nos próxi-
mos dias.

Agência Brasil

Um piloto da Força 
Aérea do Afeganistão foi 
morto por uma bomba 
em um distrito de Cabul, 
no último sábado, segun-
do autoridades, em um 
ataque reivindicado pelo 
Talibã. O piloto morto, 
Hamidullah Azimi, estava 
em trânsito quando uma 
bomba presa ao seu veí-
culo disparou, disseram 
as autoridades, acrescen-
tando que cinco civis fica-

ram feridos na explosão.  
Azimi era treinado 

em helicópteros UH 60 
Black Hawks fabricados 
pelos Estados Unidos e 
trabalhava com a Força 
Aérea do Afeganistão há 
quase quatro anos, afir-
mou o comandante da 
Força Aérea afegã, Abdul 
Fatah Eshaqzai.

Ele havia se mudado 
para Cabul com a famí-
lia um ano atrás devido a 
ameaças à sua segurança, 
acrescentou Eshaqzai.

O porta-voz do Talibã, 
Zabihullah Muhajid, dis-
se, em um comunicado, 
que o Talibã havia reali-
zado o ataque. A agência 
de notícias Reuters foi a 
primeira a detalhar uma 
campanha do Talibã para 
assassinar pilotos fora 
das suas bases, que auto-
ridades afegãs afirmam 
ter custado a vida de pelo 
menos sete pilotos afe-
gãos antes do assassinato 
deste sábado.

O Talibã confirmou 

um programa que “visaria 
e eliminaria” pilotos afe-
gãos treinados pelos EUA.

Autoridades dos Es-
tados Unidos e do Afe-
ganistão acreditam que 
atacar os pilotos é uma 
tentativa deliberada do 
Talibã de destruir tropas 
militares do Afeganistão 
de pilotos treinados pelos 
EUA e pela Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), à medida 
em que os conflitos ficam 
mais graves no país.

Piloto do Afeganistão é morto em 
ataque reivindicado pelo Talibã
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Imposto em cota única ou primeira cota deve ser pago até o dia 30 de setembro, conforme prazo estabelecido pelo órgão

A Receita Federal espe-
ra receber até o dia 30 de 
setembro, final do prazo, 
um volume de 160 mil de-
clarações de imposto sobre 
a propriedade territorial 
rural (DITR) na Paraíba. O 
imposto é destinado às pes-
soas e às empresas que são 
proprietárias, titulares do 
domínio útil ou possuidoras 
a qualquer título do imóvel 
rural. O prazo de entrega co-
meça no dia 16 de agosto.

O contribuinte deve 
elaborar a declaração no 
computador, por meio do 
Programa Gerador da De-
claração do ITR, disponibi-
lizado na página da Receita 
Federal (http://www.gov.
br/receitafederal) e enviar o 
documento pela internet. Os 
contribuintes que não envia-
rem a declaração dentro do 
prazo estão sujeitos à multa 
de 1% ao mês de atraso cal-
culado sobre o valor total do 
imposto devido, sendo o va-
lor mínimo de R$ 50.

O delegado da Receita 
Federal na Paraíba, Hamilton 
Guedes, explicou os cálculos 
para o número de declara-
ções. “A estimativa é feita ao 
considerarmos que chega-
mos nesse volume de decla-
rações nos anos anteriores, 
somando as DITR que foram 

André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Receita Federal estima 160 mil 
declarações rurais na Paraíba

Ibovespa 

0,21%
R$ 5,247

0,02%
R$ 6,158

0,09%
R$ 7,267

0,17%
123.019 pts

Temos que levar em consideração 
que responder a esta pergunta não se 
trata de nenhum bicho de sete cabeças 
e que é uma dúvida comum na vida 
financeira de qualquer um, sendo 
prudente e correto refletir antes de tomar 
a decisão, para não cair numa roubada. 

Isso é uma ocorrência do cotidiano 
de muita gente de que em algum 
momento da vida se fez uma dívida e 
que depois a receita mensal está dando 
para pagar a prestação dela e ainda sobre 
dinheiro, que vai tomar algum destino e 
que de preferência não seja o consumo 
por consumir. 

Temos que pensar nos dois lados 
da situação. Decidir liquidar a dívida vai 

diminuir seu orçamento de despesas e 
aliviar o fluxo de caixa na casa, enquanto 
verificando a questão do outro lado, 
investir faz seu dinheiro render com a 
visão de longo prazo a fim da tão sonhada 
independência financeira 

Para mim não vai existir uma 
resposta precisa, certa, única a respeito 
do assunto 

Temos que analisar o tipo da dívida. 
Foi uma compra parcelada de um 

bem no cartão de crédito? 
Vamos lembrar que dívida não se 

restringe aos empréstimos bancários. 
Parte das pessoas só sentem que estão 
endividadas quando tomam empréstimo 
bancário e esquecem que compra 

parcelada no cartão de crédito gera 
saldo devedor a pagar e é, portanto, uma 
dívida. 

Ou foi o parcelamento de dívida de 
cheque especial, do próprio cartão de 
crédito? Um empréstimo de consignação 
para quitar outras dívidas? Qual é a 
origem mesmo da dívida?

Com a resposta pronta podemos 
tomar a decisão de liquidar ou investir o 
recurso. 

Se a dívida tem como origem compra 
parcelada no cartão e não tem desconto 
ou condição para antecipar o pagamento 
e está no seu orçamento o compromisso, 
continua seu pagamento e com o recurso 
que está sobrando começa a investir ou 

criar a reserva de emergência se não 
existir. 

Agora, se a dívida tem desconto e 
condições favoráveis para liquidar, não 
tem o que pensar, valerá a pena liquidar e 
a partir de então separar o recurso para 
a reserva de emergência ou a carteira de 
investimento. 

Para finalizar e subsidiar a sua 
tomada de decisão temos que lembrar 
que será muito difícil ou quase impossível 
os juros que você vai ganhar investindo 
os recursos superar os juros oriundos 
da dívida realizada, principalmente, se 
tiverem como origens, o empréstimo 
bancário, o cartão de crédito ou o cheque 
especial.

Quitar dívidas ou investir?

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

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Imposto pode ser pago 
em até quatro cotas 

iguais, mensais e
 sucessivas desde que 
o valor supere R$ 50

Cotas

entregues dentro e fora do 
prazo estipulado”, comentou.

Nos anos anteriores, a 
Receita recebeu na Paraíba 
um total de 151.209 declara-
ções em 2020 e de 150.591 
em 2019, tomando em conta 
apenas os documentos emiti-

dos pelos contribuintes den-
tro do prazo. No Brasil, foram 
entregues 5,8 milhões de de-
clarações de ITR em 2020. 
Para este ano, a Receita Fe-
deral espera receber 5,9 mi-
lhões de declarações de todo 
o Brasil.

Pagamento
O valor do imposto pode 

ser pago em até quatro cotas 
iguais, mensais e sucessivas, 
sendo que nenhuma pode ter 
valor inferior a R$ 50. O im-
posto de valor inferior a R$ 
100 deve ser pago em cota 

única. A cota única ou a pri-
meira cota devem ser pagas 
até 30 de setembro de 2021, 
último dia do prazo para a 
apresentação da DITR.

Ainda de acordo com o 
delegado da Receita na Paraí-
ba, o imposto pode ser pago 

por transferência bancária 
somente nos bancos auto-
rizados ou por meio de Do-
cumento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), em 
qualquer agência bancária 
integrante da rede arrecada-
dora de receitas federais.

As regras para o envio 
das declarações do ITR em 
2021 foram publicadas no 
Diário Oficial da União no 
dia 30 de julho. O delegado 
da Receita na Paraíba, Ha-
milton Guedes, destaca que 
está obrigada a entregar a 
declaração a pessoa física 
ou jurídica que, entre 1º de 
janeiro de 2021 e a data da 
apresentação da declaração, 
perdeu a posse do imóvel 
rural ou o direito de proprie-
dade pela transferência ou 
incorporação do imóvel ru-
ral ao patrimônio do expro-
priante.

Começou ontem a se-
gunda etapa do ‘Procon-
JP Negocia’ para aqueles 
consumidores que se en-
quadram no perfil do su-
perendividamento e que 
consiste na entrega da do-
cumentação referente aos 
débitos relatados e que, 
após análise da consulto-
ria jurídica e de perito em 
cálculos atuariais da secre-
taria, será encaminhado 
para a terceira etapa do 

programa: a negociação 
em uma mesa de diálogo 
consumidor/credor/Pro-
con-JP para o acordo final.

A entrega da docu-
mentação, iniciada ontem, 
será realizada também 
amanhã (11) e na próxima 
semana, nos dias 16 e 18, 
das 8h às 17h.

O primeiro contato do 
consumidor é feito exclusi-
vamente de forma virtual 
através do whatsapp (83) 

98665-0179 (Procon na 
sua mão) e, desde o dia 29 
de julho até esta segunda-
feira, já somava 1.857 aten-
dimentos gerais. De acordo 
com o secretário Rougger 
Guerra, o consumidor su-
perendividado será acom-
panhado durante todo o 
processo, até o fechamento 
do acordo.

Ele adianta que, do to-
tal de consumidores que 
procuram o ‘Procon-JP 

Negocia’, nem todos estão 
em situação de superendi-
vidamento. “Quem não se 
enquadra como superendi-
vidado está sendo encami-
nhado para atendimento 
no SAC visando a abertura 
de reclamação (cerca de 
60%) ou outros setores 
da secretaria que contem-
plem suas necessidades. 
Também registramos uma 
grande procura pela con-
sulta ao Serasa e de consu-

midores que não residem 
em João Pessoa”.

Critérios
Rougger Guerra ex-

plica o que é considerado 
superendividamento “o 
consumidor que está com 
dívidas e sem condições de 
quitar o débito sem com-
prometer o seu próprio 
sustento ou da sua família”. 
O secretário acrescenta 
que o superendividamen-

to parte de pessoas que 
fazem gastos impulsivos 
ou mesmo imprevidentes, 
mas que não agiram de má 
fé. “Também se enquadram 
aqueles que estão com 
débitos devido a fatores 
externos como desempre-
go inesperado, divórcio, 
doença ou morte na famí-
lia, necessidade emergen-
cial de empréstimo, redu-
ção salarial etc”, destaca 
Guerra.

Procon orienta superendividados em João Pessoa

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Contribuintes que perderem o prazo de envio estão sujeitos ao pagamento de multa de 1% ao mês, calculado sobre o valor total do imposto devido
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Programa prevê a autorização para desconto de parcelas de empréstimos feitos por beneficiários junto aos bancos

O novo Bolsa Família - 
batizado de Auxílio Brasil 
- pode gerar endividamento 
dos mais pobres. O governo 
quer permitir que até 30% 
do valor do benefício possa 
ser descontado na fonte para 
abater empréstimos consig-
nados, como antecipou o Es-
tadão em 1º de julho.

A renovação do progra-
ma social, marca da gestão 
petista, é considerado uma 
plataforma política para a 
busca da reeleição do pre-

sidente Jair Bolsonaro em 
2022. O valor médio do be-
nefício criou uma queda de 
braço no governo: a equipe 
econômica defende R$ 300 
como limite, mas a ala políti-
ca quer R$ 400.

Pela proposta, o pa-
gamento das parcelas do 
crédito concedido por ban-
cos poderá ser descontado 
quando “expressamente au-
torizado pelo beneficiário 
até o limite de 30% do valor 
do benefício”. Caberá ao Mi-
nistério da Cidadania definir 
as condições do crédito e 
critérios para a celebração 
dos acordos de coopera-

ção técnica entre a pasta e 
as instituições financeiras 
interessadas em ofertar o 
empréstimo. O tomador do 
dinheiro que perder a condi-
ção de beneficiário do Bolsa 
Família continuará respon-
sável pela quitação do em-
préstimo ao banco.

A MP prevê que o auxílio 
será pago preferencialmente 
à mulher chefe de família e 
terá modalidades primeira 
infância, composição fami-
liar e superação de extrema 
pobreza. A manutenção da 
condição de família benefi-
ciária no Programa Auxílio 
Brasil dependerá do cumpri-
mento de condicionalidades 
como à realização do pré-na-
tal, cumprimento do calen-
dário nacional de vacinação, 
acompanhamento do estado 
nutricional e à frequência es-
colar mínima.

A reformulação do pro-
grama busca ainda o forta-
lecimento das ações do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (SUAS) e a inclusão 
produtiva rural.

“Promover a cidadania 
com garantia de renda e 
apoiar, por meio dos bene-
fícios ofertados pelo SUAS, 
a articulação de políticas 
voltadas aos beneficiários, 
com vistas à superação das 
vulnerabilidades sociais das 
famílias”, diz o texto ao qual 
o Broadcast, sistema de no-
tícias em tempo real do Gru-
po Estado, teve acesso. A 
MP também busca ampliar 
a oferta do atendimento 
das crianças em creches. 
“As ações necessárias para 
a consecução dos objetivos 
e das diretrizes do Progra-
ma Auxílio Brasil serão de-
finidas em regulamento”, 
diz o texto.

Camila Turtelli e 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Novo auxílio libera até 30% 
do benefício para consignado
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Valor médio do benefício 
ainda não foi definido, 
mas deve ficar entre 

R$ 300 e R$ 400

Reajuste

O Brasil bateu, no mês 
de julho, 10 recordes de pro-
dução de energia de fontes 
renováveis na região Nordes-
te. Os dados são do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS). Foram quatro recor-
des de geração eólica média 
e quatro de geração instantâ-
nea, além de dois recordes de 
produção de energia solar.

O Ministério de Minas 
e Energia destacou o índice 
registrado em 22 de julho, 
quando, pela primeira vez, a 
força dos ventos gerou ener-
gia capaz de abastecer 102% 
da região Nordeste durante 
24 horas. Só naquele dia fo-
ram produzidos mais de 11 
mil megawatts médios de 
energia eólica.

O diretor do Departa-
mento de Informações e Es-
tudos Energéticos do minis-
tério, André Osório, afirmou 
que essas duas maneiras de 
gerar energia fazem parte da 
matriz energética renovável 
do país. De acordo com ele, 
essas formas de produzir 
sem esgotar a fonte de ener-
gia é predominante e deve 
continuar assim.

“A participação das [fon-
tes] renováveis na matriz elé-
trica deve continuar acima 
de 80% até 2030, chegando a 
cerca de 85% em 2050. Tais 
resultados serão alcançados, 
em boa medida, pelo aprovei-
tamento, pelo país, de seus 
potenciais eólico, solar e de 
biomassa”, disse Osório.

Esse período que vai até 
novembro é conhecido como 
safra dos ventos. De acordo 
com o ONS, a energia eólica 
hoje representa 10,9% da 
matriz elétrica brasileira e a 
expectativa é que chegue a 
13,6% ao fim de 2025.

Já a energia solar repre-
senta 2% da matriz, com ex-
pectativa de atingir 2,9% até 
o fim deste ano. No dia 30 de 
julho, foi registrado o novo 
recorde de geração solar mé-
dia, com o acúmulo de 682 
megawatt médios em apenas 
24 horas. Essa quantidade 
corresponde a 5,8% da de-
manda da Região Nordeste. 

O diretor do Ministério 
de Minas e Energia, André 
Osório, afirmou que o minis-
tério planeja investir 2 tri-
lhões e 700 bilhões de reais 
para garantir a expansão da 
produção de energia renová-
vel pelos próximos 10 anos.

Brasil bate recordes 
em energia renovável

A chamada pública 
coordenada para aquisição 
de gás natural, lançada no 
dia 22 de junho de 2021 
pelas Companhias Distri-
buidoras Locais (CDLs) 
Gás de Alagoas S.A. (Algás), 
Companhia de Gás da Bahia 
(Bahiagás) e Companhia Pa-
raibana de Gás (PBGás), teve 
o prazo para recebimento 
de propostas encerrado no 
último dia 23 de julho. Ao 

todo, foram recebidas pro-
postas de 11 diferentes em-
presas ofertantes.

Desde então, as co-
missões de suprimento 
de cada distribuidora vêm 
avaliando as propostas 
para indicar, até o próximo 
dia 31 de agosto, as empre-
sas que estarão habilitadas 
a seguirem para a etapa de 
negociação do suprimento 
de gás para os próximos 

anos, conforme os lotes 
ofertados.

As CDLs que coorde-
nam a Chamada Pública 
reconhecem, de forma 
muito positiva, o interes-
se e a participação de im-
portantes supridores em 
praticamente todas as mo-
dalidades possíveis, como 
comercializadores, gran-
des produtores (onshore e 
offshore) e importadores 

de gás natural liquefeito 
(GNL) através de terminais 
de regaseificação.

Ofertas
Os proponentes que 

apresentaram propostas de 
fornecimento de gás foram 
Compass, EBrasil LNG, Equi-
nor, Excelerate Energy, Galp, 
Gas Bridge, New Fortress 
Energy, Origem, Petrobras, 
PetroReconcavo e Shell.

PBGás recebe proposta em chamada 
pública para aquisição de gás natural

As compras realizadas 
por meio do sistema de 
cartões de crédito, débito e 
pré-pagos cresceram 52% 
no segundo trimestre de 
2021 quando comparado 
ao mesmo período do ano 
passado. No total foram ne-
gociados R$ 609,2 bilhões 
no período, de acordo com 

dados divulgados ontem 
pela Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços (Abe-
cs), que representa o setor 
de meios eletrônicos de 
pagamento.

Em quantidade de tran-
sações, foram registrados 
7,1 bilhões de pagamentos 
com cartões nos meses de 
abril, maio e junho, o equi-
valente a 55 mil por minuto, 

53,9% a mais do que no ano 
anterior.

O cartão de crédito foi 
o meio de pagamento que 
apresentou o maior valor 
transacionado no segundo 
trimestre, registrando R$ 
371,3 bilhões, com cresci-
mento de 53%, seguido do 
cartão de débito que movi-
mentou R$ 214 bilhões (+ 
42,3%), e do cartão pré-pa-
go, R$ 23,9 bilhões, o que 

representa alta de 214,3%.
Os gastos com cartões 

no exterior cresceram 62% 
depois de seis trimestres 
consecutivos de queda. Se-
gundo os dados, o volume 
movimentado foi de US$ 708 
milhões, o equivalente a R$ 
3,7 bilhões. As compras rea-
lizadas por estrangeiros no 
Brasil somaram US$ 492,7 
milhões (R$ 2,6 bilhões), 
uma alta de 73,6%.

Pagamentos com cartões crescem 
52% no segundo trimestre de 2021
Flávia Albuquerque
Agência Brasil

Previdência

INSS disciplina revisão de benefício 
por incapacidade de longa duração

O Ministério do Traba-
lho e Previdência publicou 
ontem, no Diário Oficial da 
União, uma portaria que 
disciplina os procedimen-
tos de operacionalização 
dos processos de revisão 
de benefícios previdenciá-
rios por incapacidade de 
longa duração.

De acordo com a por-
taria, a convocação para 
a revisão será feita por 

meio de envio de carta 
com aviso de recebimento 
digital, pela Direção Cen-
tral do INSS, para o ende-
reço que consta no cadas-
tro do benefício.

Após receber a carta, 
o beneficiário terá prazo 
de 30 dias para agendar a 
perícia médica no site do 
INSS, na opção Agendar 
Perícia, ou pelo telefone 
135, onde é possível ser 
auxiliado pela Central de 
Teleatendimento. “Excep-
cionalmente, será permi-

tida uma remarcação por 
iniciativa do segurado, 
devidamente justificada, 
desde que solicitada até 
um dia antes da data pre-
vista para atendimento da 
perícia médica”, detalha a 
portaria.

Suspensão
Caso a convocação 

não seja atendida, o be-
nefício será suspenso. E, 
caso o agendamento não 
seja feito no prazo de até 
60 dias da suspensão, o 

benefício poderá cessar de 
forma definitiva. 

A portaria detalha 
procedimentos a serem 
adotados nos casos em 
que o atendimento não 
possa ser feito devido a 
eventuais indisponibi-
lidades das agências de 
Previdência Social (APS) 
- por motivos como falha 
ou inoperância no sistema, 
falta de energia elétrica, 
quedas no sinal de rede - e 
como, nesses casos, a re-
marcação deverá ser feita.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Após receber a carta, o beneficiário terá prazo de 30 dias para agendar a perícia médica no site do órgão sob pena de suspensão do pagamento

Victor Ribeiro
Rádio Nacional



Diversidade

Com a participação de mais de três mil profissionais de viagem do Brasil e do exterior, começa hoje o WTM Latin America
“A WTM Latin America 

é uma vitrine de inovação 
e ofertas de novos produ-
tos, destinos e tecnologias”. 
Com esse apelo, os organi-
zadores pretendem tornar o 
evento um divisor de águas 
no processo de retomada 
das atividades do turismo 
nacional. A Feira, que ainda 
acontece no formato on-line, 
será aberta nesta terça-feira 
e segue até sexta-feira com a 
participação do Destino Pa-
raíba - por meio da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur) - no espaço destino ao 
Ministério do Turismo, que 
atua de forma colaborativa.

Os dados coletados até 
o final de semana apontam 
a presença de mais de 3 
mil profissionais de viagem 
(58% do Brasil e 42% in-
ternacionais), que já estão 
na plataforma. Quase 1.100 
agentes de viagem, 226 bu-
yers do Buyers’ Club e 106 
hosted buyers também mar-
carão presença no evento. 
Com meta de agendamentos 
batida, o evento conta com 
352 empresas expositoras de 
19 países.

Conforme Débora Luna, 
coordenadora de Marketing 
da PBTur, a Paraíba terá 
uma participação efetiva e 
proativa, mantendo conta-
tos diretos com operadores 
de turismo e agentes de via-
gens em reuniões agenda-
das, que serão promovidas 
na plataforma da WTM. “Já 
temos uma agenda lotada 
nesses três dias, inclusive, 
com vários influenciadores 
digitais, que fizeram ques-
tão de manter esse contato 
conosco para conhecer me-
lhor os diferenciais que a 
Paraíba pode oferecer”, pon-
tuou a coordenadora. Cada 
reunião terá 30 minutos de 
duração. Todo conteúdo do 
evento ficará disponível em 
três idiomas – inglês, portu-
guês e espanhol.

A WTM tem se nota-
bilizado pelas inovações e 
apontam efetivamente na 
participação de centenas de 
empresas expositoras que 
se reúnem com o objetivo de 
ampliar o seu networking e 
fazer negócios com profissio-
nais da indústria de viagens 
e turismo. Estarão presentes 
expositores de todas as áreas 
da indústria, como agências 
de turismo, hotéis, compa-
nhias aéreas, cruzeiros, pro-
dutos de luxo e empresas de 
viagens e tecnologia, a WTM 
Latin America Virtual é sinô-
nimo de negócios.

Um dos pontos altos da 
feira é revelar algumas ten-
dências do mercado e, prin-
cipalmente, destinos como a 
Paraíba que experimentam 
um crescimento constante 
nos maiores buscadores de 
destinos no Brasil. Como a 
retomada do turismo tem 
estimulado a procura por 
roteiros nacionais e de pro-
ximidade, a Paraíba tem 
atraído muita atenção, pela 
localização e pelos atrativos 
que pode oferecer para turis-
tas que viagem em família ou 
grupos de amigos.

Além da presença nos 
encontros on-line, a WTM 
tem uma série de diferenciais 
que certamente poderão 
acrescentar a quem irá parti-
cipar. Os organizadores des-
tacam alguns pontos, como 
Inovação: soluções comple-
tas para o seu negócio; Net-
working: fortalecimento das 
redes de relacionamentos 
com os principais players e 
compradores da indústria e 
seja reconhecido; Negócios: 
encontrar novas parcerias e 
negócios. O evento propor-
ciona chances de prospecção 
antes mesmo de seu início; 
Experiências: superar os 
desafios do setor amplian-
do seus conhecimentos com 
conteúdos que apresentarão 
tendências do mercado.

PB integra evento que marca 
a retomada do setor turístico
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O Ministério da Edu-
cação (MEC) divulga hoje 
o resultado do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) 
para o segundo semestre 
de 2021. Foram disponibili-
zadas 62.365 vagas em uni-
versidades e outras insti-
tuições de ensino superior.

As matrículas devem 
ser feitas entre os dias 11 e 
16 de agosto. Quem não for 
selecionado pode entrar na 
lista de espera, entre 10 e 16 
de agosto. O resultado dessa 
lista será divulgado no dia 
18, com a convocação para a 
matrícula no dia 19.

Pode participar do Sisu 
quem fez o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e 
tenha tirado nota acima de 
zero na redação. A seleção é 
feita com base nas notas que 
o candidato tirou na prova, 
mas o método de escolha 
varia conforme o curso e a 
instituição. Isso porque os 

pesos das notas em cada 
matéria são diferentes, con-
forme a área de interesse.

Durante a inscrição, o 
candidato pode escolher 
até dois cursos superio-
res, com a possibilidade 
de alterar as opções até o 
encerramento das inscri-
ções. Como a nota de corte 
de cada curso é atualizada 
diariamente, o estudante 
ainda não selecionado pre-
cisa ficar de olho no site do 
programa, para acompa-
nhar as mudanças.

Em relação à política 
de cotas, cada instituição 
de ensino tem critérios pró-
prios para a distribuição das 
vagas. Algumas universida-
des adotam opções sepa-
radas: uma para o público 
geral e demais modalidades 
separadas por raça, ren-
da ou rede escolar. Outras 
fazem uma lista unificada, 
concedendo pontos extra a 
candidatos que façam parte 
do regime de cotas.

MEC divulga hoje o 
resultado do Sisu
Agência Brasil

Dosagem de colesterol previne as 
doenças do coração, diz especialista

No último domingo se 
comemorou o Dia Nacional 
de Combate ao Colesterol e 
a primeira mensagem im-
portante para a população é 
que faça a dosagem do seu 
perfil lipídico, exame que 
identifica irregularidades 
em lipídios como colesterol 
e triglicerídeos.

O diretor de Prevenção 
da Sociedade de Cardiologia 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Socerj), Marcelo Assad, 
disse à Agência Brasil que 
o colesterol alto é uma alte-
ração que não dá sintomas 
e é o principal fator de ris-
co para o desenvolvimento 
das doenças arteriais, seja o 
infarto, o acidente vascular 
cerebral (AVC), que é o der-
rame cerebral, ou a doença 
arterial periférica.

“Então, é muito impor-
tante que o indivíduo faça 
a dosagem pró-ativa, para 
saber como está o seu co-

lesterol”, orientou Assad. 
Segundo o cardiologista, o 
indivíduo a quem deveria 
ser obrigatório fazer a do-
sagem de forma seriada é 
aquele que tem história na 
família de colesterol alto, 
quem tem história familiar 
de infarto ou AVC, ou ainda 
aquele indivíduo que já teve 
algum desses problemas. 
“Esses, obrigatoriamente, 
têm que ter o seu perfil do-
sado no colesterol”.

Outra mensagem im-
portante é a partir de que 
idade deve-se dosar o coles-
terol nas crianças. “A gente 
sabe que a partir dos 10 
anos de idade, toda crian-
ça no início da adolescên-
cia deve ter o seu perfil de 
colesterol dosado, porque 
existe uma situação que 
não é incomum, onde tem 
o componente familiar de 
colesterol alto”. Nos indiví-
duos que têm pais ou paren-
tes próximos que tiveram 
doenças cardiovasculares 
com colesterol elevado, a 

recomendação é que a do-
sagem seja feita a partir do 
segundo ano de vida. “Isso 
é importante para a gente 
tentar estratificar aquelas 
pessoas que têm colesterol 
alto”, comentou o médico.

De acordo com o car-
diologista, as crianças de 
hoje são menos ativas fisi-
camente, tendendo ao ga-
nho de peso precoce, o que 
contribui para um distúrbio 
global, no qual o colesterol 
está presente. Por isso, é 
importante ter alimentação 
adequada para as crianças 
e que elas façam atividade 
física regular desde peque-
nas, para que ganhem esse 
hábito ao longo da vida.

Estimativas
As estimativas apontam 

que de 8% a 10% da popula-
ção têm colesterol alto. Mar-
celo Assad chamou a aten-
ção para a importância de se 
entender que a alimentação 
tem participação significati-
va no colesterol alto. Entre 

Alana Gandra
Agência Brasil Então, é 

muito importante 
que o indivíduo 
faça a dosagem 
pró-ativa, para 

saber como 
está o seu 

colesterol

20% a 30% de todo o coles-
terol vêm da alimentação. 
Segundo ele, mais de 70% a 
80% do colesterol são o pró-
prio fígado que produz.

“É fundamental que o 
indivíduo tenha uma vida 
saudável, com alimentação 
balanceada, não fumando, 
controlando a sua pressão, 
fazendo exercício, tentando 
diminuir o estresse e não 
acumulando peso ao longo 
da vida, para a gente tentar 
diminuir a chance de even-
tos cumulativos”, disse o di-
retor da Socerj.

Educação

Inep prorroga as inscrições para a
rede de certificadores do Enem 2021

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) prorrogou para 16 
de agosto o prazo de inscri-
ções para a Rede Nacional 
de Certificadores (RNC) 
do Exame Nacional do En-
sino Médio 2021 (Enem). 
Entre as atribuições dos 
integrantes dessa rede está 
a de certificar, in loco, os 
procedimentos a serem 
adotados para a aplicação 
das provas do Enem, pre-
vistas para os dias 21 e 28 
de novembro. A portaria 
prevendo a prorrogação foi 
publicada no Diário Oficial 
da União de ontem.

Podem se candida-
tar servidores públicos do 

Executivo Federal e docen-
tes das redes públicas de 
ensino estaduais e muni-
cipais, efetivos e em exer-
cício da docência em 2021. 
“No caso dos professores, 
é necessário preencher 
a declaração de docência 
disponível no Sistema RNC, 
informando nome, CPF, 
matrícula, cargo que ocu-
pa, secretaria de Educação 
a que está vinculado, nome 
da escola em que atua, tur-
nos, número de turmas e 
carga horária total. Se o 
docente atuar em mais de 
uma escola, deve preen-
cher o documento com as 
informações do local em 
que atua com a maior car-
ga horária”, informou, em 
nota, o instituto.

No momento da ins-
crição, o candidato pode 

escolher até três cidades 
de atuação ou sub-regiões, 
caso o município ofereça 
essa opção. Ele precisa ter 
concluído o ensino médio 
e não pode estar inscri-
to como participante no 
Enem 2021, nem ter côn-
juge, companheiro ou pa-
rentes de até terceiro grau 
inscritos no exame.

A declaração deve ser 
anexada ao sistema até o 
último dia de inscrição, em 
formato PDF e com tama-
nho máximo de 2 MB. O do-
cumento deve ser assinado 
pelo gestor ou o diretor da 
escola em que o professor 
trabalha.

Além da atribuição 
de certificar os procedi-
mentos para a aplicação 
das provas, os servidores 
vinculados à RNC são res-

ponsáveis por registrar, 
em sistema eletrônico, 
as informações coletadas 
com base em sua atuação; 
e informar ao instituto 
possíveis inconsistências 
identificadas.

De acordo com a nota 
divulgada pelo Inep, a re-
lação de candidatos homo-
logados e convocados para 
a capacitação será divul-
gada em setembro. “Essas 
pessoas devem participar 
do curso a distância pro-
movido pelo Instituto, no 
qual serão instruídos a 
respeito das normas, dos 
procedimentos e critérios 
técnicos da RNC. Os cola-
boradores serão conside-
rados aptos somente após 
serem aprovados no curso 
com, no mínimo, 70% de 
aproveitamento”.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As provas do Enem 
estão previstas para 

os dias 21 e 28 
de novembro
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São 75 vagas para eventos com serviços à população e oito mil vagas para a realização de cursos profissionalizantes

Municípios podem aderir às 
ações do Paraibatec até dia 20

A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT) 
e a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh-PB) abriram processo 
de adesão simplificada dos 
municípios da Paraíba para 
uma ação conjunta que visa 
ao desenvolvimento humano 
e a profissionalização por meio 
do Programa Paraibatec. Serão 
75 vagas para a realização de 
eventos com serviços à popu-
lação (Programa Cidadão) e 
oito mil vagas para a realização 
de cursos profissionalizantes. 
As adesões podem ser feitas de 
hoje até o próximo dia 20 por 
meio do link bit.ly/pbtec.

O processo de adesão pre-
vê que os municípios poderão 
aderir a dois objetos distintos: 
realização de evento com ofer-
ta de serviços à população e 
oferta de cursos profissionali-
zantes. Para a oferta de cursos, 
o município requerente fica 
limitado à solicitação máxima 
de 25% das vagas oferecidas 
na região geoadministrativa 
em que está localizado. Além 
disso, a solicitação mínima é 
de 50 vagas, com turmas de no 
mínimo 25 alunos.

Caso o número de inten-
ções seja superior à capacida-
de de atendimento, a seleção 
dos municípios ocorrerá ob-
servando os seguintes crité-

Transformação social

Fundac realiza 2a edição da 
‘Mostra Juventude Ativa’

De 9 a 13 de agosto, 
a Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do 
Adolescente Alice de Al-
meida (Fundac) realiza 
a ‘II Mostra Juventude 
Ativa’, dentro da progra-
mação do ‘Agosto das Ju-
ventudes’, da Secretaria 
de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), 
em alusão ao ‘Dia Interna-
cional da Juventude’ (12 
de agosto).

A ‘Mostra Juventude 
Ativa’ é mais uma ação 
da diretoria técnica da 
Fundac, através do Eixo 
Esporte, Cultura e Lazer, 
e ocorre de forma remo-
ta e simultânea para os 
adolescentes e jovens que 
cumprem medidas judi-
ciais em todas as unida-
des socioeducativas do 
Estado.

Para Waleska Rama-
lho, presidente da Fun-
dac, o evento materializa 
a missão da Fundac de 
promover práticas par-
ticipativas, pedagógicas 
e emancipadoras para o 
protagonismo dos adoles-
centes e jovens que estão 
privados de liberdade. 
“Apostar na juventude é 
acreditar na transforma-
ção social e investir no 
amanhã”, enfatizou.

De acordo com Nil-
ton Santos, coordenador 
do eixo responsável pela 
Mostra, este ano as ações 
da semana voltadas à ju-
ventude vão contar com 
o suporte das direções, 
agentes socioeducativos 

rios: Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH); capacidade 
de execução de aulas teóricas; 
capacidade de execução de 
aulas práticas; capacidade de 
transporte de estudantes; ca-
pacidade de alimentação de 
estudantes.

Para a oferta de serviços 
à população, a seleção dos mu-
nicípios ocorrerá observando 
os seguintes critérios: Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH); disponibilidade de local 
e infraestrutura; capacidade 

de integração de serviços de 
atenção básica e capacidade de 
disponibilização de equipe de 
apoio.

De acordo com o processo 
de adesão, a formalização dos 
termos de cooperação técnica 
entre os municípios e o Estado 
deve acontecer entre os dias 6 
e 20 de setembro. A execução 
dessas ações está prevista para 
serem realizadas a partir do dia 
20 do próximo mês. O edital 
completo pode ser acessado 
em bit.ly/pbtec.

e corpo técnico das uni-
dades de internação, além 
de todos os que fazem a 
Escola Cidadã Integral So-
cioeducativa (Ecis).

A programação inte-
rativa dedicada aos ado-
lescentes e jovens em 
cumprimento de medidas 
judiciais na Fundac teve 
abertura oficial na tar-
de de ontem, com a par-
ticipação da presidente 
Waleska Ramalho, do se-
cretário de Estado do De-
senvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, e de to-
dos os que integram a co-
munidade socioeducativa.

A ‘Mostra Juventude 
Ativa’ utilizará a estrutura 
das aulas remotas da Ecis 
para realizar, de forma on
-line, a transmissão de uma 
série de atividades que en-
globam apresentações tea-

trais, debates, bate-papo 
esportivo com atletas (Re-
velando Campeões), apre-
sentação de trabalhos, pa-
lestra sobre saúde mental, 
recital de poesias, conversa 
com mestre de capoeira, 
demonstração da Oficina de 
Karatê (CEA-Sousa), apre-
sentação dos cantores do ‘I 
Festival Socioeducativo da 
Canção’ e live musical.

Segundo Nilton San-
tos, ainda dentro da pro-
gramação do Eixo, ama-
nhã os 16 socioeducandos 
classificados na segunda 
fase do ‘III Concurso de 
Origami 3D da Fundac’ 
irão participar da etapa 
final, montando origamis 
em tempo real, que serão 
avaliados por uma comis-
são julgadora que vai ele-
ger os três melhores tra-
balhos.

Evento é mais uma ação da diretoria técnica do Eixo Esporte, Cultura e Lazer

Foto: Secom/PB

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) lançou ontem, 
quando se comemorou o 
‘Dia Internacional dos Povos 
Indígenas’, o livro ‘Povos In-
dígenas: Prevenção de Geno-
cídio e Outras Atrocidades’. 
Trata-se de coletânea digital 
de artigos, com textos escri-
tos por membros do MPF e 
especialistas. A publicação 
discute algumas das maiores 
violações cometidas contra 
povos indígenas ao longo da 
história do Brasil, as formas 
de reparação e de prevenção 
de novas atrocidades. A pu-
blicação é organizada pelo 
Grupo de Trabalho Preven-
ção de Atrocidades Contra 
Povos Indígenas, da Câmara 
de Populações Indígenas e 
Comunidades Tradicionais 
do MPF (6CCR).

O objetivo do livro é 
traçar panorama histórico 
das atrocidades cometidas 
contra esses povos e discutir 
o contexto atual, em que os 
indígenas seguem ameaça-

dos por grandes empreen-
dimentos, mineração ilegal, 
grilagem, o novo coronaví-
rus e pela falta de atuação 
estatal capaz de protegê-los.

“Espera-se que a pu-
blicação contribua para o 
avanço desse debate e para 
que a prevenção de genocí-
dios e de outras atrocidades 
seja mais um aspecto prio-
ritário na agenda dos direi-
tos dos povos indígenas, de 
forma a guiar a responsabi-
lização do Estado brasileiro 
e garantir a efetividade do 
projeto constitucional”, ex-
plica o texto de apresenta-
ção da coletânea, assinado 
pela subprocuradora-geral 
da República e coordena-
dora da 6CCR, Eliana To-
relly, e pelo procurador da 
República Júlio José Araújo 
Júnior, coordenador do GT 
Prevenção de Atrocidades 
Contra Povos Indígenas.

A primeira parte do 
livro trata da Justiça de 
Transição para povos indí-

genas no Brasil, abordando 
as medidas de reparação às 
violações sofridas por es-
sas populações no regime 
militar. Os textos discutem, 
entre outros aspectos, a 
dificuldade em se garantir 
mecanismos de justiça tran-
sicional para populações 
originárias e o fracasso de 
mecanismos de prevenção 
de novas atrocidades. Há 
ainda um artigo específico 
sobre a remoção forçada do 
povo Xavante do território 
indígena Marãiwatsédé, em 
1966, numa ação conduzida 
por agentes do governo mi-
litar brasileiro.

A segunda parte da 
publicação traz o tema ‘Ge-
nocídio Indígena: Passado, 
Presente e Futuro’. Os tex-
tos discutem a proteção 
cultural e idiomática indí-
gena, as formas de barrar o 
etnocídio, a análise do con-
texto político atual brasi-
leiro e seus impactos para 
essas populações.

Livro fala sobre genocídio 
contra os povos indígenas

Municípios podem aderir a dois projetos distintos e ações começam no mês que vem

Foto: Divulgação



Estados Unidos  39 41 33  113 

China  38 32 18  88 

Japão  27 14 17  58 

Grã-Bretanha  22 21 22  65 

Atletas da Rússia  20 28 23  71 

Austrália  17 7 22  46 

Holanda  10 12 14  36 

França  10 12 11  33 

Alemanha  10 11 16  37 

Itália  10 10 20  40 

Canadá  7 6 11  24 

BRASIL  7 6 8  21
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Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020

Paris já promete
inovações em 2024

Depois de 100 anos, os Jogos 
Olímpicos vão retornar para 
Paris em 2024. A capital fran-
cesa, que recebeu o evento 
pela última vez em 1924, 
tem como objetivo sediar a 
Olimpíada mais sustentável 
de todos os tempos. O plano 
prevê 95% de instalações já 
existentes ou temporárias. 
Paris-2024 promete ainda 
uma estratégia inovadora de 
redução de emissões de gás 
para entregar uma pegada 
de carbono 55% menor em 
comparação, por exemplo, 
aos Jogos de Londres, em 
2012.

Ciclo olímpico chegou
a R$ 950 milhões 

Com investimento de R$ 950 
milhões no ciclo olímpico 
estendido por causa da pan-
demia, de quatro para cinco 
anos (2017-2021), o Brasil ba-
teu todos os recordes possíveis 
nos Jogos de Tóquio. Ganhou 
mais medalhas na soma geral 
do que as 19 do Rio-2016, as 
atletas mulheres subiram 
ao pódio mais vezes do que 
as sete de Pequim-2008 e a 
quantidade de medalhas de 
ouro já havia sido igualada 
um dia antes do fim da Olim-
píada: sete, como no Rio. O 
Comitê Olímpico Brasileiro 
quer mais em Paris-2024.

Japão comemora
sucesso dos Jogos

Um dia depois da cerimônia 
de encerramento, o primeiro-
ministro do Japão, Yoshihide 
Suga, fez um pronunciamento 
para agradecer à população 
japonesa por ajudar o país 
a realizar a Olimpíada com 
segurança, apesar das dificul-
dades impostas pela pande-
mia do novo coronavírus. Suga 
ressaltou que os Jogos foram 
adiados por um ano e manti-
dos sob rígidas restrições, mas 
“acredito que fomos capazes 
de cumprir nossa responsabi-
lidade como o anfitrião”, disse 
o primeiro-ministro, agrade-
cendo ao povo japonês.

Velocista da Belarus
vai leiloar medalha

A velocista belarussa Kryst-
sina Tsimanouskaya, que 
deixou os Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020 por enfrentar 
ordens de técnicos e dirigen-
tes compatriotas, colocou em 
leilão, ontem, uma medalha 
que conquistou para arrecadar 
fundos e apoiar atletas de Be-
larus. Tsimanouskaya postou 
a oferta, que tem nove dias 
de duração, no portal “ebay”. 
Trata-se da medalha de prata 
que conquistou na prova dos 
100m dos Jogos Europeus, 
realizados em 2019. O valor 
inicial é de 17 mil euros (R$ 
104,7 mil na cotação atual).

Curtas

Matheus Cunha e Santos foram consagrados no futebol, e Brasil supera o número de medalhas em relação a Rio-2016

Após o fim dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no úl-
timo domingo, um dos capí-
tulos mais importantes da 
história dos esportes foi en-
cerrado, com a Olimpíada 
que sobreviveu à pandemia 
deixando um sentimento 
de esperança para um re-
torno da vida com um míni-
mo de normalidade. Para o 
esporte paraibano, basica-
mente o mesmo resultado 
da última edição, no Rio de 
Janeiro, em 2016, ouro no 
futebol. Agora, o foco pas-
sa para as Paralimpíadas, 
onde a Paraíba e o Brasil 
têm grandes perspectivas 
na disputa que se inicia no 
próximo dia 24 e vai até 5 
de setembro.

Em relação aos Jogos 
Olímpicos de 2016, a dife-
rença é que, dessa vez, dois 
atletas do Estado compu-
seram a seleção de futebol 
e, sendo assim, Matheus 
Cunha e Santos entraram 
para o conjunto de atletas 
com medalha olímpica na 
Paraíba. Com isso, esse gru-
po, agora, passa a ser ocu-
pado por Mazinho (prata no 
futebol em 1988), Zé Marco 
(prata no vôlei de praia em 
2000), Hulk (prata no fu-
tebol em 2012), Douglas 
Santos (ouro no futebol em 
2016), além de dois meda-
lhistas e campeões olímpi-
cos de 2020/2021.

A l é m  d e  M a t h e u s 
Cunha e Santos, a Paraí-
ba ainda contou com mais 
cinco atletas, destes, ape-
nas Andressa Morais, que 

terminou na 13ª colocação 
no lançamento de disco - as 
12 primeiras avançaram 
para a final olímpica - era 
uma veterana em Olimpía-
das, tendo sido essa, a sua 
terceira participação e, aos 
30 anos, ela segue podendo 
retornar em Paris 2024. 

Assim como a expe-
riente Andressa, os outros 
quatro paraibanos estrean-
tes também têm grande 
possibilidades de retor-
narem na Olimpíada na 
França, daqui a apenas três 
anos. Mais jovens da de-
legação paraibana, Edival 
Marques, do taekwondo e 
Luana Lira, dos saltos or-
namentais têm apenas 23 e 
25 anos, respectivamente. 
Além deles, aos 30 anos, Ju-
cilene Lima, no lançamento 
de dardo e Álvaro Filho, no 
vôlei de praia, ainda reú-
nem grandes possibilida-
des de um retorno dentro 
do próximo ciclo olímpico 
que já começa a partir des-
se ano para a maior parte 
das modalidades.

Antes disso, porém, 
chega a vez dos Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio onde 
a Paraíba contará com 23 
representantes, sendo des-
se total, 13 atletas e 10 
membros de comissão téc-
nica. Nesse grupo, grandes 
chances de medalhas, in-
clusive, medalhas de ouro, 
com paratletas como Cí-
cero Valdiran no lança-
mento de dardo, Petrúcio 
Ferreira, nas provas de ve-
locidade, Silvana Fernan-
des, no parataekwondo, e 
a seleção de futebol de 5 
que conta com uma comis-
são técnica 100% Paraíba. 
Com atletas já realizando 
a aclimatação no Japão e 
outros em deslocamento 
para a Ásia, o clima para-
límpico mantém a emoção 
dos jogos que simbolizam 
a união dos povos.

O país terminou a com-
petição em Tóquio com 21 
pódios, um recorde, com 
sete medalhas de ouro, seis 
de prata e oito de bronze. 
No final ficou com a 12ª 
colocação, à frente de Nova 
Zelândia, Cuba, Hungria, 
Coreia do Sul e Espanha.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Duplo ouro para a Paraíba 
no final dos Jogos de Tóquio
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Belo lidera Série C
Após vencer o Paysandu, o Botafogo assumiu a lide-
rança do Grupo A da Série C. Na Série D, os clubes 
paraibanos ainda estão embolados. Página 22
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Esportes

 AS 21 MEDALHAS 

COB repudia atos dos jogadores na medalha ao futebol

O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) veio a público para "repu-
diar" a atitude da Seleção Brasileira 
Masculina de Futebol de não usar 
o uniforme oficial do Time Brasil 
no pódio, após a final olímpica, e 
prometer "medidas" contra a CBF.

Após conquistar o bicampeo-
nato olímpico no último sábado, 
os jogadores da seleção subiram 
ao pódio com seus agasalhos 
amarrados na cintura e vestindo 
a camisa de jogo. Pelas regras do 
COB, todos os atletas que estão nos 
Jogos de Tóquio, independente-
mente da modalidade, devem usar 
o material da Peak, patrocinadora 
da entidade, no pódio e nas ceri-
mônias oficiais.

Mas os jogadores descumpri-
ram esse acordo e vestiram apenas 
o uniforme de jogo, da Nike, pa-
trocinadora da CBF. A reportagem 
do Estadão observou no estádio 
Internacional de Yokohama que ofi-
ciais da organização da Olimpíada 
pediram aos atletas que vestissem 
os seus agasalhos, ainda no túnel 
que dá acesso ao gramado. Além 
de ignorar a recomendação, teve 
jogador que chegou a ironizar o 
pedido.

"O Comitê Olímpico do Brasil 
repudia a atitude da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) e dos 
jogadores da seleção de futebol 
durante a cerimônia de premiação 
do torneio masculino", escreveu o 
COB, em comunicado.

O comitê indicou que deve 

buscar ações jurídicas diante do 
descumprimento do acordo que 
havia sido assinado pelos joga-
dores. O COB tornará públicas as 

medidas que serão tomadas para 
preservar os direitos do Movimento 
Olímpico, dos demais atletas e dos 
patrocinadores.

Jogadores não vestem o agasalho do COB durante a premiação do ouro no futebol

Foto: Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Os paraibanos Matheus Cunha e Santos ganharam o ouro com o futebol no último sábado pelos Jogos Olímpicos

Foto: Reprodução/InstagramFoto: Reprodução/Instagram

n Ginástica artistica:
Rebeca Andrade 
(ouro e prata)
n Canoagem:
Isaquias Queiroz (ouro)
n Vela:
Martine Grael e Kahena Kunze (ouro)
n Surfe:
Ítalo Ferreira (ouro)
n Maratona aquática:
Ana Marcela (ouro)
n Boxe:
Hebert Conceição (ouro)
Abner Teixeira (bronze)
Beatriz Ferreira (bronze)
n Futebol: (ouro)

n Atletismo:
Alison dos Santos (bronze)
Thiago Braz (bronze)
n Tênis:
Laura Pigossi e Luisa Stefani (bronze)
n Skate:
Rayssa Leal (prata)
Kelvin Hoefler (prata)
Pedro Barros(prata)
n Natação:
Fernando Scheffer (bronze)
Bruno Fratus (bronze)
n Judô:
Mayara Aguiar (bronze)
Daniel Cargnin (bronze)
n Vôlei feminino: (prata)

Agência Estado



Jogadores se reapresentam e clube já define programação para o jogo que será realizado no Rio de Janeiro, no sábado

O Botafogo já definiu 
a logística para o jogo do 
próximo sábado pela roda-
da de número 12 da Série 
C, contra o Volta Redonda, 
no Estádio Raulino de Oli-
veira, em Volta Redonda
-RJ. A equipe se apresentou 
ontem, treinou nos dois 
expedientes, volta a treinar 
hoje e amanhã, no período 
da tarde, e na quinta-fei-
ra pela manhã. A viagem 
para o Rio de Janeiro será 
à tarde. Neste jogo, o Belo 
vai defender a liderança do 
Grupo A, com 19 pontos, e 
o adversário está na quarta 
colocação, com 17 pontos. 
No primeiro confronto en-
tre as duas equipes, deu vi-
tória do Volta Redonda por 
2 a 1, no Almeidão.

Ontem pela manhã, 
treinaram apenas os atletas 
que não foram relacionados 
para o jogo contra o Pay-
sandu. No período da tarde, 
houve uma reapresenta-
ção geral de todo o elenco. 
O clima, como não podia 
deixar de ser, era de muita 
alegria pela campanha da 
equipe, que mais uma vez, 
terminou uma rodada na 
liderança do Grupo A. So-
bre a vitória de virada so-
bre o Paysandu, no último 
domingo, em João Pessoa, 
o técnico Gerson Gusmão 
comemorou bastante.

“Eu fiquei muito con-
tente pelo nosso segundo 
tempo, porque colocamos 
em prática algumas jogadas 
que nós treinamos durante 
a semana e fomos melho-
res, merecemos a vitória. 
Depois de um primeiro 
tempo não muito bom, nós 
mudamos o esquema, colo-
camos um jogador de força, 
o Welton, que entrou bem, 
fez gol e participou de ou-
tros lances importantes na 
partida, e não colocamos 
ele o jogo todo, porque vem 
de uma contusão e sabía-
mos que não aguentaria 
os 90 minutos. Trouxemos 
o Esquerdinha mais para 
trás para termos uma saída 

de bola melhor, a equipe 
encaixou e fomos felizes”, 
afirmou o treinador.

Sobre o jogo de sábado 
contra o Volta Redonda, 
Gerson espera muita difi-
culdade, porque na visão 
dele, é uma das melhores 
equipes do grupo e jogan-
do em casa a tendência é 
que parta para cima do 
Botafogo.

“Vamos enfrentar uma 
das equipes favoritas do 
grupo, que já nos venceu 
aqui no Almeidão, e espe-
ramos um jogo muito duro. 
Eu pretendo manter o que 
fizemos contra o Paysan-
du, mas acrescentarmos 
alguma coisa e ir sempre 
aprimorando, porque o 
que serviu para o jogo de 
domingo, pode não servir 
para o da próxima roda-
da, então temos que sem-
pre ter alternativas de jogo 
para surpreender o adver-
sário. Vamos em busca de 
somar pontos, como tem 
sido em todos os jogos nos-
sos, dentro e fora de casa”, 
acrescentou.

Para a próxima partida, 
o técnico Gerson Gusmão 
terá o retorno de dois joga-
dores importantes para a 
equipe: o zagueiro William 
Machado, que cumpriu sus-
pensão contra o Paysandu, 
e o meia Clayton, que não 
foi relacionado, porque a 
sua mãe morreu, e o clube 
o dispensou para que ele  
viajasse para o Rio Grande 
do Sul, para participar do 
funeral junto aos familia-
res. Ele já está retornando 
e estará à disposição da co-
missão técnica para o jogo 
em Volta Redonda.

Botafogo assume a liderança
e vai encarar Volta Redonda

Esportes
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Ficou de bom tamanho
Graças ao futebol, a participação dos atle-

tas da Paraíba nos Jogos Olímpicos de Tóquio 
pode ser considerada muito boa. Dos sete 
paraibanos na maior competição esportiva do 
planeta, dois conquistaram medalhas de ouro, 
o goleiro Santos, de Cabaceiras, e o atacante 
Matheus Cunha, de João Pessoa, ambos pela 
Seleção Olímpica Brasileira de Futebol Mas-
culino. Aliás, essas não são as duas primeiras 
medalhas de ouro de paraibanos em uma 
Olimpíada. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro, em 2016, o lateral Douglas Santos tam-
bém conquistou a medalha de ouro. As outras 
duas medalhas de atletas da terra em Olimpía-
das foram ganhas por Mazinho, prata também 
no futebol, em 1988, em Seul, na Coréia do Sul, 
e Zé Marco do vôlei de praia, prata em 2000, 
em Sidney, na Austrália.

Dos cinco outros atletas que foram para 
Tóquio e não conseguiram medalhas, dois 
deles foram surpresas para mim. O primeiro 
foi Álvaro do vôlei de praia, que era um dos 
favoritos ao pódio, ao lado do capixaba Alison. 
O segundo foi Netinho, do taekwondo, que não 
passou nem da primeira fase e esperávamos 

uma disputa no mínimo pelo bronze.

Jogo de compadre
Os torcedores do Treze e do Campinen-

se esperavam bem mais dos clássicos dos 
maiorais da Série D do Campeonato Brasileiro 
deste ano. Os dois jogos entre as duas equipes 
deixaram muito a desejar, e o do último final 
de semana, então, foi terrível. Um verdadeiro 
jogo de compadres, que jogaram pensando no 
resultado que seria bom para os dois clubes. 
Um empate sem gols foi o ideal para manter 
a Raposa e o Galo no G4. Foi até bom os dois 
jogos não terem público, assim evitou uma 
frustração maior daqueles que teriam pago 
ingresso para ver duas autênticas peladas.

A partir de agora, é cada um por si para se 
manter no G4, o que não parece uma tarefa di-
fícil. O Sousa não conseguiu vencer o lanterna 
Central, e desta vez, não terá mais o Caucaia 
pela frente para voltar a vencer em casa. O 
Atlético perdeu para o América em casa e não 
deverá vencer o ABC também, na próxima 
rodada.

Se estivesse bem, acreditaria na recu-

peração do Sousa, com uma vitória sobre o 
Galo na próxima rodada. Mas, do jeito que 
vem jogando, após perder alguns atletas, não 
acredito na vitória do time sertanejo sobre 
o Treze. O Campinense vai pegar o lanterna 
Central e em Campina Grande, jogo em que a 
Raposa não deverá ter tanta dificuldade para 
vencer. 

ABC e América, praticamente, já garanti-
ram o primeiro e segundo lugares do grupo. 
Então, restam apenas duas vagas para quatro 
clubes, com grande vantagem para a Raposa 
e o Galo, que terão ainda pela frente Caucaia 
e Central, os lanternas do Grupo 3. Pode 
acontecer do Atlético ou do Sousa reagir, e 
assim ficar com uma das vagas, mas não acho 
provável. A esperança destes dois clubes é que 
o futebol não é uma ciência exata e resultados 
imprevisíveis acontecem.

Belo de novo na liderança
O Botafogo está de volta à liderança do 

Grupo A da Série C. O Belo venceu o Paysandu, 
de virada, no domingo, no Almeidão, e com 
o resultado, voltou ao topo da tabela. O time 

deu um susto nos torcedores com um fraco 
primeiro tempo, mas se recuperou na segunda 
etapa e partiu para a virada. O alvinegro da es-
trela vermelha caminha a passos largos para a 
classificação à segunda fase da competição. No 
próximo final de semana, o Belo vai defender a 
liderança diante do Volta Redonda, na cidade 
do mesmo nome, no Rio de Janeiro.

Não existe time invencível
A vitória do Internacional, de goleada 

sobre o Flamengo, no Maracanã, provou para 
quem duvida que não existe time invencível. 
O rubro-negro vinha atropelando os adversá-
rios e o Internacional brigando lá embaixo na 
tabela. Mas o Fla entrou em campo achando 
que venceria a partida quando quisesse. Ata-
cou o tempo todo e deu essa impressão, mas 
o Internacional jogou no contra-ataque e com 
uma eficiência de quase 100 por cento nos 
chutes a gol, fez quatro gols e construiu uma 
vitória daquelas que entram para a história. 
Golear o favorito para alcançar o tricampeo-
nato brasileiro, dentro da casa dele, é coisa 
para comemorar por muito tempo.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

 Vamos enfrentar uma 
das equipes favoritas do 
grupo, que já nos venceu 

aqui no Almeidão, e 
esperamos um jogo muito 
duro. Eu pretendo manter 

o que fizemos contra o 
Paysandu 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Instagram/Botafogopb

Jogadores comemoram o gol da 
vitória sobre o Paysandu, que 
garantiu a liderança do Grupo A 
do Campeonato Brasileiro ao Belo

Paraibanos da Série D ainda estão embolados

Depois de uma rodada onde os 
três representantes da Paraíba em-
pataram, os maiores beneficiados 
dentro do Grupo 3 foram as equipes 
do Rio Grande do Norte que seguem, 
agora com uma vantagem maior, nas 
duas primeiras posições da chave 
com suas classificações virtualmente 
garantidas,deixando para Campinen-
se, Sousa, Treze e Atlético Cearense, 
apenas duas vagas disponíveis para 
a próxima fase.

Jogando contra o lanterna do 
grupo, o Central de Caruaru-PE, fora 
de casa, o Sousa desperdiçou, mais 
uma vez a oportunidade de vencer 
uma equipe da parte de baixo da ta-
bela como já fizera contra o Caucaia. 
Mesmo com esses dois resultados 
contra adversários que deveria ter 
vencido, sem ganhar há quatro jogos 
e sem ter conseguido marcar um úni-
co gol nas últimas três partidas, o time 

se vê na quinta colocação da chave 
com 12 pontos, um a menos que 
o Treze, seu adversário na próxima 
rodada, dentro do Estádio Marizão, 
onde a equipe de Campina Grande 
não vence há 10 anos.

O jogo entre Sousa e Treze, 
marcado para o Marizão, às 16h do 
próximo sábado, deve ser decisivo 
para as duas equipes. Por isso, na 
partida do próximo fim de semana, só 
a vitória interessa para o Dinossauro 
e o Galo da Borborema.

No caso do Treze, essa situação 
vivida na tabela se deve ao começo 
ruim dentro do Grupo 3 da Série 
D, onde o alvinegro só venceu sua 
primeira partida na sétima rodada 
da competição. No entanto, por ter 
conseguido muitos empates, 7 ao 
todo, e ter perdido apenas um jogo, 
o Galo segue vivo na competição e, 
neste momento, está dentro do G4, 
ocupando a última vaga de classifica-
ção, mesmo tendo empatado, mais 
uma vez, contra o Campinense, no 

Clássico dos Maiorais, no último do-
mingo, jogando no Amigão.

Do lado do Campinense, a situa-
ção é menos complicada, na terceira 
posição do grupo, com 15 pontos so-
mados, a Raposa segue dependendo 
apenas de si para avançar de fase e, 
na reta final da etapa de grupos, em 
tese, o time rubro-negro possui uma 
tabela mais acessível, com três jogos 
em seus domínios, nas últimas quatro 
rodadas, começando pelo embate 
contra o Central, lanterna da chave, 
no próximo sábado, às 15h, no Ami-
gão. Com esse cenário, para Ranielle 
Ribeiro, que lamentou o empate 
diante do Treze, pois esperava uma 
melhor produção ofensiva da sua 
equipe, agora é o momento de focar 
no próximo jogo e garantir as vitórias 
que levem o time para a próxima 
fase da Série D. “Faltou um pouco 
de inspiração ao nosso time, faltou 
a gente ser mais incisivo e aproveitar 
a postura deles que foi de esperar a 
nossa ação”, comentou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Modalidade era um dos incentivos previstos para implantação da lei que permite aos clubes se transformarem em empresas

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou, nessa segun-
da-feira, a lei que permite aos 
clubes de futebol se transfor-
marem em empresas, na for-
ma de Sociedades Anônimas 
do Futebol, mas vetou uma 
série de incentivos para a im-
plementação da medida, como 
previa o projeto de lei aprova-
do pelo Congresso, em julho. 
Bolsonaro deixou de fora da 
lei, por exemplo, os dois artigos 
que instituíam e regulamenta-
vam o Regime de Tributação 
Específica do Futebol.

Segundo a explicação da 
Presidência sobre o veto, a 
proposta acarretaria em re-
núncia de receita, sem o can-
celamento equivalente de ou-
tra despesa obrigatória e sem 
que estivesse acompanhada 
de estimativa do seu impacto 
orçamentário e financeiro, o 
que viola regras constitucio-
nais, orçamentárias e fiscais.

De autoria do senador 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
presidente da Casa e do Con-
gresso, o projeto que resul-

tou na nova lei cria o Sistema 
do Futebol Brasileiro, com a 
tipificação da Sociedade Anô-
nima do Futebol, e estabelece 
normas de governança, con-
trole e transparência. O texto 
também institui meios de fi-
nanciamento da atividade fu-
tebolística, mas esse capítulo 
também sofreu vetos do pre-
sidente, ficando na regra final 
a permissão para a emissão 
de debêntures, que serão de-
nominadas “debêntures-fut”, 
mesmo assim sem o incentivo 
tributário no recolhimento do 
Imposto de Renda desenhado 
pelos parlamentares.

O governo ainda vetou 
trechos sobre a divulgação 
de dados dos clubes-empre-
sas de futebol na internet e o 
artigo que autorizava a Socie-
dade Anônima do Futebol e o 
clube ou pessoa jurídica ori-
ginal a captar recursos incen-
tivados em todas as esferas 
de governo, podendo usar es-
ses recursos para o pagamen-
to de dívidas trabalhistas. A 
nova lei e os respectivos vetos 
presidenciais foram publica-
dos no Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem.

Luci Ribeiro
Agência Estado

Bolsonaro veta novo regime 
de tributação para o futebol

Clássico paulista na Libertadores

Richarlison sai em defesa dos atletas

Grego supera
Nadal no ATP

Inter humilha Flamengo no Maracanã e Atlético-MG vira líder

Hoje a partir das 21h30, no Estádio 
do Morumbi, começa a decisão entre 
São Paulo e Palmeiras pelas quartas 
de final da Copa Libertadores. O jogo 
de volta está programado para o 
próximo dia 17, no Allianz Parque, no 
mesmo horário. No sábado passado, 
o Palmeiras perdeu em casa, jogan-
do pelo Brasileiro, por 3 a 2 para 
o Fortaleza, enquanto o São Paulo 
ganhou do Athletico-PR na Arena 

da Baixada. No último confronto 
pelo Brasileirão houve empate sem 
gols, mas na final do Paulista deu 
o Tricolor. Pela Copa Sul-America-
na tem time brasileiro em campo. 
O Bragantino vai até a Argentina 
enfrentar o Rosário Central, a partir 
das 19h15, no Estádio Gigante Ar-
royto. A partida de volta, no dia 17, 
vai acontecer no Estádio Nabi Abi 
Chedi, em Bragança Paulista.

Medalhista olímpico com a Seleção 
Brasileira Masculina de Futebol em 
Tóquio, Richarlison divulgou neste do-
mingo um manifesto cobrando melho-
res condições para o esporte brasileiro. 
O atacante recordou a trajetória difícil 
até se tornar jogador profissional e disse 
ter conhecido na Olimpíada histórias de 
atletas que chegaram no auge espor-
tivo "com pouco ou nenhum tipo de 
apoio ou estrutura" para isso. "Passou 

da hora de o nosso país entender que 
esporte não é só um cara chutando no 
gol ou enterrando a bola numa cesta: é 
bem-estar, saúde, disciplina e seguran-
ça. Nós levamos o nome do nosso país 
ao mais alto nível com muito orgulho, 
geramos exposição e rendimentos, 
além de representar nossa gente e nos-
sa bandeira. Então, nada mais justo do 
que haver um retorno mais significati-
vo", escreveu o atleta do Everton.

Embora não tenha conseguido grandes 
resultados depois de ficar com o vice de 
Roland Garros, em sua primeira final 
de Grand Slam na carreira, vencendo 
somente três jogos em três torneios, 
o tenista grego Stefanos Tsitsipas 
assumiu, ontem, a terceira colocação 
no ranking da Associação de Tenistas 
Profissionais (ATP), ultrapassando o 
espanhol Rafael Nadal. "Estar neste 
ranking é uma grande motivação e 
uma indicação muito boa de que me 
saí muito bem até agora. Sou aben-
çoado por ter trabalhado tanto para 
chegar aos três primeiros, o que eu 
consideraria um marco muito especial. 
Acordo todos os dias com o objetivo de 
melhorar. Estou muito feliz por poder 
inspirar as pessoas a fazer o que eu 
faço", comemorou o grego de 22 anos. 
Tsitsipas alcançou a sua maior marca 
da carreira até então, superando o pos-
to de número 4, ficando 800 pontos na 
frente de Rafael Nadal.

O Internacional conquistou uma grande vitória na rodada de número 15 do Campeonato Brasileiro ao golear o Flamengo, no 
Maracanã, por 4 a 0, freiando a arrancada do time que vinha de sete vitórias consecutivas, três pelo Brasileirão, duas pelas 
Copa do Brasil e duas pela Libertadores. Mas a grande novidade da domingo foi a liderança alcançada pelo Atlético Mineiro com 
a vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Juventude, em Santa Catarina. O Galo se beneficou da derrota do Palmeiras no sábado 
para o Fortaleza por 3 a 2 e agora tem 34 pontos contra 32 do Verdão. No próximo sábado as duas equipes vão se enfrentar no 
Mineirão. Quem saiu da zona de rebaixamento foi o São Paulo depois de derrotar o Athletico, na Arena da Baixada.

Curtas
Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Gonçalo Junior
Agência Estado

A lei que criou o Sistema do Futebol Brasileiro, transformando clubes em empresas, estabelece normas de governança, controle e transparência

Foto: Maílson Santana/Fluminense

Para ter Messi, PSG planeja vender alguns jogadores 

Para contratar Lionel 
Messi, astro que anunciou sua 
saída do Barcelona e está li-
vre no mercado, o Paris Sain-
t-Germain tenta vender joga-
dores para reforçar seu caixa. 
O objetivo é se enquadrar nas 
regras rigorosas do Fair Play 
Financeiro, que estão em vigor 
desde 2010 no futebol euro-
peu. Segundo o jornal francês 
L’Équipe, a diretoria espera 
conseguir 180 milhões (cerca 
de R$ 1,08 bilhão, na cotação 
atual) em vendas para se ade-
quar às regras financeiras. Isso 
significa que o clube talvez te-
nha de abrir mão de algumas 
estrelas. Uma das possibilida-
des é o atacante francês Kyllian 
Mbappé, que tem contrato até 
julho de 2022.

Chorando bastante, o ar-
gentino se despediu oficial-

mente no último domingo. O 
Barcelona não conseguiu criar 
as condições financeiras para 
renovar o seu contrato. O ar-
gentino confirmou a negocia-
ção com o PSG, mas revelou 
que ainda não havia concluído.

O PSG garante ter espaço 
na folha salarial para dar au-
mento ao craque francês sem 
ferir o Fair Play Financeiro da 
UEFA e, mesmo assim, assinar 
um contrato longo com Messi. 
O treinador Mauricio Pochet-
tino afirma que uma possível 
chegada do argentino não sig-
nificaria o adeus de Mbappé. 
"Não falei (com Messi)", disse 
Pochettino em coletiva de im-
prensa antes da vitória diante 
do Troyes na abertura do Cam-
peonato Francês. "E qualquer 
movimento não significaria 
que Kylian partiria", afirmou. 
"Um jogador do calibre de 
Messi, isso é o que é interes-
sante para mim. O clube está 

trabalhando em várias opções, 
mas devemos nos concentrar 
no jogo com Troyes", comple-
tou.

O fair play financeiro foi 
criado em 2010 para obrigar 
os clubes a gastarem de acor-
do com sua arrecadação. Os 
clubes precisam equilibrar 
as despesas do futebol, como 
a contratação de jogadores e 
pagamento de salários, com as 
receitas de televisão, ingressos 
e as ações dos departamentos 
comerciais. O máximo que po-
dem gastar a mais do que arre-
cadam é 30%. O dinheiro gasto 
em estádios, instalações de 
treinamento, desenvolvimento 
de jovens ou projetos comuni-
tários está isento.

Essa verificação é feita 
por meio de uma prestação 
de contas à Uefa. O objetivo 
é impedir lavagem de di-
nheiro e que clubes meno-
res quebrem ao arriscarem 

altos investimentos. Segun-
do o jornal espanhol Marca, 
sócios do Barcelona fizeram 
uma denúncia à Comissão 
Europeia na semana passada 
sobre o não cumprimento do 
fair play financeiro pelo PSG. 
"Os índices do PSG em ter-
mos de fair play financeiro 
são piores que os do Barcelo-
na Na temporada 2019/20, a 
relação entre salários e ren-
dimentos da equipe parisien-
se era de 99%, enquanto a do 
Barça era de 54%", diz trecho 
da denúncia.

Por conta dessas regras, 
poucos clubes poderiam con-
tratar Messi atualmente. "Por 
mais incrível que pareça, ad-
quirir o Messi é um problema 
para alguns clubes da elite fi-
nanceira do futebol europeu. 
Esses clubes estão atados às 
regras do fair play financeiro, 
que limita substancialmente 
seus gastos.Messi se despediu do Barcelona em entrevista coletiva no último domingo

Foto: Reprodução/Instagram
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Arqueólogos tentam decifrar o objeto deixado entre as pernas de uma mulher e do que se trata o líquido que há no recipiente

Garrafa misteriosa com urina é 
descoberta em cemitério inglês

Atualmente, alguns arqueó-
logos estão tentando responder a 
uma única pergunta: por que uma 
garrafa misteriosa de vidro foi 
deixada entre as pernas de uma 
mulher, em um cemitério da Ingla-
terra? A descoberta foi feita no Ce-
mitério de Hull, e o grande mistério 
gira em torno, também, do líquido 
que há dentro do recipiente.

Hull foi um importante porto 
medieval, sendo que, em 1.293 d.C., 
a Abadia de Meaux perdeu o poder 
para o rei da Inglaterra Edward I. 
Sendo assim, se tornou Kigston e 
está localizada onde é o Rio Hull 
com o estuário do Humber.

Conforme notícias divulgadas 
pela Highways England, e registra-
das por Rafael D’Ávila no Portal So-
ciocientífica, a esperança é de que 
as escavações “forneçam uma ri-
queza de informações sobre a vida 
de todo o espectro da sociedade 
Hull; em um momento em que a po-
pulação da cidade estava se expan-
dindo rapidamente à medida em 
que a atividade comercial e indus-
trial se intensificava”.

Os arqueólogos envolvidos no 
caso estão analisando defesas da 
cidade histórica e materiais cole-
tados do Cemitério de Hull, bem 
como uma garrafa misteriosa. Esse 
é um dos maiores cemitérios pós-
medievais da Inglaterra, com cerca 
de 44 mil corpos enterrados.

Artigo Marina de Loureiro Maior
vinicius.barboza@comuniquese1.com.br

Em nosso idioma, o termo paliativo 
é um adjetivo referente àquilo que ou o 
que tem a qualidade de acalmar, abrandar 
temporariamente um mal ou protelar uma 
crise. Em geral, quando utilizamos o termo 
“paliativo”, o uso da palavra sugere que 
estamos mediante a uma situação em que não 
há mais nada definitivo a ser feito, estamos 
fazendo uma “gambiarra” ou algo que só trará 
um benefício temporário.

Pelo preconceito que envolve o termo, 
sobre esta ideia de que “não há mais nada 
a ser feito”, profissionais de saúde que 
trabalham na área dos cuidados paliativos 
vêm cada vez mais trazendo à tona a discussão 
para a sociedade médica e civil sobre o que 
realmente seriam tais cuidados.

Longe de ser sinônimo de eutanásia 
ou suicídio assistido, os cuidados paliativos 
são aqueles onde, segundo a definição da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 
conceito definido em 1990 e atualizado em 
2002, deve haver assistência promovida por 
uma equipe multidisciplinar, objetivando a 
melhoria da qualidade de vida do paciente 
e seus familiares, diante de uma doença que 
ameace a vida, por meio da prevenção e 
alívio do sofrimento, avaliação impecável e 
tratamento de dor e demais sintomas físicos, 

sociais, psicológicos e espirituais.
Ainda segundo o Instituto Nacional de 

Câncer (Inca), a abordagem paliativa deve 
seguir sempre os seguintes princípios gerais: 
alívio para dor e outros sintomas, reafirmar 
a vida e a morte como processos naturais, 
integrar os aspectos psicológicos, sociais 
e espirituais ao estado clínico do paciente, 
oferecer um sistema de apoio para ajudar 
a família a lidar com a doença do paciente, 
auxiliando-o a viver o mais ativamente possível 
até sua morte, além de utilizar uma abordagem 
interdisciplinar, incluindo o aconselhamento e 
suporte ao luto e, principalmente, não apressar 
ou adiar a morte.

Em meio a tantos avanços tecnológicos na 
Medicina e com o envelhecimento da população, 
urge trazermos esta temática para discussão, 
a fim de divulgarmos as reais indicações dos 
cuidados paliativos, esclarecendo à sociedade e 
sensibilizando os profissionais da área da saúde 
acerca deste assunto, que visa, não somente 
evitar a prática de terapias ineficientes, assim 
como proporcionar aos pacientes portadores 
de doença sem possibilidade de cura e aos seus 
familiares o cuidado mais adequado.

Cabe ressaltar que tais cuidados devem 
sempre se basear nos princípios básicos da 
Bioética. A não-maleficência visa causar o menor 

prejuízo ao indivíduo, a beneficência, onde há 
a obrigação ética de maximizar o benefício e 
minimizar o prejuízo, a autonomia que deve 
sempre promover aos indivíduos capacitados 
de deliberarem sobre suas escolhas pessoais, e 
ainda, que os mesmos devam ser tratados com 
respeito pela sua capacidade de decisão.

Devemos sempre ressaltar que todas 
as pessoas têm o direito de decidir sobre 
as questões relacionadas ao seu corpo e 
à sua vida. Além desses citados, devemos 
sempre nos basear no princípio da justiça, 
que estabelece como condição fundamental 
da equidade, a obrigação ética de tratar cada 
indivíduo conforme o que é moralmente 
correto e adequado. O médico deve atuar 
com imparcialidade, evitando ao máximo 
que aspectos sociais, culturais, religiosos, 
financeiros ou outros interfiram na relação 
médico-paciente.

Em meio à pandemia da covid-19, com 
a escassez de recursos em muitos países e 
tendo em vista que a parcela da população 
que apresentava o maior risco de morte ser 
a de idosos, fez-se necessária mais uma vez 
a discussão acerca dos cuidados paliativos 
e da sua oferta a pacientes já sem indicação 
de terapias curativas. Sabendo-se que o 
atendimento por equipes especializadas em 

cuidados paliativos favorece um fim de vida 
com maior qualidade, é de suma importância 
a sua divulgação quer seja para profissionais 
de saúde, quer seja para o público leigo. O 
conhecimento dessa abordagem poderá ser 
sempre uma ferramenta de discussão entre 
paciente e médico, permitindo ao paciente fazer 
as escolhas mais adequadas e de acordo com o 
que ele acredita ser o melhor para si.

Em se falando de Cuidados Paliativos, cabe 
ressaltar que, em 2020, o estado de São Paulo 
teve promulgada a Lei 17.292, que instituiu 
a Política Estadual de Cuidados Paliativos. A 
divulgação de leis como a supracitada traz a 
nós, profissionais de saúde que trabalhamos 
nesta área, a esperança de que cada vez mais 
a sociedade traga à tona essa discussão, 
conheça efetivamente o que são os cuidados 
paliativos e, assim, informados sobre todas 
as possibilidades terapêuticas, possam enfim 
exercer o princípio da autonomia e decidir 
junto aos seus médicos o que é plausível e 
factível em seus casos.

Saber o que é melhor para si até o fim de 
nossas vidas é mais que um direito. Deve ser 
realmente um dever. Vamos falar sobre isso?

(Marina de Loureiro Maior é 
coordenadora Médica da Pronep Life Care)

Cuidados paliativos: precisamos falar a respeito

Aforismo
“A maior invenção do mundo não é a minha 

tecnologia! É a morte! Pois, através dela, 
o velho sempre dará lugar para o novo!”

(Steve Jobs)

1894 — Gregório Ferreira Lustosa, 
sacerdote católico e político (PB)
1974 — Frei Tito, frade brasileiro
1987 — Otacílio Guimarães Jurema, médico e político (PB)
1995 — Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro
2006 — Irving São Paulo, ator brasileiro
2007 — Plácido Manaia Nunes, jornalista brasileiro

Mortes na História

Obituário
Álisson Lúcio dos Santos (Gordão)
4/8/2021 – Aos 27 anos, foi encontrado 
com um tiro na cabeça nas proximidades 
do Sítio Maravilha, às margens da rodovia 
que liga Paulista a Pombal, no Sertão da 
Paraíba. Estava desaparecido desde a noite 
do dia 4 e seu corpo foi encontrado no dia 
6. Havia saído de casa no Distrito Ipueiras, em Paulista, com 
sua bicicleta e não retornou.

Foto: Redes Sociais

Wandenkolk Tinoco
4/8/2021 – Aos 85 anos, em Recife (PE), 
de covid-19. Arquiteto formado pela Esco-
la de Belas-Artes de Recife, foi professor e 
projetou mais de 40 edifícios. Ficou conhe-
cido pela produção de casas e edifícios que 
relacionavam a arquitetura moderna com 
o clima e a vegetação local, antes mesmo do termo sustenta-

Foto: TV Globo

Benedicto Fonseca Moreira
4/8/2021 – Aos 91 anos, de causas naturais. 
Ex-presidente da Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB). Era atual titular 
do Conselho de Administração da entidade. 
Economista de formação, foi presidente da 
Petrobras, secretário do Comércio e secre-
tário-geral da Comissão de Comércio Exterior do Ministério 
da Indústria e do Comércio, e secretário-geral do Conselho 
Nacional do Comércio Exterior (Concex). Integrou também o 
Conselho Fiscal da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Foto: Divulgação

Afinal, qual é a origem do líqui-
do encontrado dentro da garrafa 
misteriosa? O corpo de uma mu-
lher enterrada ali, entretanto, esta-
va com uma garrafa misteriosa no 
meio das pernas. O objeto foi feito 
com vidro e tem as palavras “Enfer-
maria de Hull” marcadas na parte 
da frente.

Para aumentar o mistério, os 
profissionais envolvidos acreditam 
que alguém implantou a garrafa 
misteriosa na sepultura, onde, ao 
lado, encontraram uma vasilha com 
líquido marrom. Katie Dalmon, a 
supervisora de osteologia, afirmou 
que a mulher morreu quando esta-
va na casa dos 60 anos e sofria de 
osteoporose e raquitismo.

Arqueólogos levaram uma 
amostra do líquido daquela garrafa 
misteriosa ao laboratório de testes na 
Nottingham Trent University e logo 
descobriram do que se tratava. O que 
parecia ser uma loção, na verdade, é 
uma mistura de potássio, fósforo e 
sódio, onde Dalmon afirma “que o lí-
quido provavelmente seja urina”.

Qual é o sentido de alguém ser 
enterrado com uma garrafa de uri-
na? Vale lembrar que a mulher em 
questão residia no Refúgio de Insa-
nos Sculcoates e com certeza esse 
caso trará outras revelações. Essa é 
apenas uma das descobertas que já 
foram feitas em torno do Cemitério 
de Hull, ou seja, ainda muitas histó-
rias permanecem em oculto.

Os arqueólogos estão analisando as defesas da cidade inglesa onde está localizado o 
cemitério pós-medieval e muito material já foi coletado, inclusive a garrafa misteriosa

Fotos: Divulgação

Os profissionais envolvidos 
nas escavações na Inglaterra 

acreditam que alguém 
“plantou” a garrafa na 

sepultura da mulher

Enigma

Sidney Araújo (Tiziu)
8/8/2021 – Em João Pessoa (PB), de in-
farto. Ex-participante de programas da TV 
Correio, na capital paraibana. Era natural 
de Cabedelo (PB), na Região Metropolitana 
de João Pessoa.

Foto: MaisPB

bilidade entrar em uso. Seu trabalho foi tema do documentá-
rio ‘Wandenkolk’, do diretor Bruno Firmino.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Reforma e Ampliação da Escola José Francisco de Lima, situada na Comunidade 

de Camucá. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Contratação 
de Pessoa Jurídica especializada em Serviços de Engenharia Civil, para executar a Reforma e 
Ampliação da Escola José Francisco de Lima, situada na Comunidade de Camucá, zona rural 
Araruna/PB Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município/Recursos do MDE 02.050 Secre-
taria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer Fichas: 12 361 0005 1005 CONSTRUIR, AMPLIAR, 
REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL Elemento de 
Despesa: 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00056/2021 –06.08.21 - PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 223.637,59.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 23 de agosto de 2021, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo, tipo utilitário picape, “0”km 
(zero quilômetro), para o atendimento das necessidades da Secretaria de Educação. 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 120/10; 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: (83) 33681020. E-mail: 
cplareial2020@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 06 de agosto de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

SEGUNDO AVISO DE CONVOCAÇÃO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS 
DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AL-
CANTIL – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Super Terra Comércio 
e Serviços Eireli - CNPJ 27.616.844/0001-18. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av São José, S\N - 
Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98825-0703.

Alcantil - PB, 09 de Agostode 2021.
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av Sao 
Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Agosto de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Consultoria Técnica para Mapeamento Aéreo do Municipío 
de Alcantil – PB, abrangendo uma área de aproximadamente 320ha na zona urbana. 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) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 09 de Agosto de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av São Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, às 11:30 horas do dia 25 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para confecção de pró-
tese dentarias para atender as necessidades do Município através da politica nacional de saúde 
bucal – BRASIL SORRIDENTE. 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; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 09 de Agosto de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 41/2021

ADESÃO Nº 003/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 00010/2021, Ata de Registro de Preços nº 00010/2021, realizado 

pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI, CNPJ nº 40.760.485/0001-36.
OBJETO: Locação de serviços de horas/máquinas de trator, retro escavadeira, escavadeira 

hidráulica e diárias de caçamba, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do 
Município de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 254.540,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 02/08/2021 a 31/12/2021.
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 003/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2021, originada do Pregão Presencial nº SRP 00010/2021, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, em favor da empresa PIERRE JAN 
DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI, CNPJ nº 40.760.485/0001-36.

OBJETO: Locação de serviços de horas/máquinas de trator, retro escavadeira, escavadeira 
hidráulica e diárias de caçamba, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do 
Município de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 254.540,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Alagoa Grande(PB), 21 de julho de 2021.   
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO DE ADESÃO

TERMO DE ADESÃO N.º 003/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Prefeito Constitucional do Município, torna 

público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 00010/2021, decorrente do Pregão Presencial 
nº SRP 00010/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, em que fo-
ram registrados os preços da empresa PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI, CNPJ nº 
40.760.485/0001-36, cujo objeto é o registro de preços para locação de horas/máquinas e diária 
de caçamba, referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos:

Item Descrição Unid Quant Unitário Total

01

Serviços de horas/máquinas de trator de 
pneus com grade aradora de 14 discos, 
com combustível e operador por conta da 
contratada.

hora 600 99,00 59.400,00

02
Serviços de horas/máquinas de retro esca-
vadeira 4x4, com combustível e operador por 
conta da contratada.

hora 500 138,00 69.000,00

03

Serviços de horas/máquinas de escavadeira 
hidráulica (PC) com concha de no mínimo 2 
metros cúbicos, com combustível e operador 
por conta da contratada. 

hora 350 199,00 69.650,00

04

Locação de diárias de caçamba com no 
mínimo 6 (seis) metros cúbicos de capaci-
dade de carga, em perfeitas condições de 
uso, com combustível e operador por conta 
da contratada.

diária 210 269,00 56.490,00

Total...R$ 254.540,00

Alagoa Grande(PB), 21 de julho de 2021.
ANONIO DA SILVA SOBRINHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBÊ, PARA 
CONCESSÃO DE AUXILIO NATALIDADE DISTRIBUÍDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2021. 
DOTAÇÃO: 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELÉM 08.244.2013.2171 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 001.000000 RECURSOS 
ORDINARIOS 877.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
311.00000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
� FNAS 878.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Belém e: CT Nº 00127/2021 - 03.08.21 - AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 3.673,50; 
CT Nº 00128/2021 - 03.08.21 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 2.350,50; CT 
Nº 00129/2021 - 03.08.21 - LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 1.228,50; CT Nº 
00130/2021 - 03.08.21 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME - R$ 6.117,00; CT Nº 00131/2021 - 
03.08.21 - RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 - R$ 5.520,00; CT Nº 00132/2021 - 03.08.21 
- WW COMERCIAL EIRELI - R$ 484,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 ((UMA) AMBULÂNCIA TIPO “A” PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1058.1068 
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – SAUDE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 446.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE 220.00000 TRANSFE-
RENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A 447.4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00125/2021 - 29.07.21 
- FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.532.334/0001-51 – R$ 243.00,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO – 3º ADITIVO DA TP 005-2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS, NA ZONA RURAL E URBANA. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT 
Nº 00002/2020 - Torres Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 3º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 25.06.21.

Barra de Santana - PB, 25 de Junho de 2021 
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO - 3º ADITIVO DA TP 006-2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO 
SANTANA, Municipio de Barra de Santana, com recursos Federal e Próprio. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00006/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03101/2020 - Torres 
Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 
meses. ASSINATURA: 16.06.21. 

Barra de Santana - PB, 16 de Junho de 2021
 CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE ELETRICO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A 
DE FREITAS TAVARES – ME - R$ 260.261,50; DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 
330.700,00.

Barra de Santana - PB, 30 de Julho de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
EXTRATO DE CONTRATOS – PP 00018/2021

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 
02.020 Secretaria Municipal de Administração – 04 122 2002 2005 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Administração – 3390.30 99 1001 Material de Consumo 02.040 Secretaria Municipal de 
Educação – 12 361 2002 2012 Manutenção da Secretaria de Educação – 3390.30 99 1111 Material 
de Consumo 02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Saúde – 3390.30 99 1211 Material de Consumo 02.060 Fundo Municipal de Saú-
de – 10 301 1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Primária – 10 302 1004 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada – 3390.30 99 1214 Material de Consumo 02.070 Secretaria de Infraestrutura 
– 15 122 2002 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura – 3390.30 99 1001 
Material de Consumo 02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente – 20 122 2002 
2069 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente – 3390.30 99 1001 
Material de Consumo 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social – 08 244 1003 2059 Bloco 
da Proteção Social Básica – 3390.30 99 1311 Material de Consumo. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04401/2021 - 30.07.21 até 30.08.22 - A DE 
FREITAS TAVARES - ME - R$ 260.261,50; CT Nº 04402/2021 - 30.07.21 até 30.07.22 - DELVALLE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 330.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00018/2021

Aos 30 dias do mês de Julho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; 
Decreto Municipal nº 011, de 02 de Maio de 2012; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00018/2021 que objetiva o registro de preços para: EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE ELETRICO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade 
integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86, e as Empresas: A DE FREITAS TAVARES – ME.CNPJ: 
17.155.539/0001-12.Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 - 29 
- 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 
53 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 
- 82 - 85 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 98 - 99 - 100 - 102 - 103 - 104 - 106 - 107 - 109.Valor: R$ 
260.261,50.DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.CNPJ: 37.227.550/0001-58.Item(s): 12 - 
13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 26 - 27 - 37 - 56 - 57 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 86 - 87 
- 88 - 93 - 96 - 97 - 101 - 105 - 108.Valor: R$ 330.700,00.TotalRP: R$ 590.961,50.A referida Ata de 
Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de 
seu extrato na imprensa oficial. 

Barra de Santana - PB, 30 de Julho de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2021, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRA-
BALHO PARA EMISSÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
(PCMSO), LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) E PERFIL 
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: PATRICK MACEDO AIRES - R$ 5.180,00.

Barra de Santana - PB, 03 de Agosto de 2021
 CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO PARA EMISSÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: PROGRAMA DE PREVENÇÃO 
DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPA-
CIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) 
E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 
02.020 Secretaria Municipal de Administração – 04 122 2002 2005 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Administração – 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / 
02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secre-
taria 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 04601/2021 - 03.08.21 - PATRICK MACEDO 
AIRES - R$ 5.180,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2021, 
que objetiva: SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE MAPA CARTOGRÁ-
FICO À IMAGEM, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES HABITÁVEIS OU NÃO E SUAS 
RESPECTIVAS ÁREAS, SERVIÇOS DE CAMPO, BEM COMO CAPTURA DA IMAGEM FRONTAL 
DOS LOTES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 17.500,00. 

Barra de Santana - PB, 05 de Agosto de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE MAPA CARTOGRÁ-
FICO À IMAGEM, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES HABITÁVEIS OU NÃO E SUAS RES-
PECTIVAS ÁREAS, SERVIÇOS DE CAMPO, BEM COMO CAPTURA DA IMAGEM FRONTAL DOS 
LOTES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Barra de Santana: 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2002 2006 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04701/2021 - 06.08.21 - MIDAS SOFTWARES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 17.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

 Nº. 005/2021
O Prefeito do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 

objeto desta licitação, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE 
NOVEMBRO, NESTE MUNICÍPIO, em favor da empresa DEA CONSTRUÇÕES E LOCACOES 
EIRELI CNPJ 38.374.079/0001-93 com o valor total de R$ 285.329,17. Em consequência, fica 
convocado o 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 desta lei

Cuité/PB, 09 de agosto de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00029/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00029/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, DE PESQUISAS DE 
COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM VIRTUDE 
DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRI-
TAS NO CORRESPONDENTE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS 
LTDA - R$ 9.875,00.

Cuité - PB, 09 de Agosto de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00019/2021 

Aos 21 dias do mês de Julho de 2021, ns STTP, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar 
nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00019/2021 que 
objetiva o registro de preços para: Contratação de Empresa para fornecimento de forma Parcelada 
de Sinalização horizontal, para atender a necessidade da Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos de Campina Grande; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

DIPAR FERRAGENS – EIRELI

CNPJ: 16.868.674/0001-42
R$ 42.000,00

FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 36.327.075/0001-29
R$ 533.960,00

Campina Grande - PB, 02 de agosto de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR 

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços técnicos especializados de Sina-

lização Horizontal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de transito e Transportes 
Publicos 15.451.1025.2091 – Ações de Mrlhoria no Sistema de transito 3390.39.99 – Serviços de 
Terceiros – Pessoa Juridica 1001 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até 02/08/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00086/2021 - 02.08.21 - SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE - R$ 586.000,00.
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO 

Nº 00035/2021
CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS-STTP 

- CONTRATADA: AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI OBJETO: Rescisão Unilateral do Contrato 
nº 00035/2021, cujo objeto é “FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS”, 
conforme parecer acostado ao referido Termo e fundamentada no Art. 78, Incisos III, combinado, 
Art. 79, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assinatura: 06/08/2021. 
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2021

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 13:00 horas do dia 26 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global para a Contratação de empresa para reforma e manutenção da creche 
municipal Tarik Anthony Maia Azevedo. Recursos: PRÓPRIOS/FEDERAL. 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 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 09 de agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00139/2021

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 09 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos de proteção (EPI´S) 
para serem utilizado por nossos profissionais do Programa Criança Feliz o qual está vinculado a 
SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 09 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, 
torna público para os interessados que fará realizar inscrição de profissionais autônomos de 
Educação Física e corpo técnico com vistas à implantação do projeto CARAVANA DO ESPORTE, 
no período de 10/08/21 a 24/08/21, conforme edital disponível nos sites: www.cabedelo.pb.gov.br/
transparencia e www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 09 de agosto de 2021
THAIS ABREU MOREIRA

Presidente da Comissão de Julgamento

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, 
torna público para os interessados que fará realizar inscrição de profissionais autônomos de Edu-
cação Física e corpo técnico com vistas à implantação do projeto BOM DE BOLA, BOM DE NOTA, 
no período de 10/08/21 a 24/08/21, conforme edital disponível nos sites: www.cabedelo.pb.gov.br/
transparencia e www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 09 de agosto de 2021
THAIS ABREU MOREIRA

Presidente da Comissão de Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
 EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

N° 00040/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Contratação na prestação, de forma continuada, de serviços de locação de veículos para ficar 
à disposição das diversas secretarias do Município de Conceição - PB. Situação: ADJUDICADO em 
20/07/2021. Adjudicado para: JOSEFA ROBERTO ALVES - ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS 
E PRODUCOES – CNPJ Nº. 14.691.006/0001-67 – Vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08 
– totalizando em R$ 416.040,00 (quatrocentos e dezesseis mil e quarenta reais); R & R AGENCIA 
DE VIAGEM E TURISMO LTDA - R & R VIAGENS E TURISMO – CNPJ Nº. 13.111.807/0001-43 – 
Vencedor do item 06 – totalizando em R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais).

Conceição - PB, 20 de julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 00040/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00040/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Contratação na prestação, de forma continuada, de 
serviços de locação de veículos para ficar à disposição das diversas secretarias do Município de 
Conceição - PB. Situação: HOMOLOGADO em 06/08/2021. Homologado para: JOSEFA ROBERTO 
ALVES - ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUCOES – CNPJ Nº. 14.691.006/0001-67 
– Vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08 – totalizando em R$ 416.040,00 (quatrocentos e 
dezesseis mil e quarenta reais); R & R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - R & R VIAGENS 
E TURISMO – CNPJ Nº. 13.111.807/0001-43 – Vencedor do item 06 – totalizando em R$ 82.200,00 
(oitenta e dois mil e duzentos reais).

Conceição – PB, 06 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação na prestação, de forma continuada, de serviços de locação de veículos 

para ficar à disposição das diversas secretarias do Município de Conceição - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00040/2021. 
DOTAÇÃO: 02.000 GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1003.2003 - Manutenção das Ati-

vidades do Gabinete do Prefeito; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.368.1009.2029 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
– 10.301.1012.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde - ELEMENTO DA DES-
PESA - 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 94001/2021 - JO-

SEFA ROBERTO ALVES - ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUCOES – CNPJ Nº. 
14.691.006/0001-67 – Vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08 – totalizando em R$ 416.040,00 
(quatrocentos e dezesseis mil e quarenta reais); CT Nº 94002/2021 - R & R AGENCIA DE VIAGEM 
E TURISMO LTDA - R & R VIAGENS E TURISMO – CNPJ Nº. 13.111.807/0001-43 – Vencedor do 
item 06 – totalizando em R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais).

Conceição - PB, 09 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEIRUA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMINHÃO BASCULANTE), PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE: TRANSPORTE DE MATERIAL (PIÇARRO), PARA RECUPERAÇÃO DE ES-
TRADAS VICINAIS; TRANSPORTE DE AREIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTINADA AS 
OBRAS REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, convoca as empresas: AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA; CAIO CESAR 
AZEVEDO; DNA SERVIÇOS, ENTRETENIMENTOS, PROM. E LOCAÇÕES EIRELI ME; ELIZAN-
GELA MARIA DOS RAMOS 11477230793; EURILANDIA DAS DORES COSME; JOAO ERIELSON 
CLEMENTINO GOMES 70205583482; KLABER SANTOS DA SILVA, participantes do Pregão 
Presencial nº 0029/2021 para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 10:30 
horas do dia 11/08/2021, na sala da CPL. Informações: no horário das 07:00 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês, 06 de Agosto de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID–19 NOENFRENTAMENTO DA EMER-
GÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DROGAFONTE LTDA - R$ 26.310,00; ENDOMED COMERCIO 
E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - R$ 140.552,00; NNMED DIST., IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 13.803,50.

Dona Inês - PB, 04 de Agosto de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nº AD00004/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00004/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇO PARA EVENTEUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS SECRETARIAS 
MUNICICPAIS; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JOSE DE ARIMATEA DA 
SILVA - R$ 257.891,50.

Gurinhém - PB, 19 de Julho de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA 

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de agosto de 2021 

Publicidades
25



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas madeiras e outros conforme termo de referência para atender 

a demanda do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00081/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00336/2021 - 02.08.21 - EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - R$ 186.954,50; 
CT Nº 00337/2021 - 02.08.21 - JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS - R$ 152.660,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação empresa especializada para execução de serviços diversos e reparos 

nas secretarias municipais conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00082/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00338/2021 - 02.08.21 - JOSÉLIO 
ALVES DOS SANTOS - R$ 144.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00076/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00076/2021, que objetiva: Aquisições par-
celadas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos diversos setores 
da Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER 
LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP - R$ 155.082,50; DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS 
EIRELI - R$ 129.477,10; EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 18.660,00; GM COMERCIO E SER-
VICO LTDA - R$ 62.500,00; KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 156.595,00; TACIEL DA SILVA 
SANTOS - R$ 61.573,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 46.075,50.

Guarabira - PB, 04 de Agosto de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se a PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00077/2021, cujo objeto trata-se da Aquisição parcelada de Materiais e equipamentos 
de segurança (EPI) para suprir as demandas dos diversos setores da Administração Municipal, 
publicado no dia 27/07/2021, no Diário Oficial do Município de Guarabira/PB, Diário Oficial do 
Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Erros nas pesquisas.
                                                                                           Guarabira, 09 de Agosto de 2021 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA

COMUNICADO CONVOCAÇÃO
 A Prefeitura do Município de Guarabira/PB, através de sua Comissão de Licitação / Pregoeira, 

vem por meio deste, COMUNICAR a V. Sa. que com referência ao  Pregão Presencial nº 00039/2021, 
que objetiva: Contratação de laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames 
laboratoriais, fica desde já CONVOCADO a empresa  LACRIL LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLINICAS  segundo colocado em alguns itens , em virtude da empresa vencedora (primeiro lugar 
ter rescindido  contrato com o órgão contratante, conforme pedido nos autos processuais, ficando 
o dia 10/08/2021 as 08h30min para negociação dos preços bem como ficam as empresas já no-
tificadas para apresentação da documentação conforme habilitação do edital para celebração de 
novo contrato, se for o caso.

Guarabira, 09 de Agosto de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO – PP 00026/2021
A Prefeitura Municipal de Gado Bravo – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 
00026/2021, tempestivamente interposto pela empresa ROBERTO DIOGO FERREIRA COSTA, 
inscrita com o CNPJ: 10.464.359/0001 – 73, foi analisada e julgada tendo em vista a sua tempesti-
vidade para o MÉRITO, DADO O PROVIMENTO PARCIAL, quanto aos argumentos apresentados 
pela impugnante, conforme mostramos anteriormente, a presente licitação PP 00026/2021, que 
estava agendada para ocorres no dia 10/08/2021, as 10:00, fica adiada sem data definida e a 
publicar posteriormente, para que seja as devidas modificações no presente edital. Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 

GADO BRAVO – PB, 09 de Agosto de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO – PP 00026/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB, através da Comissão Permanente de 

Licitações, TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 00026/2021, tempestivamente interposto pela empresa ROBERTO DIOGO FERREIRA 
COSTA, inscrita com o CNPJ: 10.464.359/0001 – 73, foi analisada e julgada tendo em vista a sua 
tempestividade para o MÉRITO, DADO O PROVIMENTO PARCIAL, quanto aos argumentos apre-
sentados pela impugnante, conforme mostramos anteriormente, a presente licitação PP 00026/2021, 
que estava agendada para ocorres no dia 10/08/2021, as 13:00, fica adiada sem data definida e a 
publicar posteriormente, para que seja as devidas modificações no presente edital. Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 

GADO BRAVO – PB, 09 de Agosto de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00030/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2021, que objetiva: 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 fiscalizadores 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; ADJUDICO o seu objeto a: ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - R$ 50.400,00.

Igaracy - PB, 09 de Agosto de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00030/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2021, que objetiva: 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 fiscalizadores 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; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ROGERIO 
LACERDA ESTRELA ALVES - R$ 50.400,00.

Igaracy - PB, 09 de Agosto de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Locação de 2 (dois) 
veículo utilitário, caminhão aberto, tipo basculante, com capacidade mínima de 6m³ para serviços 
de coleta de lixo e entulhos em diversas localidade no município. HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LUIZ GLAUBER LEITE FELIX - R$ 108.000,00.

Imaculada - PB, 24 de junho de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: Contratação de empresa os 
serviços de processamento e envio de dados dos sistemas da atenção básica e média complexidade 
da secretária de saúde tais como (CNES, SIASUS, BPA, FPO). HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 
07537421447 - R$ 37.200,00

Imaculada - PB, 15 de Julho de 2021
FRANCO ALDO BEZERRA DE SOUSA 

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa para os serviços de roço com corte de galhos de árvores de pequeno 
e médio porte em vários trechos do Zona Rural do munícipio de Imaculada/PB. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PARAÍBA CONSTRUÇÕES 
E LOADORA LTDA - R$ 79.632,00.

Imaculada - PB, 21 de julho de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestar serviços no fornecimento de urnas funerárias, traslados e mortalhas para sepultamentos 
de falecidos de famílias reconhecidamente carentes deste município. HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO INOCÊNCIO 019925474-59 - R$ 102.300,00. 

Imaculada - PB, 26 de julho de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 2 (dois) veículo utilitário, caminhão aberto, tipo basculante, com capacidade 

mínima de 6m³ para serviços de coleta de lixo e entulhos em diversas localidade no município. 
Fundamento legal: Pregão Presencial nº 00006/2021. Dotação: Previsto no orçamento vigente. 
Vigência: 12 (doze) meses de 28/06/2021 a 28/06/2022. Partes contratantes: Prefeitura Municipal 
de Imaculada e: CT Nº 0027/2021 - 28.06.21 - LUIZ GLAUBER LEITE FELIX - R$ 108000,00.

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa os serviços de processamento e envio de dados dos siste-
mas da atenção básica e média complexidade da secretária de saúde tais como (CNES, SIASUS, 
BPA, FPO). Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. Vigência: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. Partes contratantes: Fundo Municipal de Saúde de Imaculada e: CT Nº 
0045/2021 - 15.07.21 - DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 07537421447 - R$ 37.200,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de roço com corte de galhos de árvores de 

pequeno e médio porte em vários trechos do Zona Rural do munícipio de Imaculada/PB. Funda-
mento legal: Tomada de Preços nº 00003/2021. Dotação: Previsto no orçamento vigente. Vigência: 
Até o final do exercício financeiro Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 
0046/2021 - 22.07.21 - PARAÍBA CONSTRUÇÕES E LOADORA LTDA - R$ 79.632,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços no fornecimento de urnas funerárias, 

traslados e mortalhas para sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes deste 
município. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 00008/2021. Dotação: Previsto no orçamento 
vigente. Vigência: Até o final do exercício financeiro. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Ima-
culada e: CT Nº 0047/2021 - 27.07.21 - FRANCISCO INOCÊNCIO 019925474-59 - R$ 102.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
PARA REFORMA DA SEDE DA FUNJOPE, em João Pessoa - PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.032/2021
CHAVE CGM: VTQB-MIY2-7747-VE4Y

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040190.
Data da sessão: 20/08/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 09 de agosto de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33.002/2021
Ratifico, por este termo, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33.002/2021, referente à aquisição 

de material, em favor da empresa QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 
02.674.088/0001-52, no valor de R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete 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 
063/2021 – PROSET/SEPLAN, tendo em vista os elementos que instruem o Processo Adminis-
trativo nº 2021/068260.

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

Secretário de Planejamento 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia N° 
065/2021 para Reforma Mercado de Jaguaribe, coberta área de feira livre, boxes novos e quadras 
poliesportivas, em João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
PARA REFORMA DA SEDE DA FUNJOPE, em João Pessoa - PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2021– SEPLAN
PARTES:
CONTRATANTES: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa – SEMOB 

e Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA.
CONTRATADA: CONSÓRCIO GURGEL SOARES & PLANA
OBJETO: Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na 

cidade de João Pessoa/PB.
PRAZO EXECUÇÃO: 540 (quinhentos e quarenta) dias
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 600 (seiscentos) dias
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33010/2020.
VALOR: R$ 28.127.547,08 (Vinte e Oito Milhões Cento e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Quarenta 

e Sete Reais e Oito Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) 02.202.26.782.5020.2099 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 
b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte de recurso: 1630 
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa 30 de julho  de 2021.

George Ventura Morais, CPF.:035.715.584-05
SUP. EXEC.MOB. URBANA DE JOAO PESSOA- SEMOB

Rubens Falcão da Silva Neto, CPF.: 338.529.604-87
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.039/2021

CHAVE CGM: RA34-R34X-8820-RJ24
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E 
MESAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/056006.
Data da sessão: 20/08/2021
Horário da Abertura das Propostas: 14hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/ www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 09 de agosto de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/029722
CHAVE CGM: L95Y-PAJI-RAD1-LI6C

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.006/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução de Serviços de Pavimentação com Capeamento Asfáltico (CBUQ) Em 46 Ruas / 
Avenidas, nos bairros: Ernani Sátiro, Ernesto Geisel, Gramame, João Agripino, João Paulo II, José 
Américo, Manaíra, Mangabeira, Miramar, Muçumagro, Oitizeiro, Torre, Varadouro E Valentina, na 
cidade de João Pessoa/PB - Lote 02. Da análise da proposta de preços oferecida pela parte interes-
sada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu 
e julgou CLASSIFICADA 1ª) GL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 07.308.813/0001-92;  com 
o valor global ofertado de R$ 6.308.183,44 (Seis milhões, trezentos e oito mil, cento e oitenta e três 
reais e quarenta e quatro centavos). 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  2021/029722 disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 09 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 02.791/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.038/2021

CHAVE CGM:3XYK-HXZB-GFGG-F704
DATA DE ABERTURA: 24/08/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL 

PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATO-
GRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA OU CPRE DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA/COLONOS-
COPIA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da suaPregoeira, Sra. Rayza Crispim 
Andrade 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.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número 
da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com 
a Pregoeirae 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. 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, 09 de Agosto de 2021.
Rayza Crispim Andrade

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO E ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.018/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/044963
CHAVE CGM: IYH7-AL9A-6T86-AJWP
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, AVISA aos interessados que a 
abertura da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.018/2021, em regime de execução 
de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios, 
com abertura prevista para o dia 10/08/2021, impreterivelmente as 09h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de 
Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) em Diversas Ruas da Cidade de João Pessoa/PB, 
FICA ADIADA para o dia 20 de agosto de 2021, impreterivelmente às 11 horas, por retificação e 
complementação do Edital. A cópia do Adendo ao Edital e Termo de Referência estarão disponíveis 
e a disposição dos interessados a partir da terça-feira dia 10/08/2021, no endereço: http://trans-
parencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na 
Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João 
Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do 
e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 09 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO E ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.015/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/047439
CHAVE CGM: GHD1-ASWJ-1V1V-ZV78
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, AVISA aos interessados que a 
abertura da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.015/2021, em regime de execução 
de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios, 
com abertura prevista para o dia 20/08/2021, impreterivelmente as 09h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de 
Recuperação de Pavimentação Asfáltica em PMF e em Paralelepípedos Rejuntados com Emulsão 
(BRIPAR) em Diversas Ruas da Cidade de João Pessoa/PB, FICA ADIADA para o dia 20 de agosto 

de 2021, impreterivelmente às 09 horas, por retificação e complementação do Edital. A cópia do 
Adendo ao Edital e Termo de Referência estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir da terça-feira dia 10/08/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. 
Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou 
das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 09 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

OBJETO: Reforma da quadra da Escola Luiz Gonzaga Burity. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - Valor: 
R$ 62.722,75. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazei-
rinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 09 de Agosto de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2021, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a locação de equipamentos 
de hematologia e bioquímica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Juarez Távora, no dia 20/08/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 19/08/2021.

 Juarez Távora(PB), 9 de agosto de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais de laboratório, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juarez Távora,  no dia 
24/08/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 
171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 23/08/2021.

 Juarez Távora(PB), 9 de agosto de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para troca de outdoor, confecção de 
placas de identificação e plotagem de veículos, para atender as necessidades das Secretarias de: 
Saúde, Educação, Agricultura e Administração do Município de Juarez Távora, no dia 24/08/2021 
às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro 
– Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 24/08/2021.

 Juarez Távora(PB), 9 de agosto de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 036/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar e dos programas sociais geridos pela Secretaria de 
Assistência Social do Município de Juarez Távora.

 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 

as empresas: VINÍCIUS DAVI MOURA SILVA – itens: 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 e 33, no valor total de R$ 249.768,03 (Duzentos e 
quarenta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e três centavos); CHRISTIANNI MAROJA 
EIRELI – itens: 02,12 e 16, no valor total de R$ 605,44 (Seiscentos e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos); e BRASIL PRIME EXOTICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS E 
FRUTAS LTDA – itens: 34,35 e 36, no valor total de R$ 8.118,00 (Oito mil cento e dezoito reais). 

 Juarez Távora(PB), 5 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
A Secretaria de Saúde do Município de Juarez Távora, torna público que realizará, através de 

sua Comissão Setorial de Licitação, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, para Credenciamento de 
profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio 
diagnóstico, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juarez Távora - PB, no dia 
25/08/2021 às 10:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, situada 
á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 24/08/2021.

Juarez Távora(PB), 9 de agosto de 2021.
JOZILENE GALDINO DOS SANTOS ARAÚJO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 58/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: VINÍCIUS DAVI MOURA SILVA, CNPJ nº 35.104.506/0001-25.
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar e dos programas sociais geridos pela Secretaria de 
Assistência Social do Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 249.768,03 (Duzentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e oito 
reais e três centavos).

FONTES DE RECURSOS: PNAE e SCFV.
VIGÊNCIA: 05/08/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 5 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE SAÚDE

2ª HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E OU EMPRESA CLINICAS MEDICAS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2021
A Secretaria Municipal de Saúde, depois de acolhida a prévia apreciação documental vem, por 

meio deste ato, homologar o credenciamento dos seguintes profissionais médicos e ou empresa 
clinicas medicas, em sede do Chamamento Público Nº. 003/2021, por estarem revestidos da lega-
lidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA. Lagoa Seca, 20 de Julho de 2021.

ITEM PROFISSIONAL/ PESSOA FISICA/PESSOA JURIDICA CPF/CNPJ

02 OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA - ME 37.152.053/0001-38

04 VERONICA CAVALCANTI PEDROSA – ME 38.226.681/0001-83

Lagoa Seca - PB, 19 de Julho de 2021.
FÁBIO RAMALHO SILVA 

Prefeito
CRISTIANE CAVALCANTE COSTA

Secretaria Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAIS MÉDICOS, 
COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA DE ATUAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULA-
TORIAIS, PLANTÕES PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 
E VISITAS CLÍNICAS PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: VERONICA CAVALCANTI PEDROSA - R$ 73.544,64.

Lagoa Seca - PB, 22 de Julho de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN000112/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAIS MÉDICOS, 
COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA DE ATUAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULA-
TORIAIS, PLANTÕES PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 
E VISITAS CLÍNICAS PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA - R$ 73.544,64.

Lagoa Seca - PB, 02  de Agosto  de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVA-

ÇÃO DE EXPERIENCIA DE ATUAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, PLANTÕES 
PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E VISITAS CLÍNICAS 
PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Lagoa Seca. VIGÊNCIA: até 23/07/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 02711/2021 - 23.07.21 - VERONICA CAVALCANTI 
PEDROSA - R$ 73.544,64.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVA-

ÇÃO DE EXPERIENCIA DE ATUAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, PLANTÕES 
PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E VISITAS CLÍNICAS 
PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2021. VIGÊNCIA: até 
03/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00273/2021 
- 03.08.21 - OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA - R$ 73.544,64.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de agosto de 2021         26
Publicidade



REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 001/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos inte-
ressados que após análise do pedido de impugnação manejado pelas empresas VMI TECNO-
LOGIAS CNPJ? 02.659.246/0001-03, MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS 
E VETERINARIOS EIRELI – ME CNPJ: 0.371.330/0001-09 e OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 
LTDA CNPJ: 04.937.243/0001-01 a pregoeira oficial DECIDIU pelo CONHECIMENTO e no mérito 
pelo PROVIMENTO para que a Secretaria de Saúde refaça os descritivos dos itens com maior de-
talhamento técnico. Decisão essa que foi acolhida pela prefeita do Município de Mamanguape-PB. 
Ato contínuo, fica DECIDIDO também a REVOGAÇÃO do presente certame para edição de novo 
edital.   Maiores informações, no departamento de licitações, no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, cujo endereço encontra-se no preâmbulo do edital.

Mamanguape 09 de agosto de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA-FACET CONCURSOS

Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 - Sapucaia Timbaúba (PE)
CEP 55870-000 - Tele fax (81) 3631.1533 www.facetconcursos.com.br
ADITIVO NO. 8 AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAMANGUAPE, QUE REABRE AS INSCRIÇÕES POR TEMPO DETERMINADO E DIVULGA 
NOVO CALENDÁRIO DE EVENTOS.

1. A FACET Concursos e a Comissão de Supervisão e Fiscalização do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de MAMANGUAPE, resolvem que devido ao avanço consistente da campanha 
de vacinação contra a COVID-19 e em obediência aos Protocolos estabelecidos pelo Governo do 
Estado da Paraíba e do Município de Mamanguape, é possível a retomada das atividades referentes 
ao Concurso Público. 

2. Em decorrência do tempo de paralização e em observância ao princípio constitucional da 
isonomia, que estabelece a possibilidade de a ampla concorrência aos cargos ofertados no Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de Mamanguape, as inscrições serão reabertas por um curto período, 
sem possibilidade de prorrogação. As inscrições estarão disponíveis no site da organizadora a partir 
do dia 11 de agosto até o dia 23 de agosto de 2021.

3. Um novo Calendário de Eventos com as datas das Provas Escritas e demais eventos relativos 
ao Concurso serão divulgados.

4. Os Protocolos de segurança sanitária deverão ser obedecidos por todos os participantes.
Mamanguape-PB, em 06 de agosto de 2021. 

PREFEITA
Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso
Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso
Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

P/FACET CONCURSOS
CALENDÁRIO DE EVENTOS

PERIODO DE INSCRIÇÕES ADICIONAL De 11 a 23 de agosto de 2021 pela 
internet 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 30 de agosto

ENTREGA DOS CARTÕES DE INSCRIÇÃO A partir de 08 de setembro de 2021 pela 
internet para todos os candidatos. 

REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS PROVAS ESCRITAS 03 de outubro de 2021

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS 06 de outubro de 2021

JULGAMENTO DOS RECURSOS E DIVULGAÇÃO DO 
GABARITO OFICIAL DA PROVA OBJETIVA Até 22 de outubro de 2021

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 
E DAS DATAS DAS PROVAS E DE TÍTULOS Até 29 de outubro de 2021

RESULTADO DAS PROVAS DE TÍTULOS Até 19 de novembro de 2021

RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS PROVAS 
DE TÍTULOS Até 21 de novembro de 2021

RESULTADO FINAL Até 26 de novembro de 2021

PROVÁVEL HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO Até 03 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO/PB
GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO ELETRONICO

 Nº 00031/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de equipamentos e materiais 
eletrônicos e de informática com o objetivo de instalar o prontuário eletrônico nas unidades básicas 
de saúde e atender outras necessidades do município de Nazarezinho-PB.

VENCEDORES:
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ-39.496.569/0002-06, com o valor de R$10.260,00 

(dez mil e duzentos e sessenta reis); MARIA CONSUELO SOARES DA MATA-ME, CNPJ-
28.697.784/0001-78, com o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); MINAS SOLUCOES 
EM IMPRESSAO LTDA, CNPJ-39.619.837/0001-59, com o valor de R$18.286,41(dezoito mil, 
duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos); R7 DIGITAL IMFORMATICA E SER-
VICOS LTDA, CNPJ-20.788.809/0001-37, com o valor de R$3005,00 (três mil e cinco reais); ZIB 
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ-32.932.000/0001-16, com o valor de R$17.500,00 (dezes-
sete mil e quinhentos reais); NILDO FREITAS DANTAS, CNPJ-01.034.997/0001-63 com o valor de 
R$236.114,00 (duzentos e trinta e seis mil e cento e quatorze reais). Perfazendo o valor global de 
R$ 286.125,41 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002.

Nazarezinho, 04 de agosto de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO/PB
GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO ELETRONICO 

Nº 00032/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO:Contratação de empresa para aquisição parcelada de equipamentos odontológicos, 
com o objetivo de atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Nazarezinho-PB.

VENCEDORES:
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ:07.897.039/0001-00, 

com o valor de R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais); ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80, com o valor de 
R$1.250,97 (um mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos). Perfazendo o valor 
global de R$ 4.800,97 (quatro mil, oitocentos reais e noventa e sete centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002.

Nazarezinho, 04 de agosto de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0019/2021, assinado no dia 
26.02.2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa PHARMAPLUS LTDA EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de me-

dicamentos destinados a farmácia básica e atender demais necessidades da secretaria de saúde 
do município de Piancó-PB. 

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

Piancó-PB, 06 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0039/2021, assinado no dia 
24.03.2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa RDF- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA EIRELI.

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material 
médicopara atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Piancó-PB. 

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

Piancó-PB, 09 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0040/2021, assinado no dia 
24.03.2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa RDF- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA EIRELI.

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de me-
dicamentos destinados a farmácia básica e atender demais necessidades da secretaria de saúde 
do município de Piancó-PB. 

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

Piancó-PB, 09 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito           

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00030/2021, assinado no dia 
15.03.2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA.

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material 
médicopara atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Piancó-PB. 

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

Piancó-PB, 09 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo

Pereira - Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00031/2021, assinado no dia 
15.03.2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material 
médicopara atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Piancó-PB. 

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

Piancó-PB, 09 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00099/2020, em 17.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa RONALDO PAIVA NUNES- ME - 

CNPJ Nº 35.588.417/0001-00.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-

-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de maio de 2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO mês e ano da publicação

Josemario Bastos de souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº. 006/2021

A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CREDEN-
CIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS 
ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXAMES 
DE APOIO DIAGNÓSTICO NA ÁREA DE NEUROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB, o qual se encontra, na íntegra, à disposição 
de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua João Barbosa da 
Silva, 120, Centro, no horário de expediente das 08:00 as 12:00 horas. Os interessados poderão 
inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 30 de agosto de 2021, permanecendo o 
chamamento aberto apara inscrição pelo período de 12 (doze) meses no local supramencionado, 
sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do 
Credenciamento.   Outras informações pelo Telefone (83) 33922276.

Queimadas, 09 de agosto de 2021.
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURADE QUEIMADAS 
– 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: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 09 de agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00017/2021, para o dia 23 de Agosto de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 23 de Agosto de 2021 às 09:01 horas. Por mudança no edital em relação ao pagamento; onde 
se lê: “Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.”; leia-se: “Para 
ocorrer em duas parcelas no prazo de trinta e sessenta dias, contados do período de adimplemen-
to.”, Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. 
E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 09 de Agosto de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E GENÉ-
RICOS CONTROLADOS destinados ao atendimento das unidades de saúde e demanda judicial, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, desse instrumento 
convocatório. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 09 de Agosto de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00037/2021
OBJETO: Execução dos serviços de transportes diversos, junto as Secretarias de Trabalho e 

Assistência Social e Saúde deste município:
APS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, ARTHUR NUNES DE FREITAS, BARBOSA & SAM-

PAIO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA, CAIO CESAR DE AZEVEDO LUDGERIO, CHARLES 
NUNES DA SILVA, DENISE MOURA DO NASCIMENTO – ME, DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO, 
EURILANDIA DA DORES COSME, JOÃO ERIELSON CLEMENTINO GOMES, JOSE ROBERTO SIL-
VA DO CARMO, JOSE WILSON SANTOS, JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS, LT CALDERARIA 
E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, MARCONDES C. PEREIRA, PREMIUM PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA, RAFAEL SOARES DOS SANTOS, RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS, 
SATTEV LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA, THIAGO 
FRANÇA DOS SANTOS E VALMIR CABRAL OLIVEIRA. Para fase convocação para abertura de 
propostas e lances verbais, que será realizado no dia 13 de agosto de 2021 às 11:00 horas, no 
prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 09 de agosto de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVANIA RAQUEL ALVES 
NOBERTO TEIXEIRA - R$ 603.746,65.

São João do Tigre - PB, 22 de Julho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE 
EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.
FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 
122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 
2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05001/2021 - 02.08.21 - 
SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R$ 603.746,65.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 INEXIGIBILIDADE
 Nº IN00007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2021, que objetiva: RECUPERAÇÃO DAS DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSA-
DAS AO MUNICÍPIO, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, REFERENTES AO FUNDO DE PARTI-
CIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MARCOS INACIO ADVOGADOS - R$ cento e cinquenta reais (R$150,00) para cada 
hum mil reais (1.000,00) do proveito econômico da demanda no Ad Exitum.

São João do Tigre - PB, 06 de Agosto de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: RECUPERAÇÃO DAS DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MU-

NICÍPIO, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS (FPM). FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2021. 
VIGÊNCIA: até 06/08/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 07601/2021 - 06.08.21 - MARCOS INACIO ADVOGADOS – R$ cento e cinquenta reais 
(R$150,00) para cada hum mil reais (1.000,00) do proveito econômico da demanda no Ad Exitum.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURÍSTICOS NO MUNICÍ-
PIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE (CR–1063906–40 
MTUR); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E L 
F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 238.626,44.

São João do Tigre - PB, 30 de Julho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURÍSTI-

COS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
(CR–1063906–40 MTUR). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios e Federal do Município de São João do Tigre: 13 391 2012 1031 – CONSTRU-
ÇÃO DE UM PORTAL – 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
07101/2021 - 30.07.21 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 238.626,44.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: RP 00008/2021

Aos 05/08/2021, na sede da CPL, nos termos da Lei Fed nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993; Lei Comp. nº 123, de 14/12/2006; D M nº 10, de 10/07/2009; Dec. Mun. 
nº 023, de 06/11/2017; e alterações posteriores das referidas normas; conforme a classificação da 
proposta Pregão Pres. nº 00008/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Materiais de Construção para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREF. MUN. DE SÃO 
SEB. DE LAGOA DE ROÇA - CNPJ nº 08.742.439/0001-00. DA VALIDADE: A referida Ata de Registro 
de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato 
na imprensa oficial.UTILIZAÇÃO DA ATA:Única e exclusivamente Pela Prefeitura Municipal, que 
também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada 
pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS:Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00008/2021 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame:IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS.CNPJ: 
40.608.065/0001-39.lote(s):1-2-3-4-5-6-7. R$ 1.543.589,28.DO FORO: Para dirimir as questões 
decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Esperança/PB.

 São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 deAgosto de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de Alimentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela 
Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009, 
através da Solicitação de Compras da Secretaria Municipal de Educação. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 
30 de Agosto de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - 
Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - 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 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de Agosto de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Agosto de 2021. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 24 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: 
www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Serra da Raiz - PB, 04 de Agosto de 2021
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas atri-
buições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a TOMADA DE PREÇOS N.º 
00002/2021, cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação de sistema de 
abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no município de Santa Luzia/
PB, conforme Convênio FUNASA n° 00457/2017, consoante julgamento proferido pela Comissão 
Permanente de Licitação, em favor da empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ Nº 13.777.403/0001-93, com o valor total de R$ 881.675,39 (oitocentos e oitenta e 
um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Santa Luzia-PB, 09 de agosto de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Convocamos a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 

13.777.403/0001-93, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 
58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa especializada para 
implantação de sistema de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais 
no município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio FUNASA n° 00457/2017, de acordo com as 
especificações contidas na TOMADA DE PREÇOS N.º 00002/2021 e seus anexos.

Santa Luzia/PB, 09 de agosto de 2021.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

A Câmara Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pe. Juvino nº 10, Centro, Santa Luzia - PB, às 08:30 horas 
do dia 20 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de combustíveis (gasolina) para a Câmara Municipal de Santa Luzia/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/1993. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
camaramunicipal_santaluziapb@yahoo.com.

Santa Luzia - PB, 06 de Agosto de 2021.
HELLEN CRUS NÓBREGA DA SILVA 

PREGOEIRA
--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB – CEP n° 58.600-000, às 08:30 horas do dia 23 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa para 
coleta e transporte de resíduos sólidos até sua destinação final, visando atender as necessidades 
do município de Santa Luzia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. 

Santa Luzia - PB, 09 de Agosto de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais e equipamentos médicos e laboratoriais, destinados à manutenção da Secretaria de 
Saúde do Município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. E LABOR. N. S. DA CONCEIÇÃO 
LTDA - R$ 264,00; CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 16.260,00; 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 25.280,50; JOSÉ NERGINO SO-
BREIRA - R$ 4.411,00; MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORA-
TORIAIS EIRELI - R$ 238.778,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MEDICAMENTO - R$ 27.798,00; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOS-
PITALARES LTDA ME - R$ 26.313,80; SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - R$ 3.001,80; VESCIA MARIA FERNANDES 
DUARTE EIRELI - R$ 9.529,40.

São Bentinho - PB, 09 de Agosto de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São 
Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 61.500,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 21.469,00; FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD. FARMAC., MED. 
E HOSP. LTDA ME - R$ 14.329,00; IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 75.209,30; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 46.840,00; ODONTOMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 77.567,00; PHOSPODONT 
LTDA - R$ 14.880,10.

São Bentinho - PB, 05 de Agosto de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secre-

taria de Saúde do Município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00146/2021 - 06.08.21 - DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 61.500,00; CT Nº 00147/2021 - 06.08.21 - EXPRESS DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 21.469,00; CT Nº 00148/2021 - 06.08.21 - FARMAGUEDES 
COMÉRCIO DE PROD. FARMAC., MED. E HOSP. LTDA ME - R$ 14.329,00; CT Nº 00149/2021 
- 06.08.21 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 
R$ 75.209,30; CT Nº 00150/2021 - 06.08.21 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 46.840,00; CT Nº 
00151/2021 - 06.08.21 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA ME - R$ 77.567,00; CT Nº 00152/2021 - 06.08.21 - PHOSPODONT LTDA - R$ 14.880,10.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´S, PARA PRO-
VER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 4.048,60.

Santa Helena - PB, 01 de Março de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA 

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´S, PARA PRO-

VER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Santa Helena: 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0010 2006 MANUT. E ADM. DAS ATIV. 
DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 01/06/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00015/2021 - 01.03.21 
- DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 4.048,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00014/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00014/2021, 
que objetiva: ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO 
SOCIAL E EDUCACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NAZA PROJETOS E SERVICOS 
LTDA – ME - R$ 15.000,00.

Santa Helena - PB, 07 de Julho de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO 

SOCIAL E EDUCACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Santa Helena: 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2006 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA 
SEC. DE AÇÃO SOCIAL 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.400 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SERETARIA DE 
EDUCAÇÃO 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa 
Helena e: CT Nº 00052/2021 - 07.07.21 - NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME - R$ 15.000,00.

UNIÃO  A
Esportes
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nº AD00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2021, que objetiva: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
GENROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADADESTINADOS AO FUNDO MUNICPAL DE 
SAUDE DE SANTA HELENA; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: C MENDES 
FEITOSA - R$ 3.934,90; EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 9.439,50.

Santa Helena - PB, 23 de Julho de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA 

DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, 
FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS RECURSOS PROPRIOS E FEDERAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DV00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 
20.500 SECRETARIA DE SAUDE. 2008 MANUT . E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 
3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO – PESSOA FISICA. 21.100 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE – FMS. 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. 3390.36.99 OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIRO – PESSOA FISICA.. VIGÊNCIA: até 19/07/2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00036/2021 - 19.07.21 - JOHAN LINS 
DOS SANTOS - R$ 32.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00006/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021, 
que objetiva: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil 
aplicada ao setor público, acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, 
patrimonial e administrativa ao servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, 
de forma a atender as normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei 
Complementar 101/00, Lei 4320/64, normas do CFC, Portarias Interministeriais e Portarias comple-
mentares que dispõe sobre fi; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA– ME - R$ 40.000,00.

Santa Helena - PB, 07 de Julho de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil apli-
cada ao setor público, acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, 
patrimonial e administrativa ao servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, 
de forma a atender as normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei 
Complementar 101/00, Lei 4320/64, normas do CFC, Portarias Interministeriais e Portarias comple-
mentares que dispõe sobre fi. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 
2002 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 3390.39.99 OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA-
NEJAMENTO 2003. MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 330.39 99 
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 2004. 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00051/2021 - 07.07.21 - MOREIRA 
E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA- ME - R$ 40.000,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME

AVISO DE LEILÃO 
Nº 01/2021

A Prefeitura Municipal de Sumé-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que será realizado no dia 25 de agosto 2021, ás 10h00minh, Leilão Público de bens móveis inser-
víveis e antieconômicos para o Município, conforme Edital de Leilão nº 001/2021 nas modalidades: 
presencial, na Sede da Secretaria Municipal de Obas e Serviços Urbanos, e online, através do 
site www.lancecertoleiloes.com.br. Seguindo a recomendação da OMS (Organização Mundial de 
Saúde) e de decretos estadual e municipal, será obrigatório o uso de máscaras e distanciamento 
entre os participantes para evitar aglomerações e disponibilizaremos material de higiene preventiva 
para evitar contaminação do COVID-19. O Leilão está amparado pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações e será conduzido pelo Leiloeiro Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, 
matriculado na JUCEP N.º 010/2014. Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Informações, com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175, e-mail: 
marcotulio@lancecertoleiloes.com.br.  

Sumé, 06 de agosto de 2021.
Éden Duarte Pinto de Sousa 

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
24 de Agosto de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, TENDO 
COMO FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 99812-1795. 
E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 09 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO 

Nº 00007/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente deLicitação, torna 
público que, conforme parecer técnico da Secretaria de Infraestrutura, as empresas B&B LOCAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA LTDA – EPP, CNPJ: 17.191.579/0001-10 e ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME, 
CNPJ nº 22.455.563/0001-07, mantém-se inabilitadas para referida Tomada de Preço. Comunica 
também que a abertura das proposta junto as empresas habilitadas PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 13.777.403/0001-93 e RESOLVE CONST. E SERV. ELÉTRI-
COS EIRELI-ME, CNPJ n° 14.162.031/0001-53ocorrerá no dia 16 de agosto de 2021 às 09:30h.

Santa Rita - PB, 09 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 09 de agosto de 2021.
O SECRETÁRIO INTERINO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O SECRETÁRIO DE PLANEJA-

MENTO, O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃODO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 
DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E M:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2021, que 

objetiva: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS NA SEDE 
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 31.070.140/0001-60
Valor R$: 27.007,00
- NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.209.485/0001-32
Valor R$: 31.759,00
- REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.004.395/0001-17
Valor R$: 57.021,00
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Valor R$: 12.528,00
Publique-se e cumpra-se.
 

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO INTERINO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SEVERINO ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

ADAIR BORGES COUTINHO NETTO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

WALTER PEREIRA DIAS NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

 Nº 00001/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste Municípiotorna público que fará 

realizar CHAMADA PÚBLICA visando credenciamento para posterior contratação de empresas 
prestadoras de serviços de saúde, na especialidade de confecção de próteses dentárias removíveis 
convencionais,a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Os 
interessados em participar do presente certame decorrente desta convocação terão prazo até o dia 
26 de Agosto de 2021, às 09h00min, contados da data de publicação deste aviso, para entregarem 
na sala da CPL, situada na Rua Inácio Lira, Nº 363, Centro, São José de Piranhas – PB, os envelopes 
lacrados da documentação exigida em edital. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura dos respectivos envelopes. Recursos: SUS/FUS/orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Informações e edital: Sala CPL, endereço citado acima,ou 
através do site www.tce.pb.gov.br ou e-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com

São José de Piranhas - PB, 09 de Agosto de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 005/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 
13:30 horas do dia  26 de agosto de 2021, sessão pública com objetivo de Contratação de Empresa 
Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global 
por lote, para execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 
diversas localidades na zona Urbana  do município de São José de Piranhas-PB, conforme constam 
discriminados e quantificados no Edital  e em seu Anexo I(termo de Referência). Os interessados 
poderão retirar o Edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada à Rua 
Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com e Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 09 de Agosto de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 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: Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-
-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 09 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de licenças de usos 
de software, servidor web, painéis de monitoramento e de chamada por voz para atender a Atenção 
Primária em Saúde neste 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 113/07; 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) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 09 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM BUSINESS INTELLIGENCE, PARA DAR ASSESSORIA E CONSULTORIA 
EM AUDITORIA GERENCIAL DAS INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE COM 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Decreto Municipal nº 113/07; 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) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 09 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

TOMADA DE PREÇOS   Nº 06/2021
Registro CGE Nº 21-01077-8

CONVOCAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, devido 
ter vencido o  prazo recursal sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, fica convocada 
a empresa CONSTRUTORA BRTEC LTDA -EPP participante da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 
(Obras de Pavimentação da  Marcondes Gadelha em Lerolândia Município de Santa Rita-PB) que 
classificada em 2º lugar ,apresentou preço (R$ -  R$ 1.335.286,97) até 10% da 1ª  lugar - CVM 
CONSTRUTORA EIRELI - R$ 1.218.907,93, e ,em virtude de ter manifestada e comprovada ser 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e Edital no  item 14.5 
sub itens 14.5.1 , 14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias úteis a partir da data 
desta publicação, para nova proposta de preço

         João Pessoa, 09 de agosto  de 2021.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 06/2021    
 Registro CGE Nº 21-00662-4

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2021 (Construção da Ponte do Abacaxi 
sobre o Rio Mamanguape de 150,0m na PB- 067, entre Itapororoca e Cuité de Mamanguape), que 
após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas 
as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: CONSTRUTORA BRTEC LTDA -R$ 6.303.537,27; 2º lugar: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA - R$ 6.377.939,16 e 3º lugar: PLINIO CAVALCANTI & 
CIA LTDA -R$ 6.464.696,15.

 Que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo do DER/PB 
João Pessoa, 09 de agosto de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 18/2021    
 Registro CGE Nº 21-00762-1

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
de Vias Urbanas(Vias do Atlântico), Avenida João Cirilo da Silva até Hospital Universitário de João 
Pessoa), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera 
classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA 
-R$ 14.734.322,60; 2º lugar: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA - R$ 14.818.968,91 e 3º lugar: HECA 
CONSTRUTORA LTDA -R$ 15.253.226,93(*)

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital. 
Que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo do DER/PB 

João Pessoa, 09 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 004/2021
REGISTRO CGE Nº 21.01479-4

 A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 007/2021), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 004/2021, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção do Condomínio 
Cidade Madura, no município de Bayeux-PB, composto de 40 Unidades Habitacionais, centro de 
vivência e bem estar, guarita, redário e infraestrutura contemplando: rede de abastecimento d’água, 
ligações domiciliares de água, esgotamento sanitário-rede coletora, ligações domiciliares de esgoto,  
drenagem e paisagismo, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no 
Projeto Básico e demais Anexos do Edital. Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário. 
Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone: (83) 3213.9191, Ramal 209. A retirada do Edital e seus anexos se dará 
através do Email: cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do sítio eletrônico da CEHAP, 
www.cehap.pb.gov.br, na aba “TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos”. Entrega 
das propostas: 31 de agosto de 2021 às 09h00hrs, na sala da CPL. 

João Pessoa-PB, 09 de agosto de 2021.
Hebert Levy de Oliveira

Presidente da CPL

Mederi Distribuição e Importação de Produtos para Saúde LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
29.329.985/0001-85, torna público que requereu a SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca 
e Arquitetura de Cabedelo a Licença de Operação para a exercer as atividades de comércio ata-
cadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista, de instrumentos a 
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de prótese e 
artigos e ortopedia, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
armazéns gerais, depósitos de mercadorias para terceiros, situado na Rua das Mangueiras, 238/A, 
Bairro Amazonia Park, na cidade de Cabedelo - PB, Cep: 58.106-542.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 
DE CABEDELO/PB - SINTEC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Cabedelo/PB, 

convoca toda a categoria dos trabalhadores e profissionais da Educação pública, com base territorial 
no município de Cabedelo/PB, para a Assembleia Geral de Fundação da entidade, a ser realizada 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 13h horas em primeira convocação e às 13he 30 minutos em 
segunda convocação com qualquer número de participantes, em formato virtual, em local que pode 
ser acessadona Internet através do link: https://youtu.be/3vTLaRiPQ3EOrdem do dia: 1) Fundação 
do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Cabedelo/PB – SINTEC; 2) Leitura e aprovação 
do Estatuto Social; 3) Eleição, apuração dos votos e posse da Diretoria executiva e Conselho 
Fiscal; 4) Assuntos gerais. 

Cabedelo/PB, 05 de Agosto de 2021.
Emanuel Candeia Cavalcante (Subscritor)

Presidente da Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
de Cabedelo/PB

CPF: 049306044-86PIS/PASEF: 13439065897 
Endereço: Rua Mar do Caribe, 262, bairro: Portal do Sol, CEP: 58106-282, Cabedelo/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30 horas do dia 23 de agosto 
de 2021, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, Recebimento Das Propostas: 11/08/2021 a partir das 10:00. Início da Sessão 
Púbica de disputa de Preços: dia 23/08/2021 a partir das 14:00, após avaliação das propostas pelo 
Pregoeiro. Objeto: Aquisição de material permanente: mobiliário, destinados a Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba, para execução do Projeto “Criança e adolescente: O futuro do Brasil”, através 
da Emenda Impositiva nº 40250002 e Nota de Empenho nº 2020NE801318. 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: no horário das 12:30 
Às 17:30 de segunda a quinta-feira e 08:30 Às 13:30 na sexta-feira, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br.Site: http://www.defensoria.pb.def.
br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ouhttps://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 09 de agosto de 2021.
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro Oficial

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial 
o art. 13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes 
de plano de saúde,modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em 
contato imediato com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de 
planos de saúde por meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a 
devida regularização de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do 
contrato, que ocorrerá a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2224700 CPF: 089672034XX, CONTRATO: 2610745 CPF: 174819874XX, 
CONTRATO: 2204081 CPF: 704139114XX, CONTRATO: 2604419 CPF: 098456604XX, CON-
TRATO: 2600571 CPF: 158412894XX, CONTRATO: 2230123 CPF: 738434074XX, CONTRATO: 
2235906 CPF: 001249384XX, CONTRATO: 2225397 CPF: 703201804XX, CONTRATO: 2113392 
CPF: 081884604XX, CONTRATO: 4100319 CPF: 073697584XX, CONTRATO: 2126635 CPF: 
827105894XX, CONTRATO: 2237730 CPF: 498767164XX, CONTRATO: 2401355 CPF: 
172321444XX, CONTRATO: 2237019 CPF: 139644264XX, CONTRATO: 2189642 CPF: 
127498734XX, CONTRATO: 2233444 CPF: 154748824XX, CONTRATO: 2611365 CPF: 
008237754XX, CONTRATO: 2214184 CPF: 090396114XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 
078661884XX, CONTRATO: 2226587 CPF: 119874294XX, CONTRATO: 2235803 CPF: 
160175444XX, CONTRATO: 21100414 CPF: 108376544XX, CONTRATO: 2607264 CPF: 
708068244XX, CONTRATO: 2700562 CPF: 121897714XX, CONTRATO: 2232045 CPF: 
273435478XX, CONTRATO: 2177579 CPF: 081242704XX, CONTRATO: 2234831 CPF: 
032313694XX, CONTRATO: 2401362 CPF: 106634344XX, CONTRATO: 2229818 CPF: 
049772414XX, CONTRATO: 4101373 CPF: 676050954XX, CONTRATO: 2104963 CPF: 
116350874XX, CONTRATO: 2134247 CPF: 480079864XX, CONTRATO: 2231908 CPF: 
147944044XX, CONTRATO: 2237009 CPF: 030766264XX, CONTRATO: 2235063 CPF: 
162447324XX, CONTRATO: 2607239 CPF: 167004424XX, CONTRATO: 2604557 CPF: 
054794534XX, CONTRATO: 2188404 CPF: 103859554XX, CONTRATO: 2610831 CPF: 
032801714XX, CONTRATO: 2218220 CPF: 151179524XX, CONTRATO: 21102188 CPF: 
715398734XX, CONTRATO: 2172063 CPF: 702993004XX, CONTRATO: 2107141 CPF: 
148078364XX, CONTRATO: 2103103 CPF: 701617454XX, CONTRATO: 2603137 CPF: 
705581304XX, CONTRATO: 2151041 CPF: 806029164XX, CONTRATO: 2701946 CPF: 
109901334XX, CONTRATO: 2233423 CPF: 154665044XX, CONTRATO: 2165233 CPF: 
069510494XX, CONTRATO: 2233810 CPF: 155706974XX, CONTRATO: 0501253 CPF: 
071998304XX, CONTRATO: 2199747 CPF: 139631734XX, CONTRATO: 2236614 CPF: 
131729114XX, CONTRATO: 2612144 CPF: 089383994XX, CONTRATO: 2200974 CPF: 
236473454XX, CONTRATO: 2607595 CPF: 105917934XX, CONTRATO: 2117435 CPF: 
034464114XX, CONTRATO: 2231927 CPF: 665408014XX, CONTRATO: 2176109 CPF: 
009586274XX, CONTRATO: 2601663 CPF: 160908264XX, CONTRATO: 2114210 CPF: 
047017324XX, CONTRATO: 2611028 CPF: 119562424XX, CONTRATO: 2152216 CPF: 
709383714XX, CONTRATO: 2104205 CPF: 014436064XX, CONTRATO: 2610806 CPF: 
139579874XX, CONTRATO: 2401410 CPF: 953822244XX, CONTRATO: 2151845 CPF: 
709544444XX, CONTRATO: 2135748 CPF: 495583904XX, CONTRATO: 2604521 CPF: 
702867464XX, CONTRATO: 2235039 CPF: 715222484XX, CONTRATO: 2172463 CPF: 
134651104XX, CONTRATO: 2207040 CPF: 128789414XX, CONTRATO: 2235742 CPF: 
122066724XX, CONTRATO: 2203153 CPF: 010583994XX, CONTRATO: 2601005 CPF: 
717859874XX, CONTRATO: 2701774 CPF: 494216828XX, CONTRATO: 2199702 CPF: 
136936244XX, CONTRATO: 2601505 CPF: 013957404XX, CONTRATO: 6201815 CPF: 
014824964XX, CONTRATO: 2179579 CPF: 701224524XX, CONTRATO: 2213572 CPF: 
357212864XX, CONTRATO: 2202310 CPF: 854776644XX, CONTRATO: 2106188 CPF: 
713171534XX, CONTRATO: 2172890 CPF: 854812544XX, CONTRATO: 2401185 CPF: 
170631434XX, CONTRATO: 2165651 CPF: 455951354XX, CONTRATO: 2609290 CPF: 
173511044XX, CONTRATO: 2235145 CPF: 008409694XX, CONTRATO: 2602318 CPF: 
063173714XX, CONTRATO: 2401476 CPF: 014496244XX, CONTRATO: 2181059 CPF: 
110459804XX, CONTRATO: 2700627 CPF: 710374164XX, CONTRATO: 2162972 CPF: 
314328913XX, CONTRATO: 21103451 CPF: 148344224XX, CONTRATO: 2237528 CPF: 
026374313XX, CONTRATO: 2164516 CPF: 570055324XX, CONTRATO: 21100017 CPF: 
044716804XX, CONTRATO: 2117389 CPF: 007365044XX, CONTRATO: 2400079 CPF: 
804560734XX, CONTRATO: 2233746 CPF: 012727834XX, CONTRATO: 4104318 CPF: 
854369764XX, CONTRATO: 2231596 CPF: 133683654XX, CONTRATO: 2609151 CPF: 
131980974XX, CONTRATO: 2171477 CPF: 084575764XX, CONTRATO: 2185519 CPF: 
691382654XX, CONTRATO: 2237692 CPF: 826429664XX, CONTRATO: 2165189 CPF: 
053074924XX, CONTRATO: 2114438 CPF: 874336054XX, CONTRATO: 2609717 CPF: 
156125064XX, CONTRATO: 2192355 CPF: 091728384XX, CONTRATO: 2192847 CPF: 
113145774XX, CONTRATO: 2233421 CPF: 517805344XX, CONTRATO: 2200937 CPF: 
075101414XX, CONTRATO: 2224169 CPF: 204201534XX, CONTRATO: 2229177 CPF: 
139562164XX, CONTRATO: 2114327 CPF: 134774614XX, CONTRATO: 2187574 CPF: 
713210034XX, CONTRATO: 2117016 CPF: 111720224XX, CONTRATO: 2603136 CPF: 
164930594XX, CONTRATO: 2236118 CPF: 090475664XX, CONTRATO: 2181486 CPF: 
103857904XX, CONTRATO: 2228053 CPF: 045167434XX, CONTRATO: 2206674 CPF: 
111757914XX, CONTRATO: 2140351 CPF: 008677064XX, CONTRATO: 2233385 CPF: 
237649454XX, CONTRATO: 2401454 CPF: 089432024XX, CONTRATO: 2229183 CPF: 
467604744XX, CONTRATO: 2116343 CPF: 009355024XX, CONTRATO: 6106375 CPF: 
965065125XX, CONTRATO: 2611733 CPF: 052001944XX, CONTRATO: 2231897 CPF: 
095428524XX, CONTRATO: 2231583 CPF: 072982524XX, CONTRATO: 2604953 CPF: 
200244107XX, CONTRATO: 2603579 CPF: 101723914XX, CONTRATO: 2140325 CPF: 
073235384XX, CONTRATO: 2237661 CPF: 107754874XX, CONTRATO: 2108902 CPF: 
001901891XX, CONTRATO: 2607657 CPF: 120572684XX, CONTRATO: 2612394 CPF: 
051474916XX, CONTRATO: 2191999 CPF: 114423274XX, CONTRATO: 2235648 CPF: 
173797884XX, CONTRATO: 2199302 CPF: 076539204XX, CONTRATO: 2229000 CPF: 
114763644XX, CONTRATO: 2184084 CPF: 137532564XX, CONTRATO: 2143256 CPF: 
072782954XX, CONTRATO: 2155199 CPF: 146431484XX, CONTRATO: 2237043 CPF: 
122752604XX, CONTRATO: 2150069 CPF: 012889954XX, CONTRATO: 2605748 CPF: 
036795234XX, CONTRATO: 21103506 CPF: 703472734XX, CONTRATO: 2203400 CPF: 
026925684XX, CONTRATO: 21103986 CPF: 330431165XX, CONTRATO: 2236991 CPF: 
079660504XX, CONTRATO: 2200694 CPF: 069635594XX, CONTRATO: 21103495 CPF: 
704724424XX, CONTRATO: 2232747 CPF: 137924244XX, CONTRATO: 2609579 CPF: 
056038444XX, CONTRATO: 2134224 CPF: 084853884XX, CONTRATO: 2203428 CPF: 
929189804XX, CONTRATO: 2200953 CPF: 061385814XX, CONTRATO: 2229833 CPF: 
140491764XX, CONTRATO: 2100553 CPF: 010589564XX, CONTRATO: 4101885 CPF: 
021233794XX, CONTRATO: 2100687 CPF: 025468174XX, CONTRATO: 6202758 CPF: 
160824944XX, CONTRATO: 2220562 CPF: 713711874XX, CONTRATO: 2119780 CPF: 
086408364XX, CONTRATO: 2164074 CPF: 025063384XX, CONTRATO: 2182237 CPF: 
093848434XX, CONTRATO: 2126099 CPF: 008266414XX, CONTRATO: 2607221 CPF: 
157739044XX, CONTRATO: 2608070 CPF: 107890364XX, CONTRATO: 2612045 CPF: 
087625394XX, CONTRATO: 2700494 CPF: 126565784XX, CONTRATO: 2113823 CPF: 
159235164XX, CONTRATO: 2213942 CPF: 074607814XX, CONTRATO: 2222585 CPF: 
128799504XX, CONTRATO: 2610532 CPF: 174344584XX, CONTRATO: 2232387 CPF: 
052065864XX, CONTRATO: 2185239 CPF: 132721834XX, CONTRATO: 2606231 CPF: 
138038684XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 120587294XX, CONTRATO: 2605724 CPF: 
108836874XX, CONTRATO: 2610802 CPF: 163336094XX, CONTRATO: 2234203 CPF: 
054524153XX, CONTRATO: 6105335 CPF: 052102074XX, CONTRATO: 4101324 CPF: 
951272324XX, CONTRATO: 2191535 CPF: 999222076XX, CONTRATO: 4200872 CPF: 
893888874XX, CONTRATO: 2601689 CPF: 116515514XX, CONTRATO: 2170301 CPF: 
135054714XX, CONTRATO: 2140252 CPF: 701617514XX, CONTRATO: 2206197 CPF: 
052896524XX, CONTRATO: 2121970 CPF: 111347904XX, CONTRATO: 2156830 CPF: 
114327234XX, CONTRATO: 2175514 CPF: 060662454XX, CONTRATO: 2604920 CPF: 
162049624XX, CONTRATO: 2181826 CPF: 424234064XX, CONTRATO: 2236297 CPF: 
100597714XX, CONTRATO: 2133151 CPF: 182027724XX, CONTRATO: 6104537 CPF: 
056215534XX, CONTRATO: 21101877 CPF: 022611064XX, CONTRATO: 21104312 CPF: 
105259004XX, CONTRATO: 2155186 CPF: 030700304XX, CONTRATO: 2229993 CPF: 
141140704XX, CONTRATO: 2237020 CPF: 172442794XX, CONTRATO: 2611391 CPF: 
132180574XX, CONTRATO: 2174741 CPF: 423830994XX, CONTRATO: 2209363 CPF: 
095296044XX, CONTRATO: 2113382 CPF: 115299434XX, CONTRATO: 6201315 CPF: 
047315484XX, CONTRATO: 2612443 CPF: 176597194XX, CONTRATO: 2610830 CPF: 
167440024XX, CONTRATO: 2109027 CPF: 704047834XX, CONTRATO: 2612376 CPF: 
176201614XX, CONTRATO: 21104115 CPF: 878760274XX, CONTRATO: 2113336 CPF: 
450863624XX, CONTRATO: 2104476 CPF: 251145304XX, CONTRATO: 2235022 CPF: 
167481994XX, CONTRATO: 2601948 CPF: 053642904XX, CONTRATO: 2234389 CPF: 
885776784XX, CONTRATO: 2117280 CPF: 509852565XX, CONTRATO: 2173452 CPF: 
104176684XX, CONTRATO: 2700489 CPF: 708183054XX, CONTRATO: 2237664 CPF: 
008924974XX, CONTRATO: 2135048 CPF: 116546284XX, CONTRATO: 2113499 CPF: 
079159614XX, CONTRATO: 2200108 CPF: 028329074XX, CONTRATO: 2113471 CPF: 
000787904XX, CONTRATO: 4200792 CPF: 031627854XX, CONTRATO: 2606936 CPF: 
169156244XX, CONTRATO: 2189595 CPF: 048005314XX, CONTRATO: 2218628 CPF: 
094838884XX, CONTRATO: 2114261 CPF: 009430864XX, CONTRATO: 2604363 CPF: 
039394524XX, CONTRATO: 2236090 CPF: 010555884XX, CONTRATO: 2142598 CPF: 
069001244XX, CONTRATO: 2229871 CPF: 528964204XX, CONTRATO: 4102147 CPF: 
964727904XX, CONTRATO: 2215873 CPF: 028659664XX, CONTRATO: 2601269 CPF: 
139553744XX, CONTRATO: 4200263 CPF: 034441264XX, CONTRATO: 2606084 CPF: 
145956904XX, CONTRATO: 2215754 CPF: 153760464XX, CONTRATO: 2701519 CPF: 
172164404XX, CONTRATO: 2195212 CPF: 009293024XX

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cumprindo o que determina o Art. 59 do Estatuto do Santa Cruz Recreativo Esporte Clube 

de Santa Rita, convoco para a realização da eleição para presidente da citada entidade, onde 
se realizará no dia 21/08/2021 do corrente ano, as 10h, na sede do Clube, na Av. Flávio Ribeiro 
Coutinho, 100, Centro, Santa Rita/PB em 1ª Convocação, logo em seguida. Poderão votar apenas 
os sócios em dia com as mensalidades. 

Santa Rita, 09 de agosto de 2021.
Patrick Anderson Santos de Melo

Presidente Executivo
Rg. 3.057.398 SSP/PB

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAÚ – PB
Praça Dr. Orestes Lisboa, 09 – Centro, CEP: 58.278-000

CNPJ: 08.947.681/0001-01
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Jacaraú, no dia 02 de outubro de 2021, no período das 

08:00h às 15:00h, na Praça Dr. Orestes Lisboa 09 – Centro, CEP: 58278-000, para composição 
da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto 
ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do 
Estado da Paraíba - FETAG-PB devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da 
Entidade no horário de 07:00h as 11:00h, no período de 15 (QUINZE) dias a contar da publicação 
deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na 
Prefeitura, na Secretaria de Assistência Social e na Secretaria da Paróquia local. 

Jacaraú – PB, 10 de agosto de 2021.
JOSÉ ALVES DA SILVA

Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 009/2021

REGISTRO Nº 21-01485-0
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA IMPLANTA-

ÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE ARTES EM JOÃO PESSOA/PB (ANTIGA CENTRAL DE POLÍCIA).
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: 13 de setembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 09 de agosto de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

Arthur Heinstein Apolinário de Albuquerque, CPF:028.210.154-37, torna público que requereu
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente e Licença a LICENÇA DE OPERAÇÃO para CONS-
TRUÇÃO
DE RESIDÊNCIA UNIFAMLIAR, situado à BR 230 Km 9, CONDOMÍNIO BOSQUE DE INTER-
MARES
LOTE 194 QUADRA G, AMAZÔNIA PARK, CABEDELO.

PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE BATERIA LTDA,INCRITO COM O CNPJ 23.588.451.0001/97, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JOÃO 
PESSOA , A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA COMERCIO POR ATACADO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS-BATERIA, SITUADO 
NA RUA VALDEMAR GALDINO NAZAIZENO, Nº 383, ERNESTO GEISEL-JOÃO PESSOA-PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA:1354/21=PROC.:21-004669=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA
NITÁRIO=IT:7.442.156,94=AC:40M²=NE:06=L/ATV:JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA-JOÃO 
PESSOA – PB. Processo:2021-006822/TEC/LO-2749.

O SR. RODRIGO LINS DE MELO COSTA E SILVA, CPF: 076.071.234-40, VEM POR MEIO DESTA 
TORNAR  PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMABY (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE 
BAYEUX) AS LICENÇAS PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA 
UNIFAMILIAR LOCALIZADA NA RUA ALAMEDA LAVADEIRA,S/N, BAIRRO COMERCIAL NORTE, 
LOTEAMENTO ALPHAVILLE PARAIBA, QD.P1, LT.15,  BAYEUX-PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de agosto de 2021         28
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