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Primeira missão da Bombeiro-01, na manhã de ontem, foi transportar imunizantes contra a covid-19 para Patos, Cajazeiras, Princesa Isabel e Monteiro. Página 3

Serviço aeromédico levanta voo com vacinas
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Produção de etanol 
anidro utilizado em 
gasolina cresce 16%
Expansão ocorreu junto com o aumento da demanda por causa da redução na importação 
do combustível; Paraíba deve produzir 210 milhões de litros até março de 2022. Página 17 

Já choveu mais da metade do 
previsto para o mês de agosto
De acordo com a Defesa Civil, volume de água para os 
primeiros dez dias foi de 52,4% da média histórica.  Página 8

Colunas
Integrante de uma civilização de homens 

fascinados pelo Sertão, João Suassuna tinha 
originalidade no viver com sua gente, por isso, no seu 
tempo, foi o principal representante do povo sertanejo 
nas esferas do governo da Paraíba.  Página 11
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CPI da Covid quer indiciar
Bolsonaro por charlatanismo
Defesa do presidente por medicamentos ineficazes no 
tratamento do coronavírus motiva a decisão. Página 15

Ressocialização Com a presença de João Azevêdo (E), 
TJ e CNJ assinam termo de cooperação técnica. Página 20

A cozinha regional é uma das tendências 
de 2021. As pessoas estão valorizando cada 

vez mais as receitas e os ingredientes 
regionais, principalmente se adquiridos 
de produtores locais.  Página 17

Regina Amorim

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

426.198

20.249.176

204.575.521

9.076

566.013

4.322.282
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.827.236

156.110.855 

4.541.764.694
Exercício Militares da Marinha do Brasil participam de 
Exercício de Defesa Naval no Porto de Cabedelo. Página 8
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Série D do Brasileirão Campinense é o time 
paraibano com mais chances de classificação. Página 21

Esportes
Foto: Monalisa Lins/Estadão Conteúdo

Fest Aruanda Convidada da “live” do festival nesta quinta-feira, atriz e diretora 
Carla Camurati revela ao Jornal A União detalhes de seu próximo projeto. Página 12

Lançamento Escrito por um desembargador, livro aborda a 
morte, cercada de polêmica, do advogado Raymundo Asfora. Página 9
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Concurso do BB alcança 
1,6 milhão de inscritos
Segundo a Cesgranrio, é o maior processo seletivo da história, 
com 2.240 vagas para contratação imediata. Página 19

Economia
Preço alto do gás faz famílias 
economizarem no fogão
Para controlar os gastos do mês, paraibanos têm até 
protelado a compra do botijão, que chega a R$ 103. Página 17
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A abertura de uma nova rota aérea comercial para o Sertão pa-
raibano, interligando os aeroportos das cidades do Recife e de Pa-
tos, por meios de voos de aeronaves da empresa Azul Conecta, abre 
perspectivas muito positivas para o desenvolvimento econômico 
da região. O Sertão é considerado, por exemplo, um polo privilegia-
do de produção de energias renováveis (solar e eólica, principal-
mente), além de possuir grande potencial turístico.

O problema era o deslocamento para a região polarizada por 
Patos, que ocorria quase que exclusivamente através de trans-
porte rodoviário, comprometendo um quesito fundamental da 
atividade econômica, o tempo, em virtude das distâncias a se-
rem percorridas. Com a inauguração da rota aérea, as idas e 
vindas de empresários e turistas irão tornar-se rápidas e con-
fortáveis, detalhes que apontam para um aumento no fluxo de 
passageiros.

O Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto 
Freyre transforma-se, agora, em uma espécie de porta aberta 
da Paraíba para o Brasil e o exterior. Com a rota aérea da Azul 
Conecta, os moradores do Sertão paraibano terão novas alter-
nativas de conexão com aeródromos brasileiros e de vários paí-
ses. E a recíproca é verdadeira. Patos está apta a receber ho-
mens e mulheres de negócios ou viajantes a passeio, de várias 
partes do globo.

Analisando essa conquista por outro ângulo, percebe-se cla-
ramente o interesse do Governo do Estado de promover o desen-
volvimento integrado da Paraíba, ou seja, os investimentos pú-
blicos estaduais são realizados de forma a gerar equanimidade 
na geração de emprego e renda, por consequência, na melhoria 
da qualidade de vida da população. Daí o aporte financeiro pre-
visto para aprimorar a infraestrutura do aeroporto de Patos.

A rota aérea Recife-Patos-Recife-Brasil-Mundo chega em 
boa hora. Vários setores econômicos estão ressentidos com os 
traumas causados pela pandemia do novo coronavírus - sendo 
o turismo um dos mais afetados -, e investimentos em áreas 
estratégicas, como transportes, inauguram um horizonte bas-
tante promissor. Que os negócios se multipliquem e proliferem, 
do Litoral ao Sertão, gerando riquezas e bem-estar para o povo 
paraibano.

Porta aberta A força da imaginação
Nunca devemos desprezar o poder 

que a imaginação tem para conceber 
ideias e sonhos. A capacidade de men-
talizar imagens, algumas além da reali-
dade, estimula a criatividade artística e 
intelectual. Normalmente imaginamos 
aquilo que desejamos, fazendo com que, 
a partir dela, construamos projetos e 
nos encorajemos a abraçar causas e em-
preitadas na vida.

É dando asas à imaginação que via-
jamos num mundo de fantasias. Os poe-
tas, os romancistas, os artistas, fazem 
da imaginação fonte de inspiração para 
produzir suas obras intelectuais. Os apai-
xonados vivem êxtase de felicidade ao se 
deixarem levar pela força 
da imaginação.

Toda imaginação 
tem um toque de atrevi-
mento, ousadia, porque 
não se restringe ao real, 
não tem medo da ilusão, 
se arrisca nos perigos 
dos devaneios. Quantas 
vezes vimos classificar 
de crises de loucura con-
ceitos formados unica-
mente na imaginação. 
Não fosse a audácia dos que costumam 
fazer da imaginação seus planos de vida, 
o mundo não conheceria muitas das in-
venções que nos ajudam a viver melhor. 
As conquistas são alcançadas tendo 
como origem um pensamento, uma ideia, 
uma concepção, nascidos da imaginação.

Quem tem uma imaginação fértil 
está muito mais preparado para inovar, 
seguir caminhos antes desconhecidos, 
quebrar paradigmas na convicção de 
que a aventura vai produzir resultados 
positivos.

Existem pessoas que buscam na 
imaginação a forma de fugir do presen-
te, sonhando com um futuro desejado, 
mesmo que estejam no campo da ficção, 

do irrealizável. Na linguagem popular 
se diz que esses indivíduos vivem “num 
mundo da lua”, porque teimam em não 
aceitar a realidade, alimentando-se de 
vontades que são puras quimeras. São 
visionários. Alguns fazem disso estraté-
gia política, num processo de enganação 
para alcance de interesses pessoais ou 
de grupos. 

Nossas escolhas, em tudo o que fa-
zemos, são consequências da influência 
da imaginação. O cérebro está, a todo 
instante, buscando respostas para as 
perguntas que surgem no nosso coti-
diano. A cada questionamento enfren-
tado, exercitamos nossa capacidade de 

imaginação, formulando 
alternativas de soluções 
alicerçadas em desejos 
e conhecimento. Se não 
tivéssemos a capacida-
de de imaginar o futuro, 
nossa vida seria de uma 
monotonia que desesti-
mularia procurar a feli-
cidade. 

A imaginação ali-
menta o desenvolvimen-
to intelectual, permitin-

do o aparecimento de novas ideias, com 
os devidos cuidados para não transfor-
má-la em transtornos delirantes, não 
desprezando o necessário senso crítico. 
Sigmund Freud dizia que “a imaginação 
é o ensaio da ação”. Ela é condicionado-
ra dos desejos. “Não existe desejo sem 
imaginação”, já nos ensinava Aristóteles. 
Induz ao esforço racional para testar no-
vas hipóteses, o que se torna essencial 
em qualquer atividade criativa.   

Portanto, sejamos praticantes do 
exercício da imaginação. Assim, estare-
mos acreditando no amanhã. Quem não 
imagina, não sonha. E quem não sonha, 
está fadado ao fracasso, uma vez que não 
acredita sequer em si próprio. 

Sobre a sexta-feira, 13
Sem dúvida que, deixar de sair de casa 

na sexta-feira, 13, é uma superstição arrai-
gada de há muito na mente dos brasileiros. 
Tivéssemos herdado de Portugal, como ou-
tras mazelas que nos afligem, estaríamos a 
festejar a data. Até sendo uma sexta-feira de 
agosto, quando entre nós se afere um azar re-
dobrado. Na terra de Cabral muitas cidades e 
vilas festejam a sexta-feira, 13. A maior festi-
vidade se registra no Castelo de Montalegre, 
em Trás-os-Montes, segundo busquei em rá-
pida navegação pela internet, com a presença 
de bruxas, feitiços e fogueiras. 

Mas essa superstição antecede a Cristo. 
Em muitas culturas, o número 13 era conside-
rado da sorte. Para os egípcios, por exemplo, a 
vida era composta de doze estágios. No 13º es-
tágio o ser humano alcançaria 
a vida eterna. Essa ligação do 
13 com a morte não era enca-
rada negativamente, mas como 
uma “gloriosa transformação”. 
Culturas que tinham medo da 
morte, distorceram a ideia por 
não aceitarem a dita cuja como 
o destino final “de qualquer 
vida”. Na mitologia nórdica, 
conta-se que doze foram os convidados para 
um banquete. O espírito do mal e da discórdia 
apareceu sem ser convidado. O 13º convidado 
provocou um entrevero que resultou na morte 
de um favorito dos deuses.

Para o mundo cristão, um evento de 
má sorte teria ocorrido em 13 de outubro de 
1307, uma sexta-feira: a Ordem dos Templá-
rios foi declarada ilegal pelo Rei Felipe IV, da 
França, e seus membros foram presos, tortu-
rados e executados por heresia. Outra ideia é 
a de que Jesus Cristo teria sido executado em 
uma sexta-feira, 13. Aliás, ao sentar-se para 
a Santa Ceia, Jesus tinha ao seu redor os 12 
apóstolos. Dos 13 que se sentaram à mesa, 
Jesus e Judas morreram pouco depois, um na 
cruz e o outro na corda.

Aqui entre nós, o 13 é o número do Par-

tido dos Trabalhadores e alguns de seus fun-
dadores amarguraram um destino que nunca 
sonharam. Ocuparam o paraíso por exatos 13 
anos e depois, expulsos, sofreram a maldição 
do número 13, que lhes deu muita sorte por 
algum tempo e muito azar por anos ainda não 
calculados. Foi numa sexta-feira, 13, que um 
comício na Central do Brasil selou o destino 
do governo João Goulart.

De minha parte a superstição é com o 
nove, nove fora nada. Herdei do meu pai. Ele 
não comprava um veículo cuja placa, somados 
os números, terminava em “nove fora nada”. 
Quando ele nos deixou, fui olhar a placa do 
seu fusca e o número somado terminava em 
“nove fora nada”. Herdei a tradição, pois achei 
que sua superstição tinha fundamento...

Com o 13 nunca me preo-
cupei. Estava deputado federal 
e o professor Damião Ramos 
convidou-me para ir ao Rio 
com ele. Ponderei, em tom de 
blague, que era uma sexta-fei-
ra, 13 de agosto. Entrar num 
avião nessa data é preciso não 
ter qualquer superstição. Da-
mião, que era superintendente 

da FAE mas já fora um cidadão do mundo, des-
mistificou minha ponderação. Ex- seminarista, 
morador de várias cidades da Europa e princi-
palmente de Roma, onde a vizinhança com o 
Papa o fez desistir da batina: viu que não che-
gava à janela do Vaticano. Com essa formação, 
não dava para acreditar em bruxas. Partimos.

A professora Ana Maria, mãe do sena-
dor Lindemberg foi nossa cicerone em al-
guns pontos da cidade. Seu filho, à época, 
vivia ainda as glórias de ter liderado os ca-
ras-pintadas contra Collor. Para mim, aquela 
sexta-feira 13 foi um dos melhores dias que 
vivi. Pouco depois, naquele mesmo agosto, 
fui nomeado, pelo presidente Itamar Franco, 
diretor do Banco do Nordeste. Por isso que o 
13 é encarado como azarado para uns e nú-
mero de sorte para outros.

 Toda imaginação tem 
um toque de atrevimento, 
ousadia, porque não se 

restringe ao real, não tem 
medo da ilusão, se arrisca nos 

perigos dos devaneios   

 Mas essa superstição 
antecede a Cristo. 

Em muitas culturas, 
o número 13 era 

considerado da sorte   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Na manhã de ontem, aeronave Bombeiro-01 levou imunizantes para Patos, Cajazeiras, Princesa Isabel e Monteiro  
A aeronave Bombeiro-01, 

destinada ao serviço aero-
médico e outros serviços 
em benefício da população, 
deu início às suas ações, na 
manhã de ontem, realizan-
do sua primeira missão: 
transportar vacinas contra 
a covid-19 para as cida-
des de Patos, Cajazeiras, 
Princesa Isabel e Monteiro, 
contribuindo na agilização 
do processo de imunização 
dos paraibanos. Antes de 
decolar do Aeroporto Cas-
tro Pinto, aconteceu o tradi-
cional batismo da aeronave 

pelo Corpo de Bombeiros.
O tenente coronel Eloí-

zio Ferreira, do Corpo de 
Bombeiros Militar do Dis-
trito Federal (CBMDF), 
atuou como copiloto na 
operação e externou sua sa-
tisfação em participar desta 
missão, ressaltando a im-
portância deste serviço. “É 
o mais novo serviço aéreo 
dos bombeiros no Brasil, 
pioneiro no Estado. Repre-
senta uma grande aquisição 
para a população da Paraí-
ba”, afirmou o tenente coro-
nel Eloízio.

Para o comandante geral 
da corporação, coronel Marce-
lo Araújo, este momento é um 
marco na história. “O governa-
dor do Estado, João Azevêdo, já 
havia divulgado a ação da aero-
nave, nessa integração com o 
Sistema de Segurança Pública 
do Estado, com o secretário 
Jean Nunes, e o secretário de 
Saúde, Dr Geraldo Medeiros, 
disponibilizando mais ação 
para a população paraibana”.

 
Serviço
O atendimento aero-

médico do Corpo de Bom-

beiros Militar da Paraíba 
é fruto de uma parceria 
entre a Secretaria de Esta-
do da Segurança e da De-
fesa Social e a Secretaria 
de Estado de Saúde e vai 
possibilitar a implantação 
do transporte aeromédico 
entre todas as regiões da 
Paraíba.

A aeronave é um mo-
nomotor modelo Piper Sa-
ratoga PA-32R-301T. Além 
do serviço de UTI aérea 
para o transporte de pa-
cientes de maneira progra-
mada, regulados através 

da Secretaria de Saúde, a 
aeronave Bombeiros 01 
será utilizada também na 
captação de órgãos e teci-
dos, transporte inter-hos-
pitalar, repatriação de ci-
dadãos paraibanos e no 
apoio às operações insti-
tucionais do Governo, da 
Secretaria da Segurança e 
do CBMPB. A autonomia 
é de quatro horas de voo, 
e capacidade para trans-
portar um paciente, um 
médico, um enfermeiro, e 
a tripulação formada pelo 
piloto e o copiloto.

Serviço aeromédico tem início 
com o transporte de vacinas

Dos oito deputados do PTB que 
participaram da votação da 
PEC do Voto Impresso, rejeitada 
pela Câmara dos Deputados, 
dois votaram contra a orienta-
ção da legenda, que defendia a 
aprovação da proposta. E sen-
do assim, cabe uma pergunta: 
o presidente da legenda, Ro-
berto Jefferson, irá punir os que 
o contrariaram? - como ele fez 
com Wilson Santiago.   

Duas Defecções 
Ainda segundo a nota do Con-
selho do CCHL, “A educação 
superior, em especial, mais do 
que fornecer diplomas em dis-
tintas áreas do conhecimento, 
é fundamental para ‘estimular 
a criação cultural e o desen-
volvimento do espírito científi-
co e do pensamento reflexivo’, 
tal como consigna a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação 
Nacional”. 

O Conselho do Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes (CCHLA), 
da UFPB, aprovou voto de repúdio 
ao ministro Milton Ribeiro. “O Con-
selho acredita que o acesso à edu-
cação superior no Brasil deva ser 
ampliado, e nunca reduzido, por 
se constituir em um instrumento de 
democratização da nossa socieda-
de”, diz trecho da nota.  

Voto De repúDio (1) 

“está na contramão Do que o país tem procuraDo 
atingir”, Diz Veneziano sobre ministro Da eDucação 

Voto De repúDio (2) 

É, no mínimo, um contrassenso um ministro da Educação declarar, ainda mais numa emissora de 
TV pública - foi em entrevista à TV Brasil -, que a “universidade deveria, na verdade, ser para 
poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade”. Mesmo considerando que a frase foi dita num 
contexto em que Milton Ribeiro apontava os institutos federais, que formam técnicos, como “a 
grande vedete do futuro”, é o tipo de declaração que dissemina a ideia de que a universidade 
não é para os menos abastados. Pior: que as universidades não são tão úteis assim à socie-
dade, já que na visão equivocada do ministro, quem tem formação superior - citou advogados 
e engenheiros - está “dirigindo Uber, porque não consegue colocação [no mercado], se fosse 

técnico em informática, conseguiria”. No Senado, Veneziano Vital do Rêgo (foto) apresentou re-
querimento para que o ministro seja convocado a explicar-se na Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte. “Causa-nos estranheza uma fala com esse teor, emitida pelo responsável pela pasta 

que regula o ensino superior no país, tendo em vista os benefícios que um maior grau de ins-
trução traz à produtividade e formação cívica e intelectual das pessoas”, disse o senador, 

para quem “a postura restritiva em relação ao acesso aos cursos superiores, está na 
contramão do que o país tem procurado atingir”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A cantora Walquíria Santos foi a Brasília pedir 
aos parlamentares que votem, em caráter de 
urgência, o projeto de lei apresentado pelo de-
putado Julian Lemos (PSL) para criminalizar a 
prática de ‘haters’ - ou ‘odiadores’ - na Internet. 
“Por favor, votem a lei Lucas Santos. Não conse-
gui salvar meu filho, mas vocês podem salvar os 
seus”, disse em vídeo.

“por faVor, Votem a Lei Lucas  
santos, em caráter De urgência” 

tem conVergência 

Direitos cortaDos 

“A gente está fazendo esse diálogo com o 
governador”. Da deputada Pollyanna Dutra 
(PSB), em entrevista a uma emissora de TV, 
referindo-se à possibilidade de se filiar ao par-
tido de João Azevêdo, o Cidadania. Apesar de 
afirmar que tem conversado com outras le-
gendas, ela disse que as bandeiras políticas 
do Cidadania convergem com as suas.  

“O governo aproveitou a turbulência do dia [votação 
a PEC do Voto Impresso] para cortar mais direitos da 
classe trabalhadora”, denuncia Gervásio Maia (PSB), 
que votou contra o texto-base da nova Reforma Tra-
balhista, aprovado no plenário da Câmara dos Depu-
tados por 304 votos contra 133. “[Permite] a possibili-
dade de firmar contratos sem garantias trabalhistas”.   
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A Reitoria da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
tomou conhecimento, nessa 
terça-feira (10), sobre ofício 
recebido na segunda-feira (9), 
quando começou a tramitar, 
acerca de Notícia de Fato ins-
taurada pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF/PB) a partir 

de denúncia, originalmente 
oferecida ao Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB), de su-
posta fraude para compra de 
vaga no curso de Medicina. 

Primeiramente, a UFPB 
esclarece que o Período 
2021.2 ao qual se refere a de-
núncia ainda não foi iniciado. 

A instituição deu início, no 
último dia (9), ao Período Su-
plementar 2021.1. Lembran-
do que as vagas da UFPB são 
preenchidas mediante Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu). 

O reitor da UFPB, Prof. 
Valdiney Gouveia, que tomou 
conhecimento do procedi-

mento que tramita no MPF/
PB somente na terça (10), 
quando estava em viagem ofi-
cial a Recife (PE), determinou 
imediatamente o levantamen-
to de todas as informações so-
bre os fatos para, no prazo de 
até 10 dias, apresentar mani-
festação ao MPF/PB. 

O reitor esclareceu que o 
procedimento foi aberto pelo 
procurador federal José Godoy 
Bezerra de Souza a partir de 
uma denúncia e que a UFPB 
vai colaborar com todas as in-
formações para instrução do 
procedimento, objetivando au-
xiliar na apuração pelo MPF/

PB e comprovação da sua 
procedência ou não, visando a 
adoção das medidas cabíveis. 

A UFPB ressalta sua his-
tória de credibilidade, res-
ponsabilidade e compromisso 
para com a educação, a comu-
nidade acadêmica e a socieda-
de em geral.

UFPB colabora com apuração de fraude

A aeronave é um 
monomotor modelo Piper 
Saratoga PA-32R-301T e 
além de UTI aérea, será 
utilizada na captação de 

órgãos e tecidos, transporte 
inter-hospitalar, repatriação 

de cidadãos e operações 
institucionais do Governo

Atendimento aeromédico do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social e a Secretaria de Estado de Saúde e será levado a todas as regiões da Paraíba

Fotos: Secom-PB
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Municípios recebem, nesta quinta-feira, 39.730 doses de Pfizer e AstraZeneca para ampliar a cobertura vacinal

A Paraíba recebeu, on-
tem, um novo lote de imu-
nizantes contra a covid-19 
para seguir imunizando a 
população contra a doença. 
Foram 39.730 doses da Pfizer 
e AstraZeneca. A distribuição 
para as vacinas de primeira 
dose começará a ser reali-
zada nas primeiras horas de 
hoje.

Do lote, 17.500 da As-
traZeneca chegaram na ma-
drugada de ontem e, por se-
rem destinadas apenas para 
completar o ciclo vacinal, as 
doses serão armazenadas na 
rede de frio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) até a 
data referente a entrega de 
segundas doses. 

Já as doses da Pfizer, um 

montante de 22.230 doses, 
serão destinadas apenas 
para a aplicação de primeiras 
doses para ampliar a vacina-
ção do público sem comor-
bidades a partir de 18 anos, 
segundo a 37ª Pauta de Dis-
tribuição. Com a exclusão da 
reserva técnica, o Ministério 
da Saúde estima que 20.007 
pessoas serão vacinadas com 
o novo lote.

O repasse para os muni-
cípios será realizado a partir 
das primeiras horas de hoje, 
mantendo o compromisso do 
Governo do Estado na distri-
buição dos imunizantes para 
as cidades em até 24h após o 
recebimento.

Com a chegada das do-
ses e a entrega do lote com 
62.010 doses também da 
Pfizer, entregues ontem, os 
municípios poderão avançar 

na imunização da popula-
ção. 

Dados do 35º Informe 
Técnico do Governo Federal, 
através do Ministério da Saú-
de, indicam que 1.086.792 
pessoas residentes na Paraí-
ba aguardam receber uma 
dose das vacinas e 980.249 
aguardam o recebimento de 
segundas doses.

Até o momento, segun-
do o Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, o 
Estado aplicou 2.827.236 
doses, sendo 2.017.128 pes-
soas com primeiras doses e 
e 810.108 que completaram 
os esquemas vacinais, onde 
749.060 tomaram as duas 
doses e 61.048 utilizaram 
imunizante de dose única. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 3.280.855 doses de vacina 
aos municípios.

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

Estado distribui hoje novo lote 
de vacinas contra a covid-19

Votação na Câmara

PSDB decide retaliar quem 
disse sim ao voto impresso

O PSDB encontrou 
uma solução para retaliar 
os 14 deputados federais 
da bancada que descum-
priram a orientação par-
tidária e votaram a favor 
da PEC do voto impresso, 
na noite da terça, sem pu-
ni-los internamente. Mas 
o partido retaliará esses 
parlamentares de outra 
maneira: dará um "bônus" 
do fundo eleitoral aos 17 
deputados que seguiram a 
decisão da Executiva.

A direção da legenda 
se reuniu antes da vota-
ção e decidiu fechar ques-
tão contra a proposta da 
deputada Bia Kicis (PS-

L-DF), e defendida pelo 
presidente Jair Bolsona-
ro. Isso significa que os 
deputados poderiam ser 
até expulsos do partido 
por "justa causa". Assim, 
o PSDB continuaria sendo 
"dono" do mandato.

Entre os que votaram 
pelo voto impresso está 
o deputado Lucas Redec-
ker (RS), que coordena a 
campanha do governa-
dor do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, nas prévias 
tucanas que vão definir 
o candidato do partido à 
Presidência em 2022.

"Se a Executiva não 
tomar providências, o par-
tido vai ser desmoraliza-
do. Esses deputados des-
cumpriram uma cláusula 

estatutária. O PSDB deve 
expulsá-los imediatamen-
te e pedir o mandato", dis-
se o presidente do PSDB 
paulistano, Fernando Al-
fredo. Nenhum deputado 
tucano paulista votou a 
favor da PEC bolsonarista.

O  p r e s i d e n t e  d o 
PSDB, ex-deputado Bru-
no Araújo (PE), fez uma 
ofensiva junto aos parla-
mentares para virar votos. 
A expectativa inicial era 
que a ampla maioria da 
bancada, de 32 deputa-
dos, votassem pelo voto 
impresso. No placar final, 
a PEC do Voto Impresso 
teve 229 votos favoráveis 
e 218 contrários. Eram 
necessários 308 para que 
fosse aprovada.

O Estado da Paraíba já distribuiu, através da SES, um total de 3.280.855 doses de vacina aos municípios

Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) registrou, 
ontem, novos 579 casos 
de contaminação pela co-
vid-19. Destes 27 são con-
siderados casos graves ou 
moderados, e cinco fale-
cimentos em decorrência 
do agravamento da doença. 
Com os números, a Paraíba 
contabiliza 426.198 casos 
confirmados da doença, 
sendo 300.989 pessoas 
consideradas recuperadas, 
o equivalente a 70,65% dos 
casos totais, e 9.076 óbitos, 
2,13% dos casos acumu-
lados. Desde o último do-
mingo, a ocupação de leitos 
de UTI segue estável, com 
21% de ocupação em todo 
o Estado.

Aproximadamente 
27% dos casos (116.133), 
seguem em aberto, refe-
rente a pacientes em recu-
peração ou com a situação 
não finalizada no sistema 
de notificação de casos.

Um total de 12 pacien-
tes deram entrada nos hos-
pitais públicos de referên-
cia para o tratamento da 
covid-19 entre terça-feira 

e ontem. Com o adicional, o 
Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar contabiliza 
253 pacientes internados, 
mantendo a ocupação 
de 21% nos leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obs-
tétrico), registrada desde 
domingo, e 15% nos leitos 
de enfermaria em todo o 
Estado.

Na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação é de 21% em 
UTI e 18% em enfermarias, 
ambos adultos. Em Cam-
pina Grande, os números 
são de 20% e 16%, em UTI 
e enfermaria adultos. Já no 
Sertão, a ocupação em UTI 
é de 23% e 11% nas enfer-
marias.

Entre os óbitos, três 
aconteceram entre terça-
feira e ontem, os demais 
são datados do dia 25 de 
abril. Todas as vítimas são 
homens, com idades entre 
41 e 75 anos. Apenas um 
não possuía comorbidades, 
os demais apresentaram 
hipertensão como fator de 
risco mais frequente. 

As mortes ocorreram 
entre residentes de Campi-
na Grande (2), João Pessoa, 
Bayeux e São João do Cariri, 

com um falecimento cada. 
Outras 38 mortes estão em 
investigação pela SES.

Com 1.141.391 tes-
tes para diagnóstico da 
covid-19 já realizados, o 
Estado confirma casos 
em todas as cidades pa-
raibanas e óbitos em 222 
das 223. Um total de 72 
cidades possuem mais de 
mil casos de covid-19. As 
maiores concentrações de 
casos ocorrem em: João 
Pessoa (103.215), Cam-
pina Grande (41.763), 
Patos (13.749), Guara-
bira (9.992), Cajazeiras 
(9.774), Cabedelo (9.529), 
Santa Rita (9.394), Bayeux 
(8.112), Sousa (7.153), 
Pombal (5.826), São Ben-
to (5.821) e Esperança 
(5.349).

Cinco municípios con-
centram 307 novos casos, 
correspondendo a maioria 
de 53,02% dos casos re-
gistrados. São eles: Campi-
na Grande com 122 novos 
casos; seguida por João 
Pessoa que registrou 100 
contaminações; Princesa 
Isabel teve 34 casos; a lista 
se encerra com Guarabira 
e Patos, confirmando 26 e 
25 casos, respectivamente.

PB registra ocupação de 21% 
dos leitos de UTI há quatro dias
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Pedro Venceslau 
Agência Estado

Ator e diretor Paulo José morre 
aos 84 anos no Rio de Janeiro

PSB vai ao STF contra imposto 
zero para armas e munições

O ator e diretor Paulo José 
morreu aos 84 anos ontem, 
no Rio de Janeiro, de acordo 
com comunicado da TV Globo. 
Ele estava internado havia 20 
dias por conta de uma pneu-
monia e deixa esposa e quatro 
filhos.

Gaúcho de Lavras do Sul, 
Paulo José começou sua tra-
jetória no teatro ainda no Rio 
Grande do Sul. Na década de 
1960, iniciou sua carreira no 
Teatro de Arena, em São Pau-
lo, com a peça Testamento de 
um Cangaceiro (1961), diri-
gida por Chico de Assis. Seu 
primeiro trabalho na Globo foi 
na novela Janete Clair, de 1969. 
Paulo marcou época com uma 
parceria firmada com o ator 
Flávio Migliaccio na novela O 
Primeiro Amor, de 1972. Os 
personagens foram tão mar-
cantes que deram origem a um 
seriado, Shazan, Xerife e Cia, 
escrito, dirigido e estrelado por 
eles de 1972 a 1974.

Ao longo de mais de seis 

O Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB) entrou ontem, 
com uma ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
tentar derrubar a resolução 
do Governo Federal que zerou 
o imposto sobre exportação de 
armamentos e munições para 
a América do Sul e a América 
Central. A sigla argumenta que 
a medida pode facilitar o tráfico 
de armas.

No mês passado, o Co-
mitê Executivo de Gestão da 
Câmara de Comércio Exterior 
(Gecex) derrubou a alíquota de 

150%, que estava em vigor des-
de 2001. O tributo havia sido 
instituído, duas décadas atrás, 
para conter o chamado 'efeito 
bumerangue' das exportações 
a países com menor controle 
sobre o comércio de armamen-
tos, sobretudo o Paraguai, o que 
viabilizava a reintrodução de 
verdadeiros arsenais no mer-
cado clandestino brasileiro. 

"O imposto sobre expor-
tação de armas e munições foi 
criado há 20 anos a partir de 
estudos técnico-científicos que 
identificaram o efeito bume-
rangue. Ou seja, o armamento 
exportado volta ao Brasil, inclu-
sive armas de venda proibida 
em nosso território", explica o 

advogado Rafael Carneiro, que 
representa o PSB. Para o par-
tido, a revogação do imposto 
é inconstitucional por violar 
direitos fundamentais, como o 
direito à vida e à segurança, na 
medida em que pode aumentar 
a circulação de armas ilegais no 
país. Outro argumento usado 
pelo PSB é que a tributação foi 
excluída de súbito e sem justi-
ficativa.

"No caso das armas e mu-
nições, o objetivo almejado 
com a instituição de imposto de 
exportação, com a previsão de 
alíquota de 150%, encontra-se 
no combate ao contrabando de 
armas e ao crime organizado", 
argumenta o partido na ação.

Agência Estado

Rayssa Motta 
Fausto Macedo
Agência Estado

décadas de carreira, Paulo José 
esteve presente em mais de 20 
novelas e minisséries, além de 
filmes como Macunaíma, de 
1969, e Todas as Mulheres do 
Mundo, de 1966. Agora É que 
São Elas, de 2003, de Ricardo 
Linhares, surgiu a partir de 
uma ideia do próprio ator.

Paulo José também dirigiu 
episódios de Casos Especiais, 
a adaptação do livro Agosto, 

de Rubem Fonseca, Memorial 
de Maria Moura, adaptação 
da obra de Rachel de Queiroz, 
e Incidente em Antares, ins-
pirado no romance de Érico 
Veríssimo.

O ator conviveu por 20 
anos com o mal de Parkinson 
e seu último trabalho nas telas 
foi como Benjamin, persona-
gem da novela Em Família que 
também sofria da doença.

Paulo José estava internado havia 20 dias por conta de uma pneumonia

Foto: Reprodução
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Fuzileiros navais da Marinha do Brasil realizam até 
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Veículos terão que usar rotas alternativas devido a obras de restauração na ponte entre os municípios de Bayeux e João Pessoa

Desvios da Avenida Liberdade 
serão liberados até amanhã
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Réveillon na capital

Programação será divulgada até o fim do mês
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

O prefeito de João Pes-
soa Cícero Lucena anunciou 
ontem que a programação 
do Réveillon 2022 dever ser 
divulgada até o final do mês. 
A realização de eventos entra 
em pauta diante do avanço 
da campanha de imunização 
contra a covid-19. As insti-
tuições ligadas ao turismo 
paraibano se posicionaram 
a favor do evento, pois o 
número de casos da doença 
e internações hospitalares 

estão cada vez mais baixos, 
mas o momento ainda exige 
cautela.

 O presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
de Hotéis da Paraíba (ABIH), 
Rodrigo Pinto, considera a 
festa de ano novo importante 
para o turismo e economia 
local, mas é preciso ter cau-
tela, avaliando o panorama 
dos casos de covid-19.

“Se nos próximos quatro 
meses, o número de casos e 
internações se mantiverem 
baixos e estivermos com 
um bom índice de vacina-

ção, acho o evento válido.
Sabemos que a vacinação 
está fazendo a diferença no 
controle da covid-19, mas 
se houver alguma virada de 
curva ou nova variante do ví-
rus, o réveillon tem que ser 
reavaliado”, opinou.

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (Pbtur), 
Ruth Avelino, acredita que o 
prefeito tomará a decisão 
mais prudente em relação 
ao Réveillon 2022, porém 
destaca que o turista esco-
lhe a Paraíba como destino, 
independente de ter show na 

virada do ano. “Se no final do 
ano as condições sanitárias 
estiverem favoráveis à reali-
zação do Réveillon 2022, por 
que não? Confio no senso de 
coletividade e responsabilida-
de do nosso gestor. O show na 
praia é bacana, pois valoriza 
o artista paraibano. O turista 
escolhe João Pessoa porque 
é uma cidade organizada, de 
praias limpas e belíssimas, e 
uma ótima qualidade de vida”, 
frisou.

Para o presidente da 
Associação Brasileira das 
Agências de Viagens da Pa-

raíba (ABAV-PB), Breno Mes-
quita, a gestão municipal só 
terá um parâmetro sobre a 
realização ou suspensão da 
festa de ano novo, no mês 
de dezembro ou na quinze-
na que antecede o evento. 
“Atualmente os casos estão 
controlados. Tomara que o 
quadro esteja favorável a rea-
lização do réveillon no final 
do ano”, declarou.

As empresas de turismo 
estão otimistas para o mês de 
janeiro. Segundo Mesquita, o 
presidente da agência de Tu-
rismo CVC, Leonel Andrade, 

anunciou no mês passado que 
vai faltar avião e hotel para o 
turista vir ao Nordeste.

“Sabemos que quem 
vem para passar o ano novo, 
provavelmente, tem familia-
res em João Pessoa, ficando 
no mínimo uma semana. Está 
muito difícil conseguir hos-
pedagem e passagem para o 
Nordeste, há também uma 
alta demanda de nordestinos 
indo conhecer estados do Sul 
e Sudeste. Como o turismo 
internacional está suspenso 
devido à pandemia, o regio-
nal alavancou”, avaliou.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Os desvios da Avenida Li-
berdade - início da PB-004 -, 
uma das principais vias do mu-
nicípio de Bayeux, serão libera-
dos até amanhã para utilização 
por parte dos veículos. O ajus-
te no trânsito se dá por conta 
dos serviços de recuperação 
estrutural que já começaram 
a ser realizados na ponte de 
160 metros de extensão sobre 
o Rio Sanhauá que faz ligação 
com João Pessoa. A obra, que 
faz parte do Programa de Mo-
bilidade Urbana do Governo do 
Estado, vai proporcionar mais 
segurança para quem trafega e 
mora próximo ao local. Ao todo 
estão sendo investidos cerca de 
R$ 2,7 milhões no projeto que 
contempla também a restau-
ração do viaduto da Rua Índio 
Piragibe.

Na manhã de ontem era 
intenso o trabalho para con-
cluir o segundo desvio. “Já era 
para terem sido entregues se-
mana passada, não fossem as 
chuvas que têm atrapalhado o 
andamento”, disse Victor Melo, 
engenheiro responsável pela 
execução das obras. Segundo 
informações do Departamento 
de Estradas de Rodagem da Pa-
raíba(DER-PB) os serviços na 
ponte sobre o Sanhauá serão 

realizados em duas etapas e 
em todo o processo se farão 
necessárias as mudanças no 
trânsito. 

“Na primeira etapa, que 
terá cerca de 45 dias de dura-
ção, as faixas Bayeux - João Pes-
soa passarão a funcionar em 
mão dupla, porque o serviço 
será feito do lado oposto e em 
seguida haverá interdição con-
trária e os veículos usarão a via 
sentido João Pessoa- Bayeux, 
também em mão dupla”, deta-
lhou Francisco de Assis, enge-
nheiro do DER-PB responsável 
por gerir a obra. Ele disse ain-
da que a segunda etapa levará 
mais tempo, cerca de 60 dias. 
“Já que além das reparações 
estruturais, será necessário re-
parar também o guara-corpo 
do passeio”, diz referindo-se à 
mureta de proteção que mar-
geia a ponte. 

Os locais onde o trânsito 
será mudado serão sinalizados 
e terão o suporte da Polícia 
Rodoviária Estadual, e da Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
de Bayeux e João Pessoa. 

Desde que foi construída 
há 40 anos nenhuma restau-
ração foi realizada na ponte. 
Quem mora próximo ao local 
afirma que a demanda é anti-
ga e que a sensação de insegu-
rança incomoda. "Tem partes 

da ponte que o concreto tá 
desgastado e que os ferros tão 
aparecendo. Isso sem falar que 
quando passa carro pesado a 
gente sente o tremor”, conta 
Maria de Lourdes da Silva que 
há 35 anos mora no bairro de 
São Bento, há poucos metros da 
construção. “Muita gente utiliza, 
muita gente passa por essa pon-
te, tanto carro como gente a pé 
e ninguém nunca fez nada por 
ela”. Maria José Mendes também 
é moradora antiga, são 33 anos 
no bairro. Do terraço a dona de 
casa consegue ver parte da es-
trutura da ponte. “Cheguei aqui 
a minha filha de 34 anos era um 
bebê e desde esse tempo nada 
aqui foi feito. A verdade é que 
mora muita gente do lado da 
ponte e por isso que é bom re-
formar porque a gente se sente 
mais segura”.  

Benefício também para os 
cerca de 300 mil habitantes de 
João Pessoa, Bayeux e Santa 
Rita que todos os dias passam 
pelo local. Pessoas como Flá-
vio Alberto, o motorista por 
aplicativo comemora a melho-
ria. “Claro que toda melhoria 
é bem-vinda. E eu como moro 
em Bayeux mas sempre faço 
corrida em João Pessoa, sem-
pre passo por aqui e sei que 
é necessário e que o cuidado 
feito agora é feito pensando 
no futuro”. Operários trabalharam intensamente para construir os desvios dos veículos para permitir a recuperação da estrutura da ponte

Cerca de 300 mil moradores de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita serão beneficiados com a recuperação da ponte de 160 metros de extensão sobre o Rio Sanhauá, que existe há cerca de 40 anos sem nunca ter passado por restauração

Fotos: Roberto Guedes
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Substâncias presentes em itens de higiene, como shampoos e condicionadores, também levam a síndrome metabólica e câncer

Produtos inadequados podem 
gerar até puberdade precoce

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A assistente social Samara 
Angelina é mãe de José Miguel, de 
quatro anos de idade e ele, des-
de os seis meses, usa shampoo, 
condicionador, creme dental, 
protetor solar, perfume, sabo-
nete,dentre outros cosméticos 
infantis. Ela afirma que antes de 
comprar algum desses produ-
tos, sempre tenta observar se é 
hipoalergênico, arde nos olhos, 
contém corante, é testado em ani-
mais ou tem cheiro muito forte. 
“Crianças querem colocar tudo 
na boca. Então, tem que olhar 
essas coisas”, destacou. 

Para ela, nem sempre os 
outros pais de crianças estão 
atentos às características daqui-
lo que compram, porque geral-
mente olham as grandes marcas 
e menores preços. “Querendo ou 
não, o preço influencia muito, 
principalmente pela variedade. 
E quando se põe numa balan-
ça, pela frequência do consumo, 
pesa muito o valor que é pago”, 
acrescenta. 

Além daquilo que normal-
mente observa, Samara conta 
que chegou a ouvir comentários 
e tem visto postagens na internet 
sobre outros componentes nes-
tes itens que poderiam ser pre-
judiciais a saúde do seu filho. Em 
uma das pesquisas que realizou, 
descobriu que os produtos que 
possuem glicerina ou óleos ve-
getais são mais indicados porque 
não apresentam reação alérgica. 

“Hoje em dia, a internet se 
divide pelos subgrupos. Então 
sempre tem algum perfil de pro-
duto infantil ou de promoção de 
itens. Aí sempre ocorre avaliação 
de pais/consumidores e até pes-
soas que trabalham na venda e 
distribuição de produtos. Tipo, 
produtos que contém derivados 
de petróleo ou embalagens com 
parabenos e outros reagentes 
ou conservantes”, ressalta a mãe 
de Miguel. 

A estudante Nathaly Andra-
de, por sua vez, é mãe de Sarah de 
Andrade, de três anos, e comenta 
que quando vai comprar algum 
produto de higiene para a meni-
na procura saber se aquilo está 
adequado a idade dela. “Ela usa 
shampoo, condicionador, quase 
todos os produtos infantis, mas 
olho apenas se está na idade ade-
quada, nada muito além disso. 
Nunca soube nada a respeito, 
mas acho que deve existir al-

gum composto que possa fazer 
mal, mas não tenho muita noção 
sobre a realidade cosmética. Por 
isso, tento ao menos adequar a 
idade dela o que uso”, explica. 

Os shampoos, condiciona-
dores, cremes de pentear, sa-
bonetes, repelentes, perfumes, 
creme dental, protetor solar, ou 
seja, todos os produtos de higie-
neinfantil devem ter seus rótulos 
lidos com atenção, pois apesar 
da palavra “Kids” estar presen-
te nas embalagens, muitos têm 
componentes inadequados para 
as crianças.

Inclusive, os endocrinolo-
gistas apontam riscos destes ele-
varam as chances de puberdade 
precoce, síndrome metabólica e 
alguns cânceres. “Infelizmente, 
muitos desses produtos contêm 
em sua composição substâncias 
que funcionam como ‘disrupto-
res endócrinos’ (DE) que interfe-
rem no equilíbrio hormonal do 
nosso corpo”, explica a endocri-
nopediatra Débora Alencar.

A especialista observa que, 
geralmente, os DEs perturbam 
o sistema endócrino imitando 
ou bloqueando um hormônio 
natural do nosso corpo. E isso 
leva a vários problemas como 
puberdade precoce, síndromes 
metabólicas e alguns tipos de 
câncer.  Além destas doenças, es-
tes cosméticos podem trazer ou-
tros problemas, pois segundo a 
médica, já existem trabalhos que 
associam a exposição às subs-
tancias presentes nos produtos 
infantis com aumento da chance 
de desenvolver problemas de ti-
reoide, obesidade e distúrbios 
neurocomportamentais, como 
transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. “Além disso, mui-
tos desses produtos contêm irri-
tantes em sua composição que 
podem causar reações alérgicas 
na pele da criança”, completou. 

Débora Alencar destacou 
ainda que os pais devem evitar 
principalmente os produtos que 
contêm parabenos, BPA, ftalatos 
e triclosan porque estas subs-
tâncias atuamcomo disruptores 
endócrinos. “Também devemos 
evitar o álcool na composição 
visto que pode ser bastante ir-
ritante para a pele da criança”, 
reforça.

Ela orienta também que 
os responsáveis realizem a hi-
gienização adequada de frutas 
e verduras visto que os pestici-
das também funcionam como 
disruptores endócrinos. 

Pigmentação da pele

Vitiligo ainda é estigmatizado pelo preconceito
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Nos dias ensolarados é 
natural que as pessoas se ex-
ponham ao sol nas praias do 
litoral paraibano. Mas o que 
não é problema para a maio-
ria, pode significar uma preo-
cupação para aqueles que têm 
vitiligo, uma doença que causa 
despigmentação da pele na for-
ma de manchas. A doença não 
é grave, nem contagiosa, mas 
quem sofre com ela, é alvo de 
preconceitos devido às altera-
ções estéticas que ela provoca.

Na maioria das vezes por 
falta de informação, algumas 

pessoas que possuem vitiligo 
chegam a sofrer preconceitos 
por conta das manchas brancas 
nos braços, pernas e rosto. Por 
conta desses ataques, muitos 
deles precisam de um acom-
panhamento psicológico por-
que as lesões provocadas pela 
doença, não raro, impactam 
significativamente na qualida-
de de vida e na autoestima do 
paciente.

Na Secretaria de Saúde do 
Estado, não existe estatística 
sobre vitiligo porque ela não 
é uma doença contagiosa. Mas 
de acordo com a Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia (SBD), 
a doença afeta cerca de 1% da 

população mundial e 0,5% da 
população brasileira. Apesar 
de parecer pouco, o número 
representa aproximadamente 
1 milhão de brasileiros, con-
forme estimativas feitas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O vitiligo ocorre quando 
as células produtoras de pig-
mento deixam de funcionar. A 
despigmentação pode afetar 
qualquer área do corpo, incluin-
do a boca e cabelo. Costuma ser 
mais perceptível em pessoas de 
pele mais escura. E o tratamen-
to pode melhorar a aparência 
da pele. O dermatologista Jáder 
Freire, explicou que tem casos 

que tem cura, e casos que não. 
“Quando o tratamento é feito 
de forma precoce, as chances 
de cura são maiores”. Segun-
do ele, qualquer pessoa pode 
descobrir que tem vitiligo ou 
não. Se você tem uma mancha 
branca na pele, deve procurar 
imediatamente um dermatolo-
gista que ele dá o diagnóstico”, 
alertou Jáder enfatizando que 
tem casos que correspondem 
ao tratamento e outros não.

Ainda de acordo com o 
doutor Jáder, a maioria dos 
pacientes de vitiligo não mani-
festa qualquer sintoma além do 
surgimento de manchas bran-
cas na pele. Em alguns casos, 

relatam sentir sensibilidade e 
dor na área afetada. 

Para quem tem a doença, o 
tratamento visa cessar o aumen-
to das lesões (estabilização do 
quadro), bem como a repigmen-
tação da pele. Existem medica-
mentos que induzem à repig-
mentação das regiões afetadas 
como tacrolimus derivados de 
vitamina D e corticosteroides. 
O tratamento é individualizado 
e deve ser discutido com um 
dermatologista, conforme as 
características de cada paciente.

Os resultados podem variar 
consideravelmente entre uma 
pessoa e outra. A orientação é 
que os pacientes evitem fatores 

que possam precipitar o apareci-
mento de novas lesões ou acen-
tuar as já existentes, como não 
usar roupas apertadas, ou que 
provoquem atrito ou pressão so-
bre a pele, e diminuir a exposição 
solar. Controlar o estresse é ou-
tra medida que deve ser adotada 
por quem tem a doença.

Ainda de acordo com a 
Sociedade Brasileira de Der-
matologia, doença é genética e 
não traz danos à saúde física do 
paciente. O que existe na verda-
de, são resultados bastante sa-
tisfatórios no tratamento para 
controlar a doença, diminuindo 
o aumento das lesões e repig-
mentando a pele.

Baixa estatura 
e risco de 
hipertensão

Conforme o Observatório 
da Saúde da Criança e do Ado-
lescente da Faculdade de Me-
dicina da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
a puberdade é o período de 
transição da infância para a 
fase adulta. Nesta fase, ocor-
rem modificações no corpo 
da criança, tais como o sur-
gimento de pelos pubianos e 
axilares, odor nas axilas, acne, 
aumento da oleosidade da 
pele e o crescimento rápido 
dos adolescentes. 

Nas meninas, acontece 
entre 8 e 13 anos e o primeiro 
sinal é o surgimento de ma-
mas (broto mamário), além 
da primeira menstruação. Já 
nos meninos é entre 9 e 14 
anos e o primeiro indício é 
o aumento do tamanho dos 
testículos. 

É considerada precoce a 
puberdade que surge antes 
dos oito anos em meninas e 
dos nove anos em meninos. 
Ela é provocada pela circu-
lação precoce dos hormônios 
sexuais no sangue e é resul-
tado da exposição da criança 
a algum hormônio (ex: me-
dicamentos) ou porque suas 
glândulas passaram a produ-
zir esses hormônios sexuais 
antecipadamente.

Entre as suas consequên-
cias estão a baixa estatura na 
idade adulta, maior risco de 
obesidade, hipertensão, dia-
betes tipo dois, doenças car-
diovasculares e alguns tipos de 
câncer. O tratamento é avaliado 
pelo especialista.

A Síndrome Metabólica, 
por sua vez, é definida pela So-
ciedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia (SBEM) 
como um conjunto de doenças 
baseadas na resistência insu-
línica. Assim, a dificuldade 
de ação da insulinaaumenta 
o risco de doenças cardíacas, 
acidente vascular cerebral e 
diabetes.

 Também inclui hiper-
tensão arterial, excesso de 
gordura corporal na cintura 
eníveis de colesterol anor-
mais. O tratamento geral-
mente inclui perda de peso, 
exercícios físicos, reeduca-
ção alimentare alguns medi-
camentos específicos.

Foto: Arcevo pessoal

Endocrinopediatra Débora Alencar frisa que os chamados “disruptores endócrinos” interferem no equilíbrio hormonal

Samara Angelina afirma que sempre procurar obter informações da composição dos produtos que compra para o filho Miguel

Foto: Arcevo pessoal



Paraíba
Edição: Cardoso Filho          Editoração: Bhrunno Maradona

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        7

Ketlen Kauane era vítima de constantes agressões e, no dia do crime, foi jogada contra a parede pelo padrasto

O casal Geraldo Júnior 
dos Santos (25) e Géssica 
Borges de Sousa (21) foi 
julgado e condenado pelo 
Tribunal do Júri da Comar-
ca de Patos, a 35 e 20 anos 
de prisão, respectivamente, 
pela morte de Ketlen Kauane 
Borges, de apenas três anos 
de idade. A criança foi espan-
cada e morta em outubro do 
ano passado, no bairro Sete 
Casas, Zona Leste de Patos, 
Sertão da Paraíba. O julga-
mento ocorreu quase um ano 
após o crime e tramitação do 
processo,

Géssica Borges, mãe de 
Ketilly, foi condenada por 

omissão pelos crimes de ho-
micídio doloso e estupro, no 
entanto, ela recebeu clemên-
cia pelo crime de estupro, o 
que reduziu a pena para 20 
anos de reclusão no presídio 
feminino de Patos. Já o com-
panheiro, Geraldo Júnior, foi 
condenado pelo crime de 
homicídio doloso (quando 
há intenção de matar), e terá 
que cumprir 35 anos de ca-
deia no presídio Desembar-
gador Romero Nóbrega. 

Ao término da sessão de 
julgamento, que aconteceu 
no auditório das Faculdades 
Integradas de Patos (FIP), o 
casal foi recolhido aos res-
pectivos presídios, onde já 
se encontrava detido desde 
o ano passado. Na época do 

crime, peritos do Núcleo de 
Medicina e Odontologia Le-
gal (Numol) também confir-
maram que a criança sofria 
violências física e sexual pra-
ticadas pelo padrasto e aco-
bertadas pela mãe.

Géssica que é natural 
da cidade de Santa Luzia do 
Maranhão, passou a residir 
em Patos com Geraldo após 
se conhecerem através de 
um aplicativo de relaciona-
mento na Internet. Geraldo é 
patoense e chegou a cumprir 
pena no presídio Romero 
Nóbrega, de Patos, por uma 
tentativa de homicídio ocor-
rida na cidade de Coremas. 
Quando conheceu a mãe 
da criança o homem estava 
cumprindo prisão domiciliar.

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Casal é condenado por morte 
de criança de 3 anos em Patos

Fotos: Divulgação

Geraldo já havia sido preso por uma tentativa de homicídio e agora foi condenado pela morte de Ketlen Kauane

Um homem que exibia 
armas de fogo para intimi-
dar e ameaçar moradores 
de Pitimbu foi preso por 
agentes da Delegacia de 
Polícia de Conde, Litoral 
Sul do Estado, na tarde 
dessa terça-feira. As amea-
ças, segundo o delegado 
Luciano Mendonça, eram 
feitas através de vídeos 
postados em redes sociais. 

O delegado informou 
que a prisão aconteceu 
na comunidade conheci-
da como “Chifre de Ouro”, 
em Conde, e o homem foi 

autuado por tráfico de 
drogas. “Com ele, foram 
apreendidas maconha, 
crack, artame, skank e co-
caína, além de pequena 
quantia em dinheiro”.

O preso é protagonista 
de um vídeo que circulou 
nas redes sociais, no qual 
ele e outros companhei-
ros aparecem se gabando e 
exibindo armas de fogo na 
cidade de Pitimbu. O vídeo 
circulou bastante entre os 
moradores da região de 
Conde, Pitimbu e Alhandra 
e foi postado pelo próprio 

preso, não sendo de res-
ponsabilidade da Polícia 
Civil nem a imagem, nem 
a sua identificação, que é 
conhecido na região como 
José Michael.

Homem acaba preso após 
mostrar vídeo com armas 

Identificado autor da morte 
de motorista em Mandacaru

A polícia já identificou 
o suspeito de assassinar um 
motorista de transporte al-
ternativo, em João Pessoa. 
Trata-se de um homem de 24 
anos, de identidade não reve-
lada, que confessou ter mata-
do André Andrade da Silva, 
no dia 27 de julho deste ano, 
no bairro de Mandacaru. 

A prisão do suspeito foi 
efetuada por agentes da De-
legacia de Crimes contra a 
Pessoa e aconteceu nessa se-
gunda-feira (9) em cumpri-
mento a mandado de prisão 
preventiva. 

O suspeito já estava 
preso desde o dia 3 de ju-

lho, pela prática de outros 
crimes. Como a DCCPES já 
estava apurando a morte de 
André, a investigação chegou 
ao nome desse investigado. 
A Justiça expediu o mandado 
de prisão em seu desfavor, e 
os policiais deram o cumpri-
mento nessa segunda-feira.

Ao ser ouvido pela de-
legada Luisa Nascimento, o 
acusado revelou que é na-
tural de Campina Grande e 
naquele dia estava na área 
da praia praticando roubos, 
tomando celulares e outros 
pertences de pessoas. Depois 
disse que solicitou uma ‘cor-
rida’ e não conhecia a vítima. 

No caminho, para Mandaca-
ru, o homem disse ter desco-
berto que a vítima pertencia 
a uma facção criminosa rival 
e, por conta disso resolveu 
atirar contra André, ainda 
dentro do carro, em frente à 
estação ferroviária do bairro. 
A vítima morreu dentro do 
veículo.

A delegada revelou que 
o homem já havia sido pre-
so em outras oportunidades 
pela prática de assaltos, rou-
bos e outros crimes. Esse cri-
me está elucidado”, afirmou 
Luisa Nascimento que já rela-
tou e encaminhou o inquérito 
para a Justiça.

José Michael fazia 
ameaças e intimidava 
moradores de Pitimbu 

e região com arma 
através de vídeo

PRF localiza droga escondida 
no estepe e portas de veículo

Uma abordagem a um 
carro suspeito na BR-230, 
em João Pessoa, levou a Po-
lícia Rodoviária Federal a 
prender em flagrante, na 
noite  de terça-feira (10), 
em João Pessoa, um casal e 
apreender 11,3 kg de crack 
escondidos no pneu estep 
e nos forros das portas e do 
porta malas de EcoSport que 
estava estacionado em um 
shopping da capital. A droga 
está avaliada em R$ 110 mil.  

Segundo a PRF, uma 
equipe abordou o veículo 
na rodovia ocupado por um 

casal. Nervosos o homem e a 
mulher entraram em contra-
dições sobre o motivo da via-
gem. Após minuciosa busca, 
inclusive com apoio do canil 
da Polícia Militar nada foi 
encontrado no veículo que 
foi liberado.

No shopping
Mas, os policiais decidi-

ram acompanhar o automó-
vel que entrou em shopping 
na BR-230, onde os policiais 
rodoviários federais flagra-
ram o homem abordado con-
versando com outro casal 

em um veículo Ford EcoS-
port. Nesse momento os po-
liciais fizeram abordagem ao 
automóvel.

Na busca no interior do 
Ford EcoSport foram encon-
tradas drogas no pneu este-
pe e nos forros das portas e 
do porta-malas. O casal que 
estava no veículo não infor-
mou à equipe onde adquiriu 
a droga. O homem (39) e a 
mulher (38) foram presos 
em flagrante e levados para 
a Polícia Judiciária onde fo-
ram autuados por tráfico de 
drogas.

Acidente

Jovem morre esmagada 
por caminhão-pipa em CG

Um grave acidente 
ocorrido na manhã des-
sa quarta-feira 911), em 
Campina Grande, matou a 
promotora de vendas Ana 
Kariny, de 23 anos. A ami-
ga dela, identificada por 
Isabelle Gomes da Silva 
ficou ferida, sendo socor-
rida para o Hospital de 
Emergência e Trauma da-
quela cidade. 

O acidente ocorreu 
por volta das 11h no cru-

zamento das Avenidas 
Doutor João Moura com 
José do Patrocínio, no bair-
ro São José, e envolveu um 
caminhão-pipa e uma moto 
ocupada elas jovens.

Ocorrência
Testemunhas dis-

seram aos policiais de 
trânsito que atenderam 
a ocorrência, que a moto 
ocupada pelas jovens coli-
diu na lateral do caminhão 

que, segundo informações 
teria avançado o cruza-
mento.

Os policiais consta-
taram que o motorista do 
caminhão não tinha habi-
litação para dirigir o veí-
culo. Ele foi preso e levado 
para a Central de Polícia 
para prestar depoimento. 
O corpo de Kariny foi le-
vado para o Núcleo de Me-
dicina e Odontologia Legal 
de Campina Grande.

Carro de aplicativo é usado 
na entrega de entorpecente

Policiais da Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF) 
em Campina Grande, pren-
deu na tarde de segunda-
feira (9), mas somente di-
vulgada ontem, um homem 
de 31 anos, por tráfico de 
drogas e portando um veí-
culo com restrição de rou-
bo. A prisão aconteceu no 
conjunto Major Veneziano, 
em Campina Grande.

Nas investigações da 
DRE/CG, os policiais des-

cobriram que o preso uti-
lizava um  veículo Prisma 
de cor prata, dizendo ser 
motorista de aplicativo, 
mas se apresentava com 
nome falso na comunida-
de e trafegava com o carro 
roubado para fazer entre-
ga de drogas em Campina 
Grande e nas cidades de 
Boqueirão e  Queimadas, 
além de viajar até Cajazei-
ras, no Sertão, para a en-
trega das drogas. 

O veículo Prisma foi 
apreendido já com o chassi 
remarcado, placa adultera-
da e os agentes de inves-
tigação só conseguiram 
obter a verdadeira identifi-
cação do carro após inspe-
ção via scanner. O carro ha-
via sido tomado de assalto 
na cidade de Pombal, em 
fevereiro deste ano e será 
devolvido a seu legítimo 
proprietário. O preso foi 
autuado em flagrante.

Os policiais tiveram muito trabalho para retirar a droga escondida nas almofadas das portas e no pneu estepe

Foto: Nucom / PRF
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Militares da Marinha do Brasil sediados em Natal realizam até amanhã o Exercício de Defesa Naval de Porto

O Porto de Cabedelo 
recebe durante toda a se-
mana, até amanhã, o Gru-
pamento de Fuzileiros Na-
vais de Natal (GptFNNa), da 
Marinha do Brasil, com o 
apoio da Capitania dos Por-
tos da Paraíba (CPPB) para 

a realização do Exercício de 
Defesa Naval de Porto, tam-
bém conhecido como Inter-
portex. 

O objetivo do exercício 
é qualificar os militares para 
a defesa dos bens públicos e 
das pessoas, a fim de garan-
tir máxima proteção e segu-
rança na região dos portos 
brasileiros e também em 

áreas de interesse da Mari-
nha do Brasil.

A primeira atividade 
aconteceu na terça-feira 
(10) e consistiu no reconhe-
cimento da Área Primária 
do Porto de Cabedelo, local 
em que a equipe da MB está 
acampada. Ontem o exer-
cício teve continuidade e o 
grupamento assumiu pos-

tos de vigilâncias estratégi-
cas, além de ter realizado ao 
longo do dia diversas simu-
lações de segurança.

Durante o período em 
que a ação acontece na Pa-
raíba estão participando os 
militares pertencentes ao 
GptFNNa e também da Capi-
tania dos Portos paraibana. 

Os participantes reali-

zam treinamentos de check 
point (ponto de verificação) 
na entrada do porto, patru-
lhamentos motorizados e 
também a pé, controle de dis-
túrbios, revista de pessoas e 
viaturas, uso gradual da força 
e a segurança de áreas consi-
deradas sensíveis.

Os treinamentos possi-
bilitam a avaliação da capaci-

dade da defesa estabelecida 
no porto pelos militares que 
estão atuando diretamente 
na iniciativa, além de verifi-
car toda a estrutura envolvi-
da no contexto do exercício, 
como o suporte logístico e o 
apoio à saúde, por exemplo, 
entre outros. Não foi divul-
gado quantos militares par-
ticipam da ação.

Beatriz de Alcântara 
asdassgas

Fuzileiros navais participam de 
operação no Porto de Cabedelo

Devido às chuvas

Vigilância Ambiental reforça alerta 
para proliferação do Aedes aegypti

Devido às constantes 
chuvas que atingem a capi-
tal paraibana a Vigilância 
Ambiental, da Secretaria de 
Saúde de João Pessoa, refor-
ça o alerta para a prolifera-
ção do mosquito causador 
de doenças como dengue, 
zika, chikungunya e a febre 
amarela. O Aedes aegyp-
ti tem em média 0,5 cm de 
comprimento e prefere o 
ambiente úmido para colo-
car seus ovos, que podem 
sobreviver até 450 dias nes-
se local. Bastam alguns mi-
límetros de água para eles 
eclodirem e, em uma sema-
na, transformarem-se em 
mosquitos adultos.

Para o controle do mos-
quito é necessário adotar 
medidas preventivas no dia 
a dia a fim de evitar o acu-
mulo de água, como vedar 
bem as caixas d'água e ou-
tros depósitos como ralos e 
vasos sanitários em desuso; 
verificar as calhas se não es-
tão fora de nível e sujas acu-
mulando água, dar o destino 
correto a pneus que não são 
mais utilizados e também 
não jogar lixo em terrenos 
baldios, além de estar atento 
e verificar tudo o que possa 
acumular água, como sacos 
plásticos, descartáveis e tan-
tos outros pontos que po-

dem juntar água e virar foco 
do mosquito.

As orientações são dadas 
pela gerente de vigilância am-
biental e zoonoses, Pollyana 
Dantas, que também destaca 
que dentro dos apartamentos 
existem lugares que podem 
acumular água e se tornar 
criadouros. “São potes de 
água para animais, floreiras 
em varandas, reservatório de 
água para pássaros, depen-
dência de empregada pouco 
utilizada (pia e vasos sanitá-
rios), área de serviço (atrás 
da máquina de lavar roupa), 
aparador de água de filtros 
de parede, hortas e vasos nas 
janelas e sacadas”.

“Já nas áreas comuns dos 
condomínios residenciais po-
dem ser focos: piscinas e hi-

dromassagem sem cobertura, 
churrasqueiras, play, floreiras, 
lava-pés de piscinas, bromé-
lias em jardins, instalações de 
salão de festas, banheiros e 
copa”, conclui Pollyana Dantas.

Dados
De janeiro até a primeira 

semana de agosto deste ano 
foram registrados na capital 
1.279 casos de arboviroses 
causadas pelo mosquito Ae-
des aegypti, desses 215 foram 
casos de dengue, 110 de zika e 
954 casos de chikungunya. De 
acordo com o último Levan-
tamento de Índice Rápido de 
Infestação por Aedes aegypti 
(LIRAa), João Pessoa tem mé-
dio risco para a reprodução 
do Aedes em 13 bairros. São 
eles: Cruz das Armas, Oiti-

zeiro, Alto do Mateus, Jardim 
Veneza, Bairro das Indústrias, 
Mumbaba, Distrito Industrial, 
Costa e Silva, Ernani Sátiro, 
Cuiá, Geisel, Gramame, Valen-
tina, Planalto da Boa Esperan-
ça, Roger, Bairro dos Estados, 
Bairro dos Ipês, Treze de Maio, 
Padre Zé, Alto do Céu, Jardim 
Oceania, Manaíra, Tambaú, 
Cabo Branco, Portal do Sol, Pe-
nha, Seixas, Barra de Grama-
me, Costa do Sol, Bancários, 
Jardim Cidade Universitária, 
Jardim São Paulo e Anatólia.

Participação popular
Quem souber de loca-

lidades com possíveis focos 
do Aedes aegypti, pode de-
nunciar por meio do Disk 
Dengue, através do número 
3214-5718.

Agentes de saúde 
realizam buscas 
de locais que 
sirvam de focos 
para proliferação 
do Aedes aegypti

Foto: Secom-JP

As chuvas que caíram na 
capital paraibana em agosto 
já superaram metade do que 
estava previsto para chover 
este mês. Segundo a Defesa 
Civil de João Pessoa, já cho-
veu 52,4% da média históri-
ca que é de 156,4 milímetros 
(mm). Só nas últimas 48 ho-
ras, choveu 82 mm no bairro 
de Tambauzinho. Apesar das 
precipitações, não teve ne-
nhuma ocorrência grave.

 “Já ultrapassamos a me-
tade da média histórica es-
perada para o mês de agos-
to e está tudo sob controle. 
O trabalho preventivo que 
realizamos, juntamente com 
outras secretarias do âmbito 
municipal, colabora bastante 
para essa tranquilidade. Os 
transtornos ocorridos neste 
ano estão sendo mínimos, 
lembrando que estamos em 
pleno inverno”, afirma Kel-
son Chaves, secretário da 
Defesa Civil de João Pessoa.

Apesar da tranquilida-
de, as equipes da Defesa Civil 
mantêm-se em alerta, princi-
palmente durante as chuvas 
e, especialmente quanto às 
áreas de risco da cidade.

Plantão
Os dois telefones de 

plantão da Defesa Civil estão 
funcionando normalmente, 
mas, até o momento, não foi 
registrada nenhuma chama-
da. Caso seja necessário, a 
população pode manter con-
tato pelos 0800-285-9020 e 
98831-6885.

JP tem 52,4% da média 
de chuvas para agosto

População pode 
acionar a Defesa Civil 
através dos telefones 

0800-285-9020 e 
98831-6885

Durante a operação Interportex, os fuzileiros navais realizam no Porto de Cabebelo ações de check point (ponto de verificação) na entrada do terminal, patrulhamentos motorizados e também a pé utilizando vários armamentos 

Fotos: Ascom/Docas-PB

Defesa Civil informou que tem monitorado os efeitos da chuva na cidade

Foto: Roberto Guedes
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Cinema de Camurati
Convidada do ‘Live de Cinema’ do Fest Aruanda de hoje, Carla 
Camurati detalha sobre seu novo projeto: um documentário 
sobre processo de redemocratização do Brasil. Página 12
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Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Livro retrata processo que investigou o óbito do advogado, poeta 
e político paraibano, desde o inquérito até o último julgamento

Obra sobre morte 
de Raymundo
Asfora é lançada

Apesar de ter ocorrido 
há 34 anos, a morte de “o 
Uirapuru da Borborema”, 
como era conhecido o advo-
gado, poeta e então vice-go-
vernador eleito da Paraíba, 
Raymundo Yasbeck Asfora 
(1930-1987), continua en-
volto em mistério. O caso é 
abordado no livro Asfora: 
Uma Morte, uma Polêmica, 
que o desembargador Lean-
dro Santos lança de forma 
virtual hoje, com transmis-
são a partir das 17h, nos per-
fis do Instagram da Livraria 
do Luiz (@livrariadoluiz), 
em parceria com o projeto 
‘Livro Live’ (@livrolive).

O evento será mediado 
pelo professor João Trinda-
de, editor e prefaciador, com 
a participação, como con-
vidado, de um dos filhos de 
Asfora, o advogado crimina-
lista Sheyner Asfora. A obra, 
publicada pela Ideia Editora, 
tem 350 páginas e já está à 
venda na Livraria do Luiz, 
localizada em João Pessoa, 
pelo preço de R$ 50.

“O livro tem oito capí-
tulos, que retratam todo o 
processo que investigou a 
morte de Raymundo Asfo-
ra, desde o inquérito até o 
último julgamento popular, 
ocorrido em Campina Gran-
de, em 2013, ano em que o 
processo se findou”, explica 
Leandro Santos. “Os acusa-
dos foram a ex-esposa de 
Raymundo Asfora, Gilvanete 
Vidal de Negreiros Asfora, e 
o motorista de Asfora, Mar-
celo Marcos da Silva, todos 
absolvidos por unanimidade, 
pelos sete jurados. Ela teria 
sido a mandante e ele um dos 
executores. Outro acusado 
foi João da Costa, que faleceu 
antes do segundo – e último 
– julgamento e era o caseiro 
da Granja Uirapuru, em Cam-
pina Grande, onde o corpo de 
Asfora foi encontrado senta-
do numa cadeira, debruçado 
sobre a mesa, na sala princi-

pal da Granja Uirapuru, com 
um único tiro na cabeça”.

Para o desembargador, o 
caso é um dos mais polêmicos 
do Judiciário da Paraíba. “No 
livro, relato todas as provas, 
com detalhes que o público 
não conhece, e o leitor é quem 
vai fazer o seu próprio jul-
gamento”, afirmou Leandro 
Santos, que convidou o advo-
gado Sheyner Asfora, um dos 
defensores da própria mãe 
durante o processo, para par-
ticipar do lançamento.

O autor disse que se de-
dicou a pesquisar material a 
respeito do caso, que obteve 
repercussão nacional, du-
rante o período de março a 
dezembro de 2020. “O meu 
objetivo, com a publicação 
desse livro, é que o Brasil 
inteiro tome conhecimento 
de detalhes, nuances do que 
tem dentro desse processo 
polêmico e histórico, que 
tem 20 volumes e milhares 
de folhas. Asfora morreu em 
6 de março de 1987, aos 56 
anos de idade, a apenas nove 
dias de assumir o cargo de 
vice-governador, na chapa 
em que o governador eleito 
era Tarcísio Burity”, afirmou 
Leandro Santos, que tam-
bém lançou outro livro, sua 
primeira obra, História da 
Comarca de Campina Grande, 
em 2015. 

De acordo com o profes-
sor e editor João Trindade, a 
grande importância de Asfo-
ra: Uma Morte, uma Polêmica 
é dar detalhes do processo. 
“A linguagem utilizada pelo 
autor da obra é mais direta, 

objetiva, inclusive literária, 
mas não no sentido de ficção. 
É uma obra fundamental, por 
reacender a polêmica, por-
que há mistério muito gran-
de na morte de Asfora. É um 
caso cercado de polêmica, 
pois, até hoje, não foi com-
provado se foi suicídio ou 
assassinato, apesar da absol-
vição dos acusados, porque 
ainda persiste a dúvida, por 
não estar claro. Portanto, a 
obra lança novas luzes sobre 
o caso”, ressaltou Trindade, 
que pretende falar aspectos 
como estes do prefácio que 
escreveu, durante a sua me-
diação no evento. 

O advogado Sheyner As-
fora afirmou ter ficado muito 
honrado por receber o convi-
te do desembargador Lean-
dro Santos para participar do 
lançamento do livro. “É um 
documento histórico e obra 
literária. Quanto à questão 
do processo, foi abordado 
com fidedignidade, retratan-
do o desenrolar das várias 
fases processuais, desde a 
investigação, ação penal e 
os julgamentos pelo tribunal 
do júri, em Campina Grande, 
quando, ao final do proces-
so, os três foram absolvidos, 
inclusive minha mãe”, disse 
ele, que também revelou sua 
posição, diante do fato da 
morte de Raymundo Asfora. 
“Eu, que vivenciei, o conheci 
e participei do segundo júri, 
tenho minha convicção fir-
mada que meu pai cometeu 
suicídio, diante das fases do 
processo e de todas as perí-
cias”, confessou Sheyner.

Com 350 páginas 
e dividido em oito 
capítulos, livro tem 
uma linguagem direta, 
objetiva e literária, 
mas não no sentido 
de ficção
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Foto: Acervo Pessoal/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 
Instagram do ‘Livro Live’

Para o desembargador 
Leandro Santos, autor 
do livro, caso ocorrido 
há 34 anos é um dos 
mais polêmicos do 
Judiciário da Paraíba
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biografia evidenciando lado literário do pai
“Estou trabalhando num 

projeto para lançar uma 
biografia para tirar, de vez, 
meu pai das páginas policiais 
e colocá-lo no pedestal do 
mundo literário como grande 
poeta e tribuno para que ele 
fique nas mentes e nos cora-
ções do povo paraibano”. Foi 
o que revelou o advogado 
criminalista Sheyner Asfo-
ra, referindo-se ao seu pai, 
Raymundo Asfora.

Ele disse que, por en-
quanto, na há data para rea-
lizar o lançamento da obra, 
pois se encontra na fase de 

pesquisa para coleta de in-
formações, o que é feito com 
familiares e amigos.

Sheyner Asfora lembrou 
que seu pai ficou conhecido, 
na Paraíba e no Brasil, como 
“o Uirapuru da Borborema”, 
pelo fato dos discursos que 
proferia, seja durante ses-
sões na tribuna do júri, ou 
em qualquer outro evento, 
atrair a atenção do público. 
“Um tribuno que encantava 
a quem ouvia. Além do poeta 
e tribuno, quero abordar, na 
biografia, o político que saía 
em defesa da cidadania e da 

democracia, e também de ser 
amigo de todos, pois tinha a 
grande vocação de ser amigo 
e fazer amigos”, disse ele.

Para Sheyner Asfora, 
como pai Raymundo era “uma 

grande referência para todos 
nós da família e, como advo-
gado, defendia os interesses 
maiores de Campina Grande 
e da Paraíba”.

Quando o político, advo-
gado e poeta morreu, Shey-
ner estava com 11 anos de 
idade. “Por isso, não pude 
acompanhá-lo em vida. Mas 
ele é o meu maior professor 
espiritual e é assim que sigo 
os seus passos, como exem-
plo”, confessou ele, acres-
centando que é advogado 
por influência e inspiração de 
Raymundo Asfora.

 Além do poeta e 
tribuno, quero abordar, na 

biografia, o político que 
saía em defesa da 

cidadania e da democracia, 
e também de ser amigo

de todos 

 O meu objetivo com 
a publicação desse livro é 
que o Brasil inteiro tome 

conhecimento de 
detalhes, nuances do que 

tem dentro desse 
processo polêmico

e histórico 

Por conta de seus discursos, o poeta 
ficou conhecido, na Paraíba e no Brasil, 
como “o Uirapuru da Borborema”
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Muitos são os mundos que não vemos. Nem imagi-
namos quantos existem, ainda ocultos, desconhecidos. 
Com o tempo, a ciência foi e vai descobrindo, revelando, 
provando uns e comprovando outros. E parece não ter 
fim. Tanto na esfera sideral como na microscópica, quan-
do se pensa ter encontrado a menor das partículas, surge 
uma nova, supostamente indivisível.

E vão-se descobrindo mais e mais, outrora inconce-
bíveis. Os ambientes moleculares, atômicos, quânticos, 
nanos, assim como os espaços cósmicos, estão perma-
nentemente a desvendar novidades em direções e di-
mensões que se engrandecem progressivamente, como 
se encontrassem nas extremidades opostas um só uni-
verso: o infinito!

E assim muita coisa veio e prossegue chegando ao 
conhecimento, multiplicando-se na busca curiosa e in-
saciável por mundos misteriosos, que se entremeiam ao 
que vemos, palpamos e vivemos materialmente, ainda 
que invisíveis a olho nu.

Quanta coisa transita por planos incorpóreos! Ima-
gens em ultradefinição percorrem frequências intangí-
veis para se exibir nos vídeos de quartz com extraordiná-
ria qualidade. Dados e informações viajam pelo planeta, 
de polo a polo, imaterialmente codificados e se recons-
troem em dimensões surpreendentemente reais à nossa 
frente. Imagine o que se há de descobrir no futuro com o 
crescente aperfeiçoamento tecnológico, da inteligência e 
da percepção humana…

Há igualmente o mundo das emoções, por onde 
o amor trafega, imperceptível ao tato, mas sensível ao 
aconchego do espírito. Não existe mais como negá-lo pe-
rante o avanço da ciência, da física e das experiências que 
se aprofundam nos fenômenos do magnetismo.

Embora ainda não inteiramente aceita em alguns 
segmentos científicos, a existência dos planos espiri-
tuais por onde a vida segue fortalece-se além da per-
cepção mediúnica e intuitiva, que vem de séculos, para 
se consolidar nos experimentos cada vez mais sofisti-
cados da ciência.

A arte e a música também orbitam esta curiosidade 
acerca da transcendentalidade dos mundos e fomentam 
a inspiração humana há milênios. Nas antigas mitologias 
que tanto enriqueceram a literatura, o imaginário se es-
pargiu a universos espantosamente fecundos, cenários 
deslumbrantes, trágicos, místicos e misteriosos, que en-
cantam até hoje os amantes da criação estética.

As elucubrações sobre o chamado “mundo dos 
mortos” e suas repercussões no íntimo de cada ser ar-
rebataram plateias, leitores e espectadores levando-os 
a estados nirvânicos, catárticos ou mesmo a intrigan-
tes angústias existenciais. E do belo ao bizarro, do trá-
gico ao sublime, esculpiram-se lendas épicas e monu-
mentais epopeias.

A música desfrutou gloriosa relevância nesta atmos-
fera, sempre enfatizando a força de seu poder criador em 
muitas formas de expressão artística.

(Continua na próxima semana)

O Cisne de 
Tuonela

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Quarenta e seis anos de exitosa existência do Festival de 
Inverno de Campina Grande! Quase meio século de vida de 
um ideário artístico-cultural-político-cidadão que tem proje-
tado Campina Grande para muito além das suas dimensões 
geográficas mais nitidamente demarcáveis, ganhando outras 
espacialidades, universalizando-se, enfim, dado que a arte, 
em suas numerosas, multiplicadas e mais profundas feições 
identitárias, desconhece fronteiras.

Já o genial Tolstói, consumado mestre da ficção literária, 
preconizava, numas das suas luminosas lições de estética, que 
se o artista quiser tornar-se universal basta que ele principie 
cantando o seu quintal. Quintal esse que com seu cheiro, tons, 
marcos e marcas tão peculiares, ao fim e ao cabo, finda reve-
lando a complexa e fascinante fenomenologia do ser humano, 
que é, em última análise, o ponto de partida e de chegada de 
todas as cogitações da Arte.

Wendel Santos, crítico literário goiano precocemente 
falecido afirmava, em suas grandes reflexões sobre a Teoria 
Literária, que o ser humano é a grande personagem da arte 
literária. Não o é menos de um Festival de Inverno que, plu-
ridimensionalmente, consorcia a música, a dança, o teatro, o 
cinema, o folclore, o artesanato, as artes plásticas, a poesia, a 
palavra, enfim, ração diária de sobrevivência estética dos re-
criadores da vida, senha com a qual entabulamos as múltiplas 
interações que se travam no palco do cotidiano. Se o Festival 
de Inverno de Campina Grande já atingiu a jovial e duradoura 
idade de 46 anos de existência, certamente, teve o seu marco 
inicial, a sua emblemática origem, merecedora de nossa breve 
e laudatória reconstituição. Eis-nos, pois, transportados à 
longínqua quadra cronológica dos anos 1970, mais precisa-
mente o ano de 1974, quando a Rainha da Borborema, política 
e administrativamente, estava sob os auspícios da liderança 
do Doutor Evaldo Cruz, cujo pleito eleitoral vencido contra 
o seu oponente Juraci Palhano ainda se encontra, em alguns 
dos seus memoráveis lances, bem fixado na minha memória, 
na memória da criança que, aos 8 anos de idade, começava a 
ter contato com o mágico e apaixonante mundo da política. 
Evaldo Cruz que, reitere-se, teve um papel fundamental no 
surgimento do Festival de Inverno de Campina Grande, tanto 
que a professora Eneida Agra Maracajá passou a denominá-lo, 
com justiça, como o Prefeito da Cultura.

Ao evocar as cenas e cenários, que assistiram ao sur-
gimento do Festival de Inverno de Campina Grande, cuja 
semente embrionária foi o Primeiro Fenat – Primeiro Fes-
tival do Teatro, que ocorreu em 1972, convoco dois códigos 
distintos, mas umbilicalmente conectados: o código bíblico e 
o código da poesia. Das Escrituras Sagradas, extraio a singular 
sentença: “ninguém despreze o dia dos pequenos começos”. 
Na poesia, aprendo que quando “Deus quer, o homem sonha 
e a obra nasce”, segundo o magistral verso do paradigmático 
poeta Fernando Pessoa.

O Festival de Inverno de Campina Grande não surgiu 
sob a égide de “um anjo torto, desses que vivem na sombra”, 
conforme o imortal verso de Carlos Drummond de Andrade, 
mas sim sob a regência de “um anjo esbelto, desses que tocam 
trombeta”, como o que foi esculpido pelo singular lirismo de 
Adélia Prado. Anjo que vocacionou a mulher para “carregar 
bandeiras”, a despeito das pedras e obstáculos que insistem 

em se interpor em seu caminho. Mas, sendo “desdobrável, 
essa mulher funda reinos, inaugura linhagens, cumpre a sua 
sina”, ainda de acordo com os versos da criadora de Bagagem. 
Essa mulher foi e é a professora Eneida Agra Maracajá a quem 
coube a idealização e o mentoreio de tão grandiosa iniciativa. 
Sob a sua coordenação competente, a que se tem acumplicia-
do uma equipe de coesos e determinados colaboradores, o 
Festival de Inverno de Campina Grande tem prosseguido em 
seu itinerário luminoso e cheio de alvissareiras realizações, 
inobstante às dificuldades inúmeras que perfazem o aciden-
tado percurso do universo da cultura, sobretudo as que se 
plasmam no território financeiro.

Um Festival de Inverno, da altitude do que se realiza, 
ano após ano, na geografia campinense, demanda custos e 
despesas de variada espécie, fazendo-se necessário o gesto 
solidário proveniente tanto do poder público, quanto da ini-
ciativa privada, os quais, de mãos dadas, podem contribuir, 
decisivamente, para que o Festival de Inverno de Campina 
Grande continue pujante em seu itinerário de desbravador 
de caminhos na fascinante e complexa seara do ser/fazer 
cultural do homem. Conquanto se realize efetivamente ao 
longo de uma semana marcada por intensas e diversas 
atividades, o Festival de Inverno de Campina Grande, na rea-
lidade profunda da sua íntima ontologia, pauta-se por uma 
atuação permanente na vida da cidade, por intermédio de 
uma série de acontecências que referendam a dimensão de 
perenidade que o impregna.

Sendo assim, ele se desconecta da inconsistente etique-
ta de ser apenas um mero evento, que ocorre circunstancial 
e episodicamente. Como assinala a professora Eneida Agra 
Maracajá, “o Festival é uma permanência. Ele está no Circo 
da Cultura. Está no polo de extensão, abrindo o intercâmbio 
cultural com outras cidades da Paraíba. E, pelo seu caráter pe-
dagógico, bem como na atualização de artistas e profissionais, 
nas diversas áreas da arte, dimensionou-se como um impor-
tante movimento cultural. Sempre esteve nas ruas, nas feiras, 
nas escolas, pois a cultura não é, nem deve ser privilégio de 
grupos sociais ou de parcelas da população”.

Humanístico, em seu indesviável cerne, e devidamente 
oficializado na gestão do então prefeito de Campina Gran-
de Félix de Araújo Filho, o Festival de Inverno de Campina 
Grande já se incorporou, definitivamente, à paisagem cultural 
de Campina Grande, tornando-se um patrimônio inalienável 
da nossa cidade e do nosso povo. Ao chegar à madura idade 
de 46 anos de idade e de uma fecunda existência, em sua 
nova edição, que se realizará entre os dias 20 e 24 do mês 
em curso, o Festival de Inverno de Campina Grande, inserido 
nos estranhos e atípicos tempos de uma terrível pandemia, 
ancora, em renovada perspectiva e tonalidade de resistência, 
no porto da transfiguração do real; transfiguração essa que, 
no final das contas, constitui-se no núcleo central da arte em 
suas múltiplas modalidades de manifestação. Com Thiago de 
Mello, o Festival de Inverno de Campina Grande há de saber 
que “faz escuro, mas eu canto, porque a manhã vai chegar”. E, 
com a imensa Cecília Meireles, reaprenderá, continuamente, 
que “a vida só é possível reinventada”. Nascido no tempo, que 
o Festival de Inverno de Campina Grande continue a exibir os 
seus sabores de eternidade.

Os 46 anos do Festival de 
Inverno de Campina Grande

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Espaços cósmicos estão permanentemente a 
desvendar novidades em direções e dimensões 

que se engrandecem progressivamente

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Hoje, a partir das 18h, a 
TV Funesc vai transmitir mais 
uma edição do ‘Quintas Dialó-
gicas’. Toninho Borbo vai ba-
ter um papo com a professora 
e pesquisadora Goretti Maria 
Sampaio de Freitas, ao vivo, 
sobre o tema “O rádio e suas 
novas formas de audição: pro-
cessos de reconfiguração”.

Goretti Maria Sampaio 
de Freitas é professora apo-
sentada da UEPB. Doutora 
em Sociologia (UFPB), Mes-
tre em Ciências da Sociedade 
(UEPB) e com especialização 
em Comunicação Educacio-
nal (UEPB). Ela tem como 
área de atuação o ensino e 
a pesquisa em radiodifusão, 
além da compreensão dos 
processos de comunicação 
junto à juventude.

O projeto ‘Quintas 
Dialógicas’ é uma iniciati-
va da Funesc, cuja ideia é 
promover um debate en-
tre a sociedade, artistas e 
acadêmicos, trazendo as-
suntos multidisciplinares, 

temas diversos relaciona-
dos ao conceito de cultura. 

‘Espaço Cultural’
Por falar em rádio, o pro-

grama Espaço Cultural de hoje 
vai “tocar o terror” com  uma 
seleção de músicas paraibanas 
voltadas para a temática “Sex-

ta-Feira 13”: canções que falam 
sobre bruxas, lendas assusta-
doras, lobisomens, vampiros e 
monstros. Sucessos nas vozes 
de grandes nomes, como Zé 
Ramalho, Gell Venttania e Cátia 
de França.

Apresentado pelo jorna-
lista Jãmarrí Nogueira, o pro-

grama realizado pela Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) vai das 22h à meia-
noite, na Rádio Tabajara FM 
(105,5). Para a entrevista da 
semana, o cantor e compositor 
sertanejo Naldinho Braga fala-
rá sobre seu disco novo.

Espaço Cultural pode ser 
ouvido pelo site da Tabaja-
ra (radiotabajara.pb.gov.br/
radio-ao-vivo/) e, no dia se-
guinte à apresentação, fica dis-
ponível no canal da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

Processos de reconfiguração do rádio 
será debatido no ‘Quintas Dialógicas’

Foto: Funesc/Divulgação

Bate-papo será com a professora e pesquisadora Goretti Maria Sampaio de Freitas

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Destaque
Concurso literário infantil 
aceita trabalhos até dezembro

O Concurso Nacional Literário Infantil Espantaxim e 
o Castelinho Mágico – Prêmio Espantaxim 2020/21 – está 
aceitando trabalhos de jovens escritores de 7 até 13 anos 
até o dia 8 de dezembro. Não há necessidade de inscrição: 
o envio da obra em um dos formatos aceitos pelo concurso 
(redação, mensagem ou poesia), já configura a participação. 
Mais informações no site: www.espantaxim.com.br.



Cultura

O ex-presidente da Paraíba João Suassuna foi 
assassinado no dia 9 de outubro de 1930. Quando 
lembro deste acontecimento, o meu pensamento 
se volta para este homem que amou o Sertão como 
poucos homens públicos.

Por meio de Ariano Suassuna, passei a admi-
rar seu pai e na convivência com Dorgival Ter-
ceiro Neto, Balduíno Lélis, Natércia Suassuna, 
Antônio David e Manuelito Vilar, eu construí ca-
minhos para penetrar na sua história e, então, 
descobri quanto ele amava a Paraíba. A decisão 
do meu bisavô materno, coronel João Mendes da 
Silva, de estar ao lado dele em Serraria nos en-
treveros de 1930, também contribuiu para essa 
aproximação.

Filho de uma terra áspera, integrante de uma 
civilização de homens fascinados pelo Sertão, João 
Suassuna tinha originalidade no viver com sua 
gente, por isso, no seu tempo, foi o principal repre-
sentante do povo sertanejo nas esferas do governo 
da Paraíba, como também ao seu modo foi o coro-
nel José Pereira.

Ele gostava de viver no Sertão, lugar onde 
cedo aprendeu a respeitar a cultura do seu povo, 
usando a terra como fonte de inspiração e moti-
vação para estar na política. Para ele, o Sertão era 
lugar místico, onde a poesia florescia nas caatin-
gas e se espalhava na vastidão da terra inóspita e 
poeirenta.

O Sertão quando João Suassuna nasceu carre-
gava marcas do tempo da “aristocracia do couro”, 
quando senhores da terra e vaqueiros formavam 
uma sociedade livre, estabilizada na economia 
rudimentar que brotava nos pés de serra para se 
espalhar pelas caatingas com a criação de gado e 
bodes, e no cultivo de algodão, numa região so-
mente entendida com sensibilidade. Sempre hou-
ve, no Sertão de seu tempo, um olhar para padre 
Ibiapina e padre Cícero, para o beato Antônio Con-
selheiro e destes retirando inspiração para suas 
histórias.

João Suassuna nunca se mostrou um político 
carente de artimanhas para o sucesso, mas apenas 
“do arrimo, do aplauso e da solidariedade do povo, 
que seria a sagração e indiscutível soberania” para 
se sentir gratificado.

Depois de noventa anos de sua passagem entre 
nós, chegou o tempo de reverenciar este homem 
acostumado a andanças pela terra encrespada, 
poeirenta e pedregosa do Sertão, lugar sagrado 
para ele, reino encantado e misterioso, que defen-
deu com relevante sabedoria.  Por isso, para abrir o 
apetite do leitor reproduzo pedaços de textos pro-
duzidos por ele, ao descrever sua terra:

O Sertão, a terra luminosa do sol! O amor 
invencível a esta terra de dor, apego do líquen à 
rocha do sofrimento, é a fatalidade inelutável do 
destino de seus filhos. De mim, confesso a nostal-
gia inconsolável que me mata, quando longe desta 
incomparável gleba fascinante, extremamente boa 
e cruamente má.

Nem posso sofrer que se maldiga do seu sol, 
desse sol que é a coroa radiante do nosso martírio, 
mas que também envolve, nas bolandeiras irisa-
das dos seus halos, as nossas horas de abastança 
e alegria.

Não quero repetir aqui o que ele fez e pro-
nunciou durante a vitoriosa trajetória política e 
nem muito menos como pai de família, porque, na 
tradição verdadeira, “não cultuamos as cinzas dos 
antepassados, mas sim a chama imortal que os 
animava.

No silêncio do túmulo onde se encontra na ter-
ra sagrada de Taperoá, salpicada de orvalho em 
manhãs invernosas, João Suassuna continua aguar-
dando que lhe seja feita justiça, porque ainda em 
vida o levaram ao silêncio sepulcral de sua obra de 
político e intelectual.

Quero prestar minha homenagem a ele, que ao 
seu modo, angariou a simpatia de muitos, daqui e de 
outros lugares.

Um dia, sua história será resgatada. Então, 
seremos herdeiros dos sonhos do bravo filho da 
terra luminosa.

Filho da terra
luminosa 

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista
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Colunista colaborador

Cine RT

Fica no Semiárido paraibano a últi-
ma sala de cinema de rua do Estado. Mas 
o Cine RT, localizado em Remígio, cidade 
a 140 km de distância de João Pessoa, 
corre o risco de fechar as portas devido 
a problemas em seu projetor, depreciado 
depois de tanto tempo em desuso duran-
te o período em que a pandemia proibiu 
o seu funcionamento. A sala para 100 
pessoas, que leva os lançamentos da Sé-
tima Arte para o município de 18 mil ha-
bitantes, depende agora de doações para 
continuar em cartaz.

O responsável pelo espaço é o me-
cânico Regilson Cavalcante, que jun-
tou suas economias pessoais para, em 
2012, cumprir um sonho de infância e 
passar a administrar o antigo Cine São 
José, criado nos anos 1960 e que havia 
sido transformado em um depósito de 
material de construção e de armazena-
mento de ração animal. Foi exatamente 
enquanto vivia seu melhor momento 
com sucesso de público através dos 
blockbusters que as regras de distancia-
mento social foram estabelecidas, ini-
ciando uma série de problemas com o 
Cine RT.

Depois do tempo parado, a primeira 
peça a dar defeito foi o cooler, responsá-
vel por esfriar o projetor digital Barco, 
originário da Bélgica. Em seguida foi a 
placa do Processador de Cinema Integra-
do (ICP), para em seguida o sistema de 
luz que colore a projeção também parar 
de funcionar. A máquina foi então envia-
da para São Paulo e o valor do reparo foi 
calculado em R$ 50 mil. 

Sem condições de arcar com esse 
custo e ainda os ordinários com o aluguel, 
a manutenção do local e os três funcioná-
rios, a solução encontrada pelo proprie-
tário foi lançar uma campanha nas redes 
sociais para não encerrar definitivamente 
suas atividades, justamente em um mo-
mento em que os espaços de exibição vol-
taram a funcionar na Paraíba.

“Foi um sonho que se tornou reali-
dade e é muito triste ver o cinema neste 
Estado. As pessoas vinham se alegar aqui 
com os filmes, e não apenas o povo de Re-
mígio. Mas os moradores de cidades vizi-
nhas vinham até aqui para visitar o Cine 
RT”, destaca Cavalcante, lembrando que 
muitas crianças da zona rural têm sua pri-
meira experiência com a tela grande e a 
sala escura no estabelecimento que agora 
encontra-se fechado.

Segundo Regilson Cavalcante, há 
uma campanha virtual (vide o QR Code 

abaixo) e, a quem se interessar na aju-
da, basta entrar em contato através do 
perfil no Instagram do cinema (@ci-
nertremigio). Ele promete realizar toda 
a prestação de contas de tudo que foi 
doado, assim como os custos da opera-
ção de resgate do Cine RT.

Único cinema de rua da PB 
corre risco de fechar as portas

Foto: Divulgação

EstrEias

Dois + Dois (Brasil. Dir: Marcelo Saback. Comédia. 16 
anos). Diogo (Marcelo Serrado) e Emília (Carol Castro) estão 
juntos há 16 anos, têm uma filha adolescente, e passam por uma 
fase entediante. Mas tudo vira de cabeça pra baixo quando eles 
descobrem que os melhores amigos, Ricardo (Marcelo Laham) e 
Bettina (Roberta Rodrigues), têm um casamento aberto. Mais do 
que isso, são adeptos da prática de troca de casais, vivem super 
seguros com a escolha e tentam convencê-los de que é possível 
ser muito feliz levando esse estilo de vida, digamos, mais liberal. 
A notícia cai como uma bomba. Depois de reagir mal à ideia, 
Emília se anima e convence Diogo a pelo menos ir a uma festa 
com a “turma” de Ricardo e Betina. É aí que começa uma série 
de acontecimentos que vai abalar a vidinha mais ou menos do 
casal. Será que eles vão deixar o ciúmes de lado e acabar aderin-
do à prática?. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 18h45 - 21h55.

o HomEm nas trEvas 2 (Don’t Breathe 2. EUA. Dir: 
Rodo Sayagues. Suspense. 16 anos). Anos após os eventos do pri-
meiro filme, o Homem Cego (Stephen Lang) vive escondido em 
uma isolada cabana, com uma garota órfã que ele começou a 
cuidar após um incêndio. Mas sua existência pacífica é dilacerada 
quando um grupo de sequestradores levam a garota, forçando-o 
a sair do seu lugar seguro para salvá-la. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(dub.): 14h45 - 17h15 - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 15h45 - 18h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h45 - 18h10 - 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h25 - 17h20 - 19h15; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h25 - 18h20 - 20h15.

o PoDEroso CHEfinHo 2: nEgóCios Da famí-
lia (The Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom Mc-
Grath. Comédia e Animação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, 
agora estão adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto 
Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, 
Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em 
um mega empresário que resolve todos os problemas com 
dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula 
também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do 
irmão mais novo para lidar com a situação. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 13h45 - 16h15 - 18h50; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 13h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 13h45 - 16h15 - 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 14h45 - 16h45 - 18h45; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h45 - 17h45 - 19h45.

ContinUaÇÃo

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 mun-

do para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. 
Armados com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva 
perigosa em uma missão de busca e destruição com o Coronel 
Rick Flag. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 16h - 19h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5: 14h (dub.)- 17h (dub.) - 20h (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 14h30 - 17h - 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
15h30 - 18h - 20h30.

JUnglE CrUisE (Jungle Cruise. EUA. Dir: Jaume Col-
let-Serra. Aventura e Fantasia. 10 anos). Frank (Dwayne 
Johnson) trabalha como capitão de um barco em uma atra-
ção turística totalmente fantasiosa. Quis o destino que suas 
habilidades fossem colocadas à prova. Isso acontece quando 
ele conhece Lily (Emily Blunt), uma exploradora que não 
mede consequências para dar andamento em suas investi-
gações. 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. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 15h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
16h35; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h35.

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 famí-
lia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa 
agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para 
sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhe-

cido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam 
pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo cami-
nho de areia. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 21h20; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
18h (apenas sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h 
(apenas sáb. e dom.).

sPaCE Jam: Um novo lEgaDo (Space Jam: A New 
Legacy. EUA. Dir: Malcolm D. Lee. Comédia e Infantil. 
Livre). Uma inteligência artificial sequestra o filho de 
Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles 
Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas 
os personagens de desenho animado da Warner Bros. 
Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma par-
tida épica de basquete contra superversões digitais das 
maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para 
essa missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Pa-
tolino, Lola Bunny, dentre outros personagens. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (dub.): 13h15.

vElozEs E fUriosos 9 (F9 The Fast Saga. EUA. Dir: Jus-
tin 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 assassino habilidoso e motorista excelente, que está 
trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velo-
zes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir 
sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos 
acreditavam estar morto. CINEPÓLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
14h15 - 17h30 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 19h; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h.

Perigoso homem cego (vivido por Stephen Lang, de ‘Avatar’) retorna no suspense ‘O Homem nas Trevas 2’

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

Através do QR Code acima,
acesse a campanha virtual 

promovida pelo Cine RT

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Em Remígio, Cine RT promove campanha na internet para consertar projetor e quitar outras dívidas da empresa
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Após a volta da tempora-
da 2021 com o ator e diretor 
paraibano Luiz Carlos Vascon-
celos, o projeto de bate-papo 
‘Live de Cinema’ receberá hoje 
a atriz, diretora e produtora 
Carla Camurati, com mediação 
do produtor do Fest Aruan-
da, Lúcio Vilar. O debate será 
transmitido, ao vivo, pelo ca-
nal do festival no YouTube, a 
partir das 18h.

Carla Camurati faz par-
te da história audiovisual 
brasileira com o filme Car-
lota Joaquina, A Princesa do 
Brazil (1995), que marcou 
a chamada “retomada” da 
indústria cinematográfica 
nacional, após crises como o 
fim da Embrafilme no início 
da mesma década. O longa 
estrelado por Marieta Severo 
atraiu cerca de 1,5 milhão de 
espectadores.

Depois de assumir a ca-
deira de diretora em obras 
como La Serva Padrona 
(1998), Copacabana (2001) e 
Irma Vap - O Retorno (2006), 
a cineasta está em um novo 
projeto para os cinemas.

 “O nome é 8 Presidentes, 
1 Juramento - A História de um 
Tempo Presente, é um docu-
mentário ainda sem data para 
ser lançado, provavelmente 
ainda esse ano”, revela Carla 
Camurati em entrevista para 
o jornal A União. “O filme fala 
a respeito do processo de re-
democratização do Brasil. Ele 
começa no movimento das 
Diretas Já e termina na posse 
do presidente atual”. 

A diretora trabalha ex-
clusivamente com imagens 
reais de diversos veículos de 
comunicação: jornais, rádios 
e produções audiovisuais. “É 
um filme que eu tenho tra-
balhado desde 2018 e estou 
finalizando agora. Como eu 
gostava muito de cinema, co-
mecei a trabalhar como atriz 

nos filmes, mas, na realidade, 
o que gostava mesmo era de 
chegar e ver o set armar, ver 
tudo acontecer. Então, acho 
que foi esse desejo de bastidor 
e construção que me fez que-
rer dirigir projetos”.

Acerca das consequências 
desta pandemia para o cinema 
brasileiro, Camurati acha difícil 
ficar tentando traçar qualquer 
diagnóstico, principalmente 
neste momento do mundo no 
qual “a gente está tendo real-
mente uma virada”, segundo 
ela. “O mundo virou de página, 
no sentido de que a revolução 
tecnológica mudou completa-
mente os parâmetros. Eu acho 
que a pandemia atrapalhou 
de uma maneira geral tudo e 
todos, especialmente no Brasil 
todos os eventos. Tudo que é 
potencialmente interessante 
enquanto evento teve um pro-
blema muito grande durante 
a pandemia, mas acho que, de 
alguma maneira, a gente vai 
achar o caminho de conseguir 
continuar fazendo os eventos 
com a toda a proteção necessá-
ria”, persevera a cineasta.

Junto com a crise sanitá-
ria, há outros problemas no 
âmbito cultural qua assola o 
país atualmente. “Eu acho que 
o Brasil vive um momento 
muito difícil, politicamente 
falando, e consequentemente 
em todas as áreas humanas 
nós estamos passando por 
dificuldades”, explica Carla 
Camurati. “A cultura hoje vive 

uma situação muito ruim para 
todos, para o país, e eu acho 
que, assim como a ciência e a 
educação, o Brasil está perden-
do uma oportunidade incrível. 
A gente vinha num crescimen-
to, e não estou falando isso por 
nenhuma tendência de direita 
ou esquerda, porque acho que, 
independente de lados ou po-
sições políticas, a base de um 
país, a infraestrutura dele que 
é a educação, a ciência e cul-
tura, elas têm que continuar 
numa rota de crescimento. É 
muito retrocesso essa visão 
tupiniquim que a gente hoje 
faz da política e que o país está 
enfiado nela há tanto tempo. 
Isso está atrapalhando a vida 
dos brasileiros mais do que 
merecemos”, avalia.

Fest Aruanda
Assim como no ano pas-

sado, a edição 2021 do Fest 
Aruanda acontecerá de forma 
híbrida (remoto e presencial), 
por meio da plataforma Aruan-
da Play e na Rede Cinépolis, 
em João Pessoa, entre os dias 9 
e 15 de dezembro.

O encerramento das ins-
crições para a 16ª edição acon-
tecerá no próximo dia 20. Os 
participantes podem inscrever 
suas produções, gratuitamen-
te, nas categorias Longas Na-
cionais, Curtas Nacionais e Sob 
o Céu Nordestino (curtas e 
longas do Estado). 

Além disso, há a categoria 
TV Universitária, na modali-
dade nacional; nas categorias 
documentário, programa de 
TV, interprograma e reporta-
gem; aberta a produções de 
todo o país, e as categorias 
Videoclipe, TCC em formato 
audiovisual; e Peça Publicitá-
ria, estas disponíveis somente 
para conteúdos audiovisuais 
produzidos na Paraíba.

As inscrições podem ser 
realizadas na página oficial 
do festival (www.festaruan-
da.com.br).

Carla Camurati conta detalhes 
de documentário que dirigiu
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Convidada do ‘Live de Cinema’ do Fest Aruanda de hoje, cineasta trabalha em obra sobre processo de redemocratização do Brasil
Da Redação  É muito retrocesso 

essa visão tupiniquim que 
a gente hoje faz da política 
e que o país está enfiado 
nela há tanto tempo. Isso 
está atrapalhando a vida 
dos brasileiros mais do
que merecemos 

Com o título de ‘8 Presidentes, 
1 Juramento - A História de um 
Tempo Presente’, documentário de 
Camurati começa no movimento 
das Diretas Já e termina na posse 
do atual presidente

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube 

do Fest Aruanda

Foto: Monalisa Lins/Estadão Conteúdo

Nada afasta-me da lembrança da 
tarde em que olhei para o céu e vi 
uma nuvem formando traços de 

familiares rostos sobrepostos. 
Vivos e mortos sucediam-se numa con-

fraternização de hologramas projetados por 
minha mente. Há vivos agonizantes e mortos 
ressuscitados, consolidando um mistério 
que a raça humana atual não conseguirá 
resolver. Precisaríamos da concretização de 
um mito semelhante à fonte da juventude: a 
máquina do tempo.

nnnnnnnnn

Entusiasmo foi algo nascido em mim quan-
do, adolescente, vi A máquina do tempo (foto), 
primeira adaptação cinematográfica da obra 
de H. G. Wells, dirigida por George Pal. Lembro 
que a crítica gostou muito, pois li um artigo de 
Linduarte Noronha sobre o filme.

Não conheço a segunda adaptação, reali-
zada por Gore Verbinski e Simon Wells. Dizem 
ser bem inferior à primeira. Acho que a avalia-
ção crítica é muito mais para Braulio Tavares, 
especialista em ficção científica.

O intenso desejo do homem viajar através 
do tempo não nasceu com o livro de Wells. Já 
existia há séculos. Quem acredita que a Atlânti-
da existiu, supõe que os sobreviventes do conti-

nente submerso cuidaram de transmitir a ideia 
para a humanidade. Afinal, sonhar é permitido. 
Inclua-se o sonho de que nada é proibido.

Numa inversão do que normalmente 
ocorre, o filme de George Pal é que me levou 
ao livro de Wells. Nele, o personagem que não 
tem nome – é conhecido como “o viajante do 
tempo” – concretiza, a partir de conceitos bem 
elaborados na matemática, uma máquina capaz 
de viajar pela quarta dimensão. Com ela, vai até 
o ano de 802701.

Este texto, no entanto, não propõe-se a re-
sumir a história elaborada por Wells. É apenas 
o resgate de uma memória pessoal relativa aos 
instantes em que meus olhos passearam pelo 
céu. Outros olharam e viram coisas diferentes – 
algumas, bem mais significativas.

Pela Quarta Dimensão
nnn Raramente 

precisei de médiuns, 
padres, psicanalistas e 
pastores.

O trecho que mais 
gosto na Bíblia é o que 
aconselha ao cristão 
entrar no quarto e fe-
char a porta para rezar. 
Quem tem fé, assim o 
faz. Quem “fala” com 
Deus não precisa recor-
rer a intermediários. 
Esse diálogo silencioso, 
telepático, dispensa 
agentes, atravessado-
res.

O primeiro sinal da 
ausência de fé é a falta 
de coragem em ficar só. 
É ter de apelar a outra 
pessoa para tentar 
chegar a Deus Pai-Mãe. 
Não chegará e, entre 
paredes de ilusões, a 
realidade da queda vai 
superar a miragem da 
ascensão.

nnn O dia 
em que comecei a me 
sentir livre da “certeza” 
dos que me traduziam 
como “pecador” foi 
belo. Era noite de chuva 
torrencial, com relâm-

pagos cruzando  o céu. 
Senti ser a hora. Corri 
por entre árvores até 
o meio de uma praça, 
onde pude olhar para 
o céu que me molhava 
e, no momento de um 
trovão mais forte, gritei: 
“Deus, sei que me es-
cutas e tens o poder de 
me matar com um raio, 
mas não o farás, porque 
de ti não tenho medo, 
pois sou tua imagem e 
semelhança”.

Logo a seguir, a 
chuva demonstrou 
amor em me molhar, o 
corpo que uso sentia 
que não ficaria doente 
e éramos cúmplices: 
eu e os relâmpagos. 
A trovoada era uma 
sinfonia, a perfeita 
consonância. Me senti 
senhor de absoluta-
mente tudo dentro 
de mim, apesar da 
relatividade ao redor, 
incluindo dois amigos, 
abrigados a cerca de 
100 metros e perplexos 
pelo que achavam ser 
loucura. Na verdade, 
tinha recuperado a 
minha inteireza.

Inteireza
Não exatamente um 

cidadão a fazer perma-
nentemente da atividade 
a essência da realidade. 
Não tem esse perfil. 
Sindicalista? Nem pensar. 
Religioso? Não gosta de 
cumprir deveres escrupu-
losamente. Democrata? 
Sempre disse que os 
poderes equivalem-se em 
qualquer dos regimes. 
Que cidadão é esse? 

Habitante num 
bairro de classe média, 
gosta de responder com 
outra pergunta: que país 
é esse? Ressurge a voz 
de Renato Russo: “No 
Amazonas, no Araguaia, 
na Baixada Fluminense, 
no Mato Grosso, nas Ge-
rais e no Nordeste, tudo 
em paz. Na morte eu 
descanso, mas o sangue 
anda solto, manchando 
os papéis, documentos 
fiéis ao descanso do 
patrão”...

Será preciso ler 
“Em berço esplêndido”, 

de Meira Penna, para 
compreendermos não 
somente Renato Russo, 
mas também Antônio 
Conselheiro, Glauber 
Rocha, Darcy Ribeiro, 
Oswald de Andrade, 
Cazuza e Tiradentes? 
Entender os desafios, 
mistérios e enigmas 
de uma terra caotica-
mente colonizada, para 
que escapemos de um 
futuro desagradável? 
O cidadão que conhe-
ço – pessoa anônima 
–, que não é ativista, 
sindicalista, religioso 
e democrata, disse 
que “ninguém escapa 
àquilo que não é a sua 
essência”.

Ele afirmou não 
ter destino ditado 
pelos versos de Affonso 
Romano de Sant’Anna: 
“Este é o país que pude, 
que me deram e ao que 
me dei, e é possível que 
por ele, imerecido, – 
ainda morrerei”.

“Este é o país que pude, 
que me deram e me dei”
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Remédios ineficazes
A CPI da Covid vai sugerir ao Ministério Público Federal o indiciamento de 
Jair Bolsonaro por charlatanismo, curandeirismo e publicidade enganosa ao 
incentivar o uso de medicamentos ineficazes contra a doença. Página 15
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Alguns parlamentares decidiram não seguir a orientação partidária, enquanto outros se ausentaram para não votar
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Paraibanos surpreendem em 
sessão sobre o voto impresso

O deputado Wellington 
Roberto (PL), que é gover-
nista de primeira hora votou 
contra; Julian Lemos (PSL), 
que anda rompido com o 
bolsonarismo votou a favor; 
e o líder da maioria no Con-
gresso Nacional, Aguinaldo 
Ribeiro, liberou a bancada 
e se ausentou. Estas foram 
algumas das surpresas que 
marcaram a posição da ban-
cada paraibana na votação 
da PEC do voto impresso, na 
terça-feira à noite, na Câma-
ra Federal.

Primeira grande derro-
ta do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) na Câma-
ra dos Deputados, os votos 
e as ausências paraibanas 
não representaram a orien-
tação dos partidos e nem 
mesmo as posições pessoais 
de cada um, se transforman-
do numa indefinida “salada”. 
Com Wellington Roberto no 
voto contra, estiveram os 
deputados Frei Anastácio 
(PT), Gervásio Maia (PSB), 
Pedro Cunha Lima (PSDB) e 
Damião Feliciano (PDT).

Além de Julian Lemos, 
os outros dois votos favorá-
veis formaram uma dupla 
tucana constituída por Ruy 
Carneiro e Edna Henriques; 
enquanto que, formando 
o “time dos ausentes” de 
Aguinaldo Ribeiro, ficaram 
os deputados Efraim Filho 
(DEM), Hugo Motta (PRB) e 
Wilson Santiago (PTB). Até 
o começo da tarde de on-
tem, o deputado Wellington 
Roberto não chegou a ser 
localizado para explicar sua 
posição, mas vários outros 
se explicaram. 

O deputado federal Ger-
vásio Maia disse que não so-
mente votou contra como 
também é de opinião de que 
a PEC nem deveria ter che-
gado ao Congresso Nacional 
para discussão e votação. “As 
prioridades em pauta deve-
riam ser outras, a começar 

Deputados tentam explicar e justificar posicionamentos 
O deputado federal Julian 

Lemos (PSL) analisou que essa 
votação só serviu para desgastar 
muito mais o Governo Federal 
perante o Congresso e perante 
a população. Para o parlamen-
tar, as falas do presidente nesse 
episódio e, coincidência ou não, 
o desfile de blindados pela Es-
planada, prejudicaram a ima-
gem do Governo no Congresso 
e do Brasil em nível internacio-
nal. “Eu acho que o presidente 
jogou mais uma pá de cal na 
imagem do Brasil lá fora”, re-
sumiu Lemos.

O governista Hugo Motta 
(Republicanos) se limitou a dizer 
que a votação da PEC do voto 
impresso é assunto “vencido” e 
preferiu não dar detalhes sobre 
os motivos que o levaram a votar 
a favor. No dia anterior, Pedro 
Cunha Lima (PSDB) havia relati-

vizado sua posição favorável ao 
voto impresso e, a exemplo de 
Wellington Roberto, surpreendeu 
votando contra, mas, provoca-
do, também evitou explicar sua 
posição. 

Como líder da maioria no 
Congresso Nacional, o depu-
tado Aguinaldo Ribeiro (Pro-
gressistas) foi um dos posicio-
namentos mais acompanhados 
desde o início da polêmica, e ele 
estava na Câmara até minutos 
antes da votação, mas terminou 
entre os ausentes. Ele evitou 
entrevistas, mas pelas redes so-
ciais mandou o seguinte recado: 
“Sou contra o voto impresso! 
Nesse momento de pandemia, 
a prioridade do Brasil deve ser 
lutar para salvar vidas e conse-
guir uma retomada efetiva da 
economia, gerando mais em-
pregos e renda”.

A deputada federal Edna 
Henrique (PSDB) não fez mistério 
nenhum sobre seu voto favorá-
vel. “Sou a favor porque obriga 
a expedição de cédulas físicas 
conferíveis pelo eleitor. Quanto 
mais transparência no exercício 
do voto, melhor. Por isso, apoiei 
e votei em defesa dessa medida, 
dessa PEC”, disse.

Resultado geral
O texto obteve 229 votos 

favoráveis e 218 contrários, mas 
como não foram obtidos os 308 
votos favoráveis necessários para 
sua aprovação, a PEC terminou 
sendo arquivada. A proposta, 
que determina a impressão de 
“cédulas físicas conferíveis pelo 
eleitor”, independentemente do 
meio empregado para o registro 
dos votos em eleições, plebiscitos 
e referendos, era uma bandei-

ra do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

Manifestações chegaram a 
ocorrer no país, na última se-
mana, em defesa da proposta, 
mas o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), por meio de seus integran-
tes, afirma que o atual sistema 
de votação é seguro e auditável. 
Parlamentares que eram a favor 
da proposta mudaram de ideia, 
inclusive, em meio à discussão 
para a votação.

Na semana passada, a co-
missão especial já havia derro-
tado o texto do relator, deputado 
Filipe Barros (PSL-PR), e também 
o texto original, de autoria da 
deputada Bia Kicis (PSL-DF). A 
decisão de levar a PEC ao Ple-
nário foi tomada pelo presidente 
da Câmara, Arthur Lira, com o 
objetivo de encerrar a disputa 
política em torno do tema.

por ampliação de vacina e 
novas medidas de combate 
à covid, que já matou mais 
de 500 mil brasileiros”.

Para o deputado, para-
lelamente à pandemia, Go-
verno e Congresso deveriam 
estar ocupados com a fome 
e o desemprego, que aumen-
tam assustadoramente no 
país, e não com voto impres-
so. “Isso soa como desvio 
de atenção e revela a indi-
ferença do presidente Jair 
Bolsonaro com a crise que 
assola o país”, disse. 

Ruy Carneiro justificou 
que se posicionou favorá-
vel porque, independente-
mente da matéria em pauta, 
defende a adoção de “um 

As prioridades em pauta deveriam ser 
outras, a começar por ampliação de vacina e 

novas medidas de combate à covid, que já matou 
mais de 500 mil brasileiros 

Gervásio Maia
Deputado federal

sistema que possa garantir 
mais segurança a eventuais 
riscos de fraudes nas urnas 
eletrônicas. A confiança do 
eleitor só pode ser reforçada 
com transparência. Se pode-
mos aperfeiçoar ainda mais 
o Sistema Eleitoral, que o 
façamos”.

Wilson Santiago, que já 
havia acenado votar contrá-

rio à matéria, admitiu que 
não votou porque estava via-
jando da Paraíba para Bra-
sília, não chegando a tempo 
para ter seu voto computa-
do. “Quando foi derrubada 
na comissão especial na se-
mana passada, já havia uma 
previsão geral no Congresso 
Nacional de que a matéria 
também não passaria no ple-

nário. Isso me tranquilizou”, 
disse.

Um dos mais radicais 
na defesa de que a PEC não 
fosse aprovada, o deputa-
do federal Frei Anastácio 
(PT) comentou que a der-
rota mostrou ao presidente 
da República que a Câmara 
não está nas mãos dele. “Foi 
mais uma derrota do gover-
no, que vinha ameaçando 
não ter eleições no Brasil se 
não tivesse voto impresso. 
Venceu a democracia”, disse 
o deputado, ao acrescentar 
que a maioria entendeu que 
o atual sistema de urnas ele-
trônicas é seguro, e que não 
há nenhuma prova de frau-
des com o uso do sistema. 

Prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores do 
PSDB da Paraíba devem 
participar da recepção ao 
governador do Rio Grande 
do Sul, o tucano Eduardo 
Leite, pré-candidato à Pre-
sidência da República, que 
desembarca na Paraíba 
no próximo sábado. O ato 
político que faz parte das 
pré-vias do PSDB para as 
eleições presidenciais. 

Na agenda, a primeira 
parada está programada 
para acontecer em Cam-
pina Grande, às 8h, com 
visita ao hospital da FAP 
e coletiva de imprensa, às 
8h45, ainda na unidade 
hospitalar.

No período da tarde, 
eles seguem para João 
Pessoa, onde participam 
de um ato político com 
filiados da legenda, às 
13h30, no hotel Manaíra, 
no bairro de Manaíra. O 
ato será híbrido, presen-
cial e através da platafor-
ma zoom para filiados. 
Antes disso, às 12h45, 
Eduardo Leite concede 
entrevista à imprensa no 
mesmo local.

O governador do Rio 
Grande Sul, pré-candidato 
à Presidência da Repúbli-
ca, tem visitado alguns es-
tados brasileiros para dia-
logar com integrantes do 
PSDB e reunir apoio dos 
tucanos para as prévias do 
partido, que acontecerão 
no dia 28 de novembro. 

PSDB realiza 
eventos para 
recepcionar  
Eduardo Leite

A Câmara Federal votou na noite da última terça-feira a PEC do voto impresso, que foi rejeitada e arquivada. A proposta era bandeira do presidente Jair Bolsonaro e encampada por seus aliados

Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
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Parlamentar paraibano espera que Milton Ribeiro explique declaração recente sobre a universidade ser “para poucos”

O presidente do MDB na 
Paraíba, senador Veneziano 
Vital do Rêgo disse, ontem, 
que já apresentou requeri-
mento para que o ministro 
da Educação, Milton Ribei-
ro, explique, na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal, as recen-
tes declarações à TV Brasil, 
sobre o acesso às Universi-
dades no Brasil. 

Na entrevista, o ministro 
afirmou textualmente que 
“a universidade deveria ser 
para poucos”, o que, na opi-
nião do senador paraibano, 
causou surpresa não somen-
te nos meios educacionais 
e políticos, como também, 
e principalmente, perante 
expressivos segmentos da 
população. 

“É estranho que um 
ministro da Educação se ex-
presse dessa maneira, espe-
cialmente por se tratar de 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Veneziano pede convocação ao 
Senado do ministro da Educação
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Fala de Milton Ribeiro em entrevista à TV Brasil motivou o senador Veneziano Vital do Rêgo a cobrar esclarecimentos sobre o que classificou como uma “postura restritiva em relação ao acesso dos cursos superiores”

uma autoridade que cuida de 
uma pasta que regula o ensi-
no superior no país. Foi por 
isso que reagimos no sentido 
de que o ministro compareça 
à Comissão de Educação do 
Congresso para explicar sua 

posição”, afirmou Veneziano.
Como vice-presidente 

do Senado, o parlamentar 
lembrou que o Congresso 
Nacional tem respaldado to-
dos os planos de inclusão e 
expansão do ensino superior 

enviados pelo Poder Execu-
tivo, a exemplo de bolsas e 
financiamento estudantis e a 
reserva de cotas para ingres-
so nas universidades.

“Deste modo, faz-se ne-
cessário que o atual ministro 

da Educação compareça a 
este colegiado do Senado 
Federal, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre sua 
postura restritiva em rela-
ção ao acesso dos cursos 
superiores, que nos parece 

ir na contramão do que o 
país tem procurado atingir”, 
ressaltou o senador, ao lem-
brar que, na próxima sessão, 
o requerimento já deverá 
ser apreciado e votado na 
comissão.

Concluído até dezembro

Interconexão entre sistemas do MPPB e 
do Tribunal de Justiça amplia eficiência

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) vai iniciar, a 
partir da próxima segunda-
feira (16), o processo de ex-
pansão da interoperabilidade 
entre os sistemas MPVirtual e 
o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) do Tribunal de Justiça 
(TJPB). A interoperabilidade 
deverá ser concluída até de-
zembro deste ano em toda a 
instituição. A primeira etapa 
da expansão vai abranger oito 
promotorias de Justiça locali-
zadas no interior do Estado. 
Membros e servidores par-
ticiparão de capacitações on
-line que serão promovidas 
pela Diretoria de Tecnologia 
da Informação (Ditec) sobre 
o novo processo de trabalho, 
que foi padronizado pela Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag).

Conforme explicou a se-
cretária de Planejamento e 
Gestão, a promotora de Jus-
tiça Cristiana Vasconcellos, a 
interoperabilidade entre os 
dois sistemas vai impactar na 
eficiência da atuação dos ór-
gãos ministeriais. “Essa é uma 
ação que visa aprimorar a co-
municação entre MPVirtual 
e PJe, a fim de evitar retra-
balho e tornar mais ágeis as 
respostas em procedimentos 
judiciais”, destacou.

Cristiana Vasconcellos 
informou que, atualmente, 
as novas funcionalidades do 
sistema MPVirtual estão em 
fase piloto nas promotorias 
de Justiça de Gurinhém e 
Sumé e que a primeira eta-
pa da expansão vai abranger 
também as promotorias de 
Justiça de Santa Luzia, Pedras 

de Fogo, São Bento, Juazeiri-
nho, Pocinhos e Umbuzeiro.

Em razão da intero-
perabilidade dos sistemas, 
a Ditec e a Seplag organiza-
ram capacitações on-line 
que serão realizadas junto 
aos membros, servidores de 
secretaria e assessores das 
oito promotorias de Justiça 
contempladas nesta primeira 
etapa de expansão.

A primeira capacita-
ção será realizada amanhã, 
às 10h, aos integrantes das 
promotorias de Justiça de 
Sumé, Gurinhém, Santa Luzia, 
Pedras de Fogo e São Ben-
to. Nessas cinco unidades, a 
interoperabilidade será im-
plantada segunda-feira (16).

A segunda capacitação 
será realizada no dia 20 de 
agosto, também às 10h, para 

os integrantes das promoto-
rias de Justiça de Juazeirinho, 
Pocinhos e Umbuzeiros. Nes-
sas unidades, a implantação 
da interoperabilidade será no 
dia 23 deste mês.

A secretária de Planeja-
mento e Gestão explicou que 
a expansão da interoperabi-
lidade entre os sistemas MP-
Virtual e PJe foi dividida em 
duas fases, seguindo critérios. 
A primeira fase contempla as 
oito promotorias de Justiça já 
mencionadas, uma vez que 
essas unidades têm um cargo 
único de promotor de Justiça. 
Já a segunda fase vai abran-
ger as promotorias com mais 
de um cargo de promotor de 
Justiça e os procuradores de 
Justiça. O piloto dessa etapa 
é a Promotoria de Justiça de 
Piancó.

O Tribunal de Con-
tas do Estado, reunido 
em sessão ordinária por 
videoconferência, ontem, 
emitiu Parecer Contrário 
às contas da prefeitura 
municipal de Belém do 
Brejo do Cruz, relativas 
ao exercício de 2019. Ao 
ex-prefeito Evandro Maia 
Pimenta foi imputado um 
débito no montante de 
R$ 69.631, referente a 
pagamento irregular de 
vantagens a secretários. 
Ainda cabe recurso.

No voto, aprovado 
à unanimidade, o con-
selheiro Nominando 
Diniz enumerou várias 
irregularidades, as quais 
contribuíram para a re-
jeição e ensejaram reco-
mendações e multa, entre 
elas, déficit na execução 

orçamentária e financei-
ra, não recolhimento das 
cotas do segurado junto 
à Previdência e ausência 
de documentos compro-
batórios de despesas.

O Pleno aprovou as 
contas de 2019 dos mu-
nicípios de Cachoeira dos 
Índios, São José de Prin-
cesa, Manaíra, Água Bran-
ca, Cabaceiras, Quixaba, 
Pilar e Mulungu. Regula-
res foram julgadas as da 
Casa Civil do Governador 
e da Secretaria de Estado 
de Representação Insti-
tucional, relativas a 2020. 
Ainda as da Secretaria 
dos Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente e da Ciên-
cia e Tecnologia (2015) 
e da Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (2016).

TCE-PB rejeita contas de 
Belém do Brejo do Cruz

cehap
eXTRaTO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1566/2021 em João Pessoa, 06 de agosto de 2021 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Conjunto Habitacional (Esperanza) com 42 unidades habitacionais, com 
sistema de Esgotamento Sanitário interligado a rede pública da CAGEPA. Na(o) – Sede do município, 
Município: JOÃO PESSOA, UF: PB. Processo: 2021-006407/TEC/LO-2646.

emilia correia Lima
Diretora presidente

cehap
eXTRaTO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1173/2021 em João Pessoa, 21 de junho de 2021 – Prazo: 1.825 
dias. Para a atividade de: Conjunto Habitacional (São Rafael II) com 256 unidades habitacionais, 
com sistema de Esgotamento Sanitário interligado a rede pública da CAGEPA. Na(o) – Sede do 
município, Município: JOÃO PESSOA, UF: PB. Processo: 2021-004479/TEC/LO-2350.

emilia correia Lima
Diretora presidente

cehap
eXTRaTO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA PRÉVIA Nº 1363/2021 em João Pessoa, 16 de julho de 2021 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Conjunto Habitacional popular, com 100 unidades habitacionais, com sistema de 
esgotamento sanitário composto de fossa e sumidouro, Município: ITATUBA – UF: PB. Processo 
Sudema: 2021-004167/TEC/LP-3470

emilia correia Lima
Diretora presidente



Brasil

Pedido é motivado pelo posicionamento do presidente em defesa de medicamentos ineficazes no tratamento do coronavírus

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid 
decidiu ontem que vai suge-
rir o indiciamento do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) pelos crimes de 
curandeirismo, charlatanis-
mo, de epidemia e de publi-
cidade enganosa. 

De acordo com sena-
dores, Renan Calheiros vai 
propor o indiciamento de 
Bolsonaro com base nos ar-
tigos 283 e 284 do Código 
Penal, que punem os crimes 
de charlatanismo e curandei-
rismo. As penas para as duas 
condutas variam de três me-
ses a dois anos de prisão e 
multa.

Esta possibilidade foi 
discutida em um almoço en-
tre o relator Renan Calheiros 
(MDB-AL), presidente da co-
missão, Omar Aziz (PSD-AM), 
e o vice-presidente Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). Os se-
nadores estão analisando 
todos possíveis crimes para 
consolidar o relatório final.

A decisão ocorreu du-
rante intervalo na sessão de 
ontem, quando os senadores 
colheram o depoimento do 
diretor-executivo da farma-
cêutica Vitamedic, Jailton Ba-
tista, que lucrou com a venda 
de Ivermectina na pandemia. 
Ele admitiu que a empresa 
patrocinou uma associação 
bolsonarista de médicos que 
defende o uso da substância.

Para os senadores, Bol-
sonaro foi o principal ‘garo-
to-propaganda’ de medica-
mentos como a ivermectina 
e a hidroxicloroquina duran-
te a pandemia, disseminan-
do informações falsas para a 
população e levando pessoas 
à morte.

Bolsonaro foi um dos 
principais propagadores do 
uso da Ivermectina no trata-
mento da covid-19. A equipe 
de Renan Calheiros selecio-
nou sete vídeos em que o 
presidente aparece falando 

bem do medicamento, em li-
ves, discursos ou em conver-
sas com apoiadores na en-
trada do Palácio da Alvorada. 
Os senadores vão enquadrar 
também as fabricantes do 
medicamento.

O relatório da CPI deve 
ser encaminhado ao Minis-
tério Público Federal (MPF), 
responsável por encaminhar 
uma denúncia contra o presi-
dente por crime comum.

“O senhor Jair Bolsona-
ro atuou como se fosse um 
curandeiro, anunciando cura 
infalível para uma doença 
em que isso efetivamente 
não existe”, disse o senador 
Humberto Costa (PT-CE). 
“É um constrangimento ver 
o presidente da República 
se prestar a um papel des-
ses, ou seja, de charlatão, ao 
prescrever sem autorização 
para tal”, afirmou o senador 
Rogério Carvalho (PT-SE).

Com prazo final mar-
cado para 5 de novembro, 
os senadores da CPI já dis-
cutem um rol de crimes 
pelos quais Bolsonaro será 
acusado no relatório final. 
Outra conduta apontada é 
o crime de prevaricação no 
caso da vacina indiana Co-
vaxin. Nesta quinta-feira, 
12, a CPI ouvirá o líder do 
governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), acusado de 
atuar em um suposto esque-
ma de corrupção na compra 
do imunizante. O deputado 
nega qualquer influência ou 
atuação irregular.

Além do indiciamento 
por charlatanismo, Renan 
Calheiros anunciou que vai 
sugerir uma onda de ações 
de indenização nos estados 
para que as famílias de víti-
mas da covid-19 processem 
a União e as empresas que 
lucraram com medicamentos 
sem eficácia comprovada. A 
iniciativa dependerá das pró-
prias famílias, mas Renan su-
geriu que as Advocacias dos 
Estados e da União auxiliem 
nos processos.

Da Redação 

CPI da Covid pretende indiciar
Bolsonaro por charlatanismo
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A CPI da Covid revelou que pretende responsabilizar Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo, de epidemia e de publicidade enganosa

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Depoimento de Jailton Batista

Fabricante da Ivermectina patrocinou 
anúncio sobre o tratamento precoce

O diretor executivo da 
Vitamedic, Jailton Batista, 
afirmou ontem que patro-
cinou a publicação de um 
manifesto a favor do tra-
tamento precoce contra 
a covid-19. A empresa é 
fabricante da Ivermectina 
e aumentou o lucro com a 
venda do medicamento. O 
remédio não tem eficácia 
comprovada para a doença 
e teve o consumo incenti-
vado pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

De acordo com o di-
retor, em depoimento à 
CPI da Covid, a empresa 

patrocinou a publicação, 
veiculada no dia 16 de fe-
vereiro em veículos de co-
municação, após um pedi-
do da Associação Médicos 
pela Vida. Questionado 
sobre as controvérsias éti-
ca e criminal do patrocí-
nio com um anúncio que 
geraria lucros para a far-
macêutica, o empresário 
declarou que o manifesto 
não citava especificamen-
te a ivermectina.

“Já tínhamos regis-
trado forte demanda no 
mercado independente 
da opinião dos médicos, 
independente da publi-
cação desse manifesto”, 
disse o diretor. A atuação 
da empresa ao ignorar as 

evidências científicas nas 
vendas foi criticada na 
CPI. “Se omitiram e pa-
trocinaram”, disse o presi-
dente da comissão, Omar 
Aziz (PSD-AM).

Jailton Batista afir-
mou que a empresa gastou 
R$ 717 mil para patrocinar 
uma publicação a favor do 
tratamento precoce con-
tra a covid-19. A empresa 
patrocinou a publicação 
após um pedido da Asso-
ciação Médicos pela Vida, 
que assinou o manifesto 
contrariando evidências 
científicas. Durante depoi-
mento na CPI da Covid, o 
diretor da companhia ne-
gou que houve lobby com 
o governo federal para 

impulsionar as vendas do 
medicamento.

O faturamento da Vi-
tamedic com a Ivermecti-
na aumentou de R$ 15,7 
milhões em 2019, antes 
da pandemia de covid-19, 
para R$ 470 milhões em 
2020, já durante a crise do 
novo coronavírus no Bra-
sil. A CPI da Covid avalia 
acionar a Justiça Federal 
para bloquear os bens da 
farmacêutica e exigir a de-
volução dos ganhos com 
a venda do medicamento. 
“Estamos diante de um dos 
mais tristes depoimento 
dessa Comissão Parlamen-
tar de Inquérito”, disse o 
relator do colegiado, Re-
nan Calheiros (MDB-AL).

Câmara cassa mandato de Flordelis, 
acusada de mandar matar o marido

Quase um ano após o Mi-
nistério Público aceitar denún-
cia contra a deputada Flordelis 
(PSD-RJ), acusada de mandar 
assassinar o marido, a Câma-
ra decidiu cassar o mandato 
da parlamentar, por quebra de 
decoro, por 437 votos favorá-
veis. Houve 7 votos contrários 
à cassação e 12 abstenções. 
Com a decisão, ela perde a 
imunidade parlamentar.

Flordelis ainda tentou se 
segurar no cargo. “Vocês colo-
carão a cabeça no travesseiro 
e vão se arrepender por con-
denar uma pessoa que não foi 
julgada”, afirmou a deputada 
no plenário nesta quarta-feira, 
11, antes do início da votação. 

“Ainda dá tempo de fazer justi-
ça. Não me cassem.”

A perda do mandato de 
Flordelis já tinha sido apro-
vada pelo Conselho de Ética 
da Casa, de forma quase unâ-
nime, por 16 votos a um. O 
relator, deputado Alexandre 
Leite (DEM-SP), determinou 
que Flordelis violou o Código 
de Ética e Decoro Parlamentar 
e se contradisse sobre fatos 
envolvendo o crime. “As pro-
vas coletadas tanto por esse 
colegiado quanto no curso do 
processo criminal são aptas a 
demonstrar que a represen-
tada tem um modo de vida 
inclinado para a prática de 
condutas não condizentes com 
aquilo que se espera de um re-
presentante do povo”, escreveu 
o relator.

Flordelis é acusada de ser 
a mandante do assassinato de 
seu marido, o pastor Ander-
son do Carmo, ocorrido em 16 
de junho de 2019, na porta da 
casa onde os dois viviam com 
os filhos, em Niterói (RJ). O ca-
sal havia conquistado notorie-
dade por ter criado 55 filhos, a 
maioria adotada.

Ela, que sempre negou 
ser a mandante do crime, é 
ré na Justiça e responde por 
homicídio triplamente qua-
lificado, tentativa de homicí-
dio, uso de documento falso 
e associação criminosa ar-
mada. Flordelis não podia ser 
presa até agora por causa da 
imunidade parlamentar. Ela 
tem sido monitorada por tor-
nozeleira eletrônica, desde o 
ano passado.

Ontem, o presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP
-AL), decidiu levar o caso ao 
plenário em um formato de 
“projeto de resolução”, o que 
permitiu aos parlamentares 
apresentarem destaques, ou 
seja, adendos à proposta ori-
ginal. Desta forma, a decisão 
poderia ser adaptada a uma 
pena mais branda e não ape-
nas se resumir a sim ou não 
sobre a cassação, caso fosse 
essa a vontade do plenário.

“Alterei a regra de dis-
cussão de cassação de par-
lamentar no plenário desta 
Casa por um entendimento 
da presidência, no sentido 
de que o plenário é soberano 
e órgão maior de decisão na 
casa Legislativa”, justificou 
Lira no plenário.

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), afirmou que 
considera definitiva a de-
cisão de terça-feira, 10, 
da Câmara sobre o voto 
impresso e descartou a 
necessidade de o Senado 
se pronunciar sobre o as-
sunto. Em entrevista na 
tarde desta quarta-feira, 
11, Pacheco disse reno-
var a confiança no Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) e na Justiça Eleito-
ral brasileira.

“Considero que o pro-
nunciamento da Câmara 
em relação a esse tema 
torna definitiva e resol-
vida essa questão, não 
cabendo ao Senado qual-
quer tipo de deliberação 
ou de tramitação de ma-
téria com o mesmo objeto. 
Quero reiterar minha con-

fiança na Justiça Eleitoral 
brasileira”, disse Pacheco. 
“Já há a decisão da Câma-
ra dos Deputados e este 
assunto está resolvido”, 
ratificou.

Derrota
Na terça-feira (10), 

a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) sobre 
o voto impresso nas pró-
ximas eleições foi derro-
tada na Câmara: por se 
tratar de uma PEC, eram 
necessários 308 votos 
para aprovação em pri-
meiro turno, mas recebeu 
apenas 229 votos e foi ar-
quivada.

O presidente Jair 
Bolsonaro, defensor da 
proposta de voto impres-
so, havia firmado acordo 
com o presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), no qual se 
comprometeu a aceitar o 
resultado da votação no 
plenário.

Voto impresso está 
resolvido, diz Pacheco
Pedro Caramuru e 
Gustavo Côrtes 
Agência Estado

Camila Turtelli 
Agência Estado

Daniel Weterman e 
Matheus de Souza
Agência Estado



Mundo

Pesquisa vai recrutar apenas pacientes adultos, homens e mulheres, em internamento hospitalar, até 1o de maio de 2022

Covid-19: OMS iniciará testes 
clínicos com três medicamentos
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A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) vai iniciar 
uma nova fase de ensaios clí-
nicos de medicamentos con-
tra a covid-19, testando três 
medicamentos em pacientes 
hospitalizados. Pacientes es-
tão sendo recrutados.

Os testes fazem parte da 
nova fase do ensaio clínico So-
lidarity, da OMS, que entra na 
fase Solidarity Plus para testar 
a eficácia dos medicamentos 
artesunate (do laboratório far-
macêutico IPCA), usado para 
tratar casos graves de malá-
ria; imatinib (Novartis), usa-
do para tratar alguns tipos de 
câncer; e infliximab (Johnson 
& Johnson), usado para tratar 
doenças do sistema imunoló-
gico, como artrite reumatoide.

Os medicamentos foram 
doados pelas farmacêuticas 
para a realização do ensaio clí-
nico, que ocorre em 52 países.

“Encontrar terapêuticas 
mais eficazes e acessíveis 
para os doentes com co-
vid-19 continua sendo uma 
necessidade crítica, e a OMS 
está orgulhosa por liderar 
esse esforço global”, disse o 
diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanoms, citado em comu-
nicado da organização divul-
gado ontem.

O comunicado diz que na 
nova fase dos ensaios clínicos 
estão envolvidos cerca de 600 
hospitais nos 52 países par-
ticipantes, mais 16 países do 

que na fase inicial. Será possí-
vel avaliar a eficácia de vários 
tratamentos ao mesmo tempo 
usando um único protocolo, 
recrutando milhares de pa-
cientes para gerar estimativas 
robustas sobre a eficácia que 
um medicamento pode ter na 
mortalidade.

O protocolo também 
permite a adição de novos 
medicamentos ao longo do 
processo e o abandono dos 
que forem considerados ine-
ficazes.

Os ensaios já permitiram 
demonstrar, por exemplo, que 
medicamentos como remdesi-
vir, hidroxicloroquina, lopina-
vir e interferon têm pouca ou 
nenhuma eficácia em pacien-
tes hospitalizados.  A pesquisa 
vai recrutar apenas pacientes 
adultos, homens e mulheres, 
em internamento hospitalar, 
até 1º de maio de 2022.

A covid-19 provocou 
pelo menos 4,31 milhões de 
mortes em todo o mundo, 
entre mais de 203,9 milhões 
de infecções pelo novo coro-
navírus registradas desde o 
início da pandemia, segundo 
recente balanço da agência 
France Presse.

A doença respiratória 
é provocada pelo coronaví-
rus SARS-CoV-2, detectado 
no final de 2019 em Wuhan, 
cidade do centro da China, 
e atualmente com variantes 
identificadas em países como 
o Reino Unido, a Índia, África 
do Sul, o Brasil e o Peru.

Em dezembro

Presidente dos EUA reunirá líderes 
em evento virtual pela democracia
Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, reunirá 
líderes de um “grupo diverso” 
de democracias pelo mundo 
em um Encontro pela Demo-
cracia, anunciou em comuni-
cado ontem na Casa Branca. 
O evento virtual ocorrerá em 
9 e 10 de dezembro e deve 
ser seguido, cerca de um ano 
depois, por um encontro pre-
sencial, diz a nota.

A Casa Branca apon-
ta que Biden tem afirma-
do que o desafio de nosso 
tempo é demonstrar que as 
democracias podem garan-
tir melhoria de vida para 
suas populações, lidando 
com os principais proble-
mas globais. E afirma que o 
presidente tem revigorado 
a democracia nos EUA, ao 
vacinar 70% da popula-
ção, aprovar um plano de 
resgate e avançar com le-
gislação bipartidária sobre 
infraestrutura. O governo 
americano ainda expressa 
o compromisso de recons-
truir alianças com parceiros 
democráticos, posicionan-
do-se contra abusos aos di-
reitos humanos e lidando 

Agência Estado

Israel está considerando 
impor novos “lockdowns” e es-
tender as doses de reforço das 
vacinas contra a covid-19 às 
pessoas com mais de 50 anos, 
depois que o número de novas 
infecções atingiu o maior nível 
desde fevereiro. A previsão do 
governo é que o número de pa-
cientes internados pelo novo 
coronavírus dobre a cada dez 
dias, atingindo 4.800 pessoas - 
metade delas com casos graves 
- até 10 de setembro, segundo 
o jornal Haaaretz.

Quase 80% da população 
adulta do país já foi totalmen-
te vacinada, uma das maiores 
taxas do mundo, porém,  mais 
de 6 mil pessoas testaram posi-
tivo para a covid-19 na última 
segunda-feira, segundo o Mi-
nistério da Saúde. Quase 650 
pessoas estão hospitalizadas, 
sendo 400 em condições crí-
ticas, informou o ministério, o 
maior número desde março.

Cerca de 150 desses pa-
cientes não estão totalmente 
vacinados. Israel atingiu o 
maior número de casos graves 
em janeiro, com 1.200 pacien-
tes - cerca de metade do nú-
mero previsto para o mês que 
vem. Devido a esta projeção, 
o primeiro-ministro Naftali 
Bennett e o ministro da Saúde 
Nitzan Horowitz decidiram na 
terça-feira adicionar novos lei-
tos hospitalares cada vez que 
o número de pacientes dobrar.

Segundo os dados do go-
verno de Israel, idosos não va-
cinados têm cinco vezes mais 
probabilidade de apresentar 

quadros graves de covid do que 
os idosos imunizados. Pessoas 
vacinadas têm cinco a 10 vezes 
mais resistência contra a covid 
do que não vacinadas.

Pouco menos de 5% dos 
testes de covid-19 estão dando 
positivo, num sinal de que o 
país está em meio a um gran-
de aumento dos casos, alertou 
Salman Zarka, autoridade má-
xima do governo no combate 
à pandemia. Israel encontra-se 
em um “ponto crítico para a 
nossa saúde, para as nossas vi-
das e para a nossa economia”, 
disse ele.

Por ser o primeiro país a 
iniciar um esforço em massa de 
vacinação e o primeiro a rea-
brir toda a economia, depois de 
vacinar totalmente quase 70% 
de sua população adulta com a 
vacina da BioNTech/Pfizer até 
o começo de abril, os israelen-
ses tiveram um período de li-
berdade pós-pandemia.

Mas agora, com estudos 
mostrando que a eficácia da 
vacina está caindo entre as 
pessoas com mais de 60 anos, 
algumas das quais receberam 
suas primeiras doses em de-
zembro, Israel também foi o 
primeiro país a iniciar a aplica-
ção das doses de reforço.

O país não esperou a 
aprovação das doses de re-
forço da Pfizer pela Agên-
cia de Alimentos e Medica-
mentos dos EUA (FDA) e já 
aplicou a terceira dose para 
cerca de 2 mil pessoas imu-
nodeficientes semanas atrás, 
antes de estendê-la a todas 
as pessoas com mais de 60 
anos em 1º de agosto. 

Israel planeja impor 
novos “lockdowns”

Argélia: número de mortos em 
incêndios florestais sobe para 42
Agência Brasil

O governo da Argélia 
afirmou na última terça-feira  
que as dezenas de incêndios 
florestais, que já mataram 42 
pessoas no país, foram provo-
cados. Entre os mortos estão 
25 soldados destacados para 
combater o fogo, que também 
destruiu moradias a leste da 
capital do país. 

Colunas de fumaça su-
biam dos focos do incêndio 
na floresta, na região de Tizi 
Ouzou, na terça-feira, en-
quanto moradores utilizavam 

galhos de árvores e jogavam 
água de vasilhas e garrafas 
plásticas tentando apagar as 
chamas da maneira que fosse 
possível. 

Várias casas ficaram 
queimadas e famílias tiveram 
que ir para hotéis, albergues 
e alojamentos estudantis, se-
gundo testemunhas, enquan-
to a fumaça densa prejudi-
cava a visibilidade para as 
equipes dos bombeiros. 

“Tivemos uma noite de 
terror. Minha casa está com-
pletamente queimada”, disse 
Mohamed Kaci, que deixou a 

vila de Azazga com sua famí-
lia e foi para um hotel. 

O ministro do Interior, 
Kamel Beldjoud, afirmou que 
uma investigação será inicia-
da para identificar os res-
ponsáveis pelos incêndios. 
“Apenas mãos criminosas 
podem estar por trás desses 
incêndios simultâneos, com 
cerca de 50 focos em várias 
localidades da província”. 

Ao discursar no canal 
estatal de televisão na noite 
de terça-feira, o primeiro-mi-
nistro Ayman Benabderrah-
mane disse que o número de 

mortos havia subido para 42, 
incluindo 25 membros das 
Forças Armadas. O governo 
está em “conversas avança-
das com parceiros (inter-
nacionais) a fim de alugar 
aviões para ajudar a acelerar 
o processo de extinção dos 
incêndios”, acrescentou. 

Bombeiros e o Exército 
ainda estão tentando conter 
os focos de incêndio, e Beld-
joud afirmou que a priorida-
de é evitar novas vítimas. Ele 
prometeu uma compensação 
financeira para os afetados 
pelos incêndios.

Agência Estado

Um tribunal da China 
sentenciou o empreende-
dor canadense Michael 
Spavor a 11 anos de pri-
são por espionagem, no 
primeiro de dois casos de 
segurança nacional envol-
vendo cidadãos do Canadá, 
em meio a um duro impas-
se entre Pequim, tanto o 
Canadá quanto os Estados 
Unidos. Spavor foi conside-
rado culpado por “fornecer 

ilegalmente segredos de 
Estado” a agentes estran-
geiros, segundo o tribunal 
na província de Liaoning, 
nordeste chinês, e terá 
também o equivalente a 
US$ 7,7 mil em ativos con-
fiscados.

Em março, Spavor ha-
via sido considerado cul-
pado após um julgamento 
que durou algumas horas, a 
portas fechadas. Agora, ele 
terá dez dias para apelar. O 
embaixador canadense na 

China, Dominic Barton, dis-
se que o governo canaden-
se está muito decepciona-
do com a duração da pena 
e trabalhará para libertar 
Spavor e outro cidadão do 
país, Michael Kovrig, preso 
em dezembro de 2018. As 
duas prisões foram vistas 
como retaliação de Pequim 
pela prisão em solo cana-
dense de Meng Wanzhou, 
diretora financeira da Hua-
wei Technologies e filha do 
fundador da empresa. Meng 

foi detida a partir de um pe-
dido de extradição dos EUA.

Em comunicado por 
e-mail, o premiê canadense, 
Justin Trudeau, lamentou a 
condenação de Spavor, consi-
derando-a “inaceitável e injus-
ta”. A embaixada americana na 
China condenou o veredicto e 
lamentou que a China não te-
nha permitido que diplomatas 
estrangeiros pudessem obser-
var os trâmites legais, pedindo 
também a libertação da dupla 
canadense.

China condena empreendedor 
do Canadá a 11 anos de prisão

com a crise climática, lutan-
do ainda contra a pandemia 
da covid-19.

O encontro virtual tem 
como pautas a defesa contra 
o autoritarismo, a luta contra 
a corrupção e a promoção 
do respeito aos direitos hu-
manos, diz o comunicado. Os 

encontros, o virtual deste ano 
e o presencial previsto para 
2022, devem unir chefes de 
Estado, representantes da 
sociedade civil, filantropos e 
o setor privado, como uma 
oportunidade para os líderes 
ouvirem uns aos outros e seus 
cidadãos, compartilharem êxi-

tos, fomentarem a colaboração 
internacional e “falarem ho-
nestamente sobre os desafios 
enfrentados pela democracia”, 
a fim de fortalecê-la conjun-
tamente, afirma o texto. Não 
foi informado quais líderes 
devem ser convidados a par-
ticipar do encontro.

Biden tem afirmado que o desafio é demonstrar que as democracias podem garantir melhoria de vida para suas populações

Foto: Reprodução Internet
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Estimativa do Sindalcool-PB é que o volume alcance 210 milhões de litros na safra iniciada este mês e que vai até março de 2022

No último ano, a produção de 
etanol anidro subiu 16% no Estado, 
de acordo com dados do Sindicato 
da Indústria de Fabricação do Ál-
cool na Paraíba (Sindalcool-PB). A 
safra de cana-de-açúcar do período 
2020/2021 aumentou a produtivida-
de paraibana e, atualmente, a estima-
tiva é que a produção de etanol atinja 
210 milhões de litros no novo ciclo 
que se iniciou este mês e que vai até 
março de 2022.

De acordo com o Sindalcool-PB, 
o aumento na produção de etanol 
anidro, combustível acrescentado à 
gasolina bruta, será responsável por 
colocar a Paraíba em destaque no ce-
nário nacional. “As usinas da Paraíba 
têm responsabilidade e compromis-
so com o abastecimento nacional 
nesse contexto de maior demanda do 
etanol anidro para a produção da ga-

solina”, afirmou o presidente do Sin-
dalcool-PB, Edmundo Barbosa.

De acordo com o presidente do 
Sindalcool, o crescimento da produ-
ção aconteceu justamente em um 
momento em que a procura pelo 
combustível aumentou em todo o 
país. Isto porque, desde o ano passa-
do, houve recuo nas importações de 
etanol anidro, devido à proibição das 
movimentações que ocorressem sem 
a aplicação de tarifas de aquisição. 

O presidente da entidade ainda 
destaca que um fator favorável à alta 
produtividade nas usinas nacionais é 
a cotação do dólar, já que a importa-
ção deixa de ser atrativa no cenário 
internacional. “O etanol importado 
recebe incentivos no país de origem e 
cria uma competição desigual. Com o 
dólar na cotação atual, conseguimos 
evitar a competição com os produto-
res da região Nordeste”, analisa.

Edmundo Barbosa explica, 
ainda, que o etanol anidro entra na 
composição da gasolina para redu-
zir as emissões de poluentes tóxicos 
advindos de combustíveis fósseis  e 
também para auxiliar no rendimento 
dos veículos. De acordo com o presi-
dente do Sindalcool-PB, atualmente, 
a tecnologia de utilização do etanol 
anidro na gasolina está sendo adota-
da até mesmo pela Índia, onde se en-
contram nove das dez cidades mais 
poluídas do mundo. 

Barbosa destaca que o etanol hi-
dratado (aquele utilizado no abaste-
cimento de veículos) é o biocombus-
tível adequado para os consumidores 
que desejam aliar o rendimento do 
veículo à colaboração para redução 
das emissões de gases tóxicos. “Na 
transição energética que estamos 
iniciando, tanto a indústria automo-
bilística quanto as usinas estão uni-
das para que o volume de dióxido de 
carbono por quilômetro possa ser 
reduzido”, explica.

Conforme regula a Agência Na-
cional de Petróleo (ANP), Gás Natural 
e Biocombustíveis, o etanol anidro é 
usado, em todo o país, em uma mis-
tura com gasolina, em que 27% do 
litro de combustível comercializado 
é anidro. A ANP aponta que alguns 
dos benefícios do etanol anidro são 
o aumento da lubrificação dos auto-
móveis, melhora no desempenho do 
motor do veículo e a diminuição da 
difusão de gases poluentes.

Segundo o Sindalcool-PB, o 
etanol (hidratado ou anidro) é uma 
alternativa renovável, sustentável e 
limpa, responsável por uma redução 
de 90% na emissão de dióxido de 
carbono em comparação com a gaso-
lina. E, apenas no ano passado, a uti-
lização de anidro permitiu que, apro-
ximadamente, 215 mil toneladas de 
dióxido de carbono fossem emitidas 
no Estado da Paraíba. 

Aumento do preço
No Nordeste, de acordo com 

o Sindalcool-PB, o etanol também 
atingiu, na safra anterior e na atual, 
um preço de comércio mais alto. “Os 
valores  do etanol sofreram majora-
ções, porque, nesta região, as usinas 
pagam os preços mais elevados do 
Brasil na cana-de-açúcar”, conta Ed-
mundo Barbosa, acrescentando que 
cerca de 67% da cana-de-açúcar 
processada no Estado é adquirida de 
produtores rurais da Paraíba. 

Carol Cassoli 
Especial para A União

Produção de etanol usado na 
gasolina cresce 16% no Estado

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Os empreendedores criativos usam 
a criatividade para gerar a riqueza que 
se encontra dentro deles. É importante 
estar atendo a toda e qualquer mudança 
no mercado que possa impactar direta ou 
indiretamente o seu empreendimento. 
É preciso ter mente aberta para criar 
diferenciais competitivos e descobrir que o 
mercado compra aquilo que ele precisa.

Os criativos enxergam os problemas 
como desafios, são resilientes e não se deixam 
atingir pelo medo ou pelas adversidades, mas 
encaram os problemas com planejamento e 
soluções inovadoras.E sem perder o foco, mas 
com o planejamento e a disciplina, alcançarão 
os resultados desejados.

Foi assim que a empresária Josefa Romão 
dos Santos Aguiar começou seu negócio em 
2013, apaixonada pela cozinha. A ideia veio 
da necessidade de manter a família na região. 
Muita gente indo embora e a comunidade 
rural ficando sem ninguém, Josefa sentia que 
seus filhos estavam prestes a sair também.

Dessa necessidade, ela criou o 
restaurante rural Bica dos Cocos, em 
Bananeiras – PB. Começou com um ambiente 

pequeno, em dois quiosques, e as famílias 
foram chegando para vivenciarem uma 
experiência gastronômica em meio à natureza 
e rica de bem-estar.

O diferencial desse negócio é o próprio 
espaço e os sabores regionais do restaurante, 
feitos com muito carinho e dedicação, além do 
bom atendimento. A qualidade do ambiente, 
a preservação da natureza, o som da água 
corrente das nascentes e o sabor da comida 
regional, geram valores intangíveis que, 
somados à criatividade, contribuem para o 
êxito do restaurante rural.

Por outro lado, a empresária, gosta 
muito de interagir com os clientes, conversar, 
ouvir as sugestões. Isso também faz parte do 
diferencial desse negócio, cujos principais 
clientes são famílias, turistas e as agências de 
receptivos.

Para aqueles que querem empreender, 
Josefa diz que “o primeiro passo é a dedicação, 
fazer acontecer, mesmo que devagar, pondo 
em prática seus objetivos, seus sonhos e 
ouvindo o cliente, com certeza vai dar certo”.

A vontade de fazer diferente, fazer o 
que gosta, o que tem de melhor e o que tem 

a oferecer é uma grande inspiração para 
a empreendedora. É isso que qualquer 
empresário deve seguir. Apropriar-se da 
inspiração que está dentro de si e colocar 
em prática. A coragem e o foco no propósito, 
continuam sendo prioridades para aqueles 
que acreditam em si mesmos e nos seus 
projetos de vida.

O restaurante rural Bica dos Cocos 
faz parte da Rota Gastronômica do Brejo 
Paraibano. Para isso, participou das 
consultorias e capacitações do Sebrae, como 
uma preparação para fazer parte dessa rota 
turística criativa, de vivências e experiências. 
Aliás, o Sebrae chegou até o restaurante 
da Josefa através dos seus clientes, ao 
informarem que ela tinha meios de melhorar 
ainda mais o seu empreendimento, através 
das orientações do Sebrae. 

Participar de um roteiro turístico, trouxe 
muita visibilidade ao seu negócio, pois 
os visitantes fazem fotos junto à placa de 
sinalização da Rota Gastronômica, postam nas 
redes sociais e indicam para outras pessoas. 
É através da gastronomia que se descobre a 
cultura do lugar e se aprende muito com os 

costumes de pessoas de determinada região. 
É mais que prazer, é um valor agregado, 
uma experiência de vida. Vivemos numa 
sociedade digital e quando passamos por uma 
experiência memorável já compartilhamos 
nas redes sociais.

Em 2020, em tempos de pandemia, 
saber agir e inovar fez a diferença para o 
restaurante rural Bica dos Cocos sobreviver 
às adversidades do período. Pensamentos e 
reflexões foram essenciais para abrir novos 
caminhos e adaptar-se à nova realidade. 
Para Josefa, aprender faz parte da jornada do 
empreendedor e o sucesso é fazer aquilo que 
gosta com otimismo e perseverança.

A cozinha regional é uma das tendências 
de 2021. As pessoas estão valorizando 
cada vez mais as receitas e os ingredientes 
regionais, principalmente se adquiridos de 
produtores locais. As pessoas também estão 
se sentindo mais seguras ao fazer refeições 
ao ar livre, em lugares abertos. O restaurante 
Bica dos Cocos tem essas características como 
diferencial para atrair e manter clientes, 
atendendo ao consumidor que busca um 
estilo de vida mais saudável e sustentável.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Sete aumentos

Preço alto do gás de cozinha faz 
paraibano economizar no fogão  

A situação das famílias parai-
banas que recebem até um salário 
mínimo está cada vez mais difícil 
por conta dos sucessivos aumen-
tos no preço do botijão de gás 13 
quilos. Segundo o presidente do 
Sindicato dos Revendedores de Gás 
do Estado da Paraíba (Sinregás), 
Marcos Antônio Bezerra, já foram 
sete aumentos este ano, ou seja, 
praticamente um reajuste por mês. 
“Tem mãe de família que chega ao 
meu estabelecimento e me diz que 
o gás acabou há oito dias, mas não 
tem de onde tirar dinheiro para 
comprar um novo botijão. É uma 
situação muito triste e a cada au-
mento quem sofre é o consumidor 
de baixa renda”, lamentou Marcos 
Bezerra, informando que as vendas 
do produto diminuíram em 40% 
porque o valor do gás já consome 
10% do salário mínimo.

Ele disse que, atualmente o gás 
está sendo vendido na maioria das 
revendedoras a R$ 92 à vista e R$ 
103 no cartão de crédito. O mesmo 
preço (R$ 103) também vale para 
o consumidor que solicita a entrega 

na residência, já para quem vai até 
a revendedora pegar o produto, o 
preço desce para R$ 92.

Os recentes aumentos trou-
xeram preocupação para pessoas 
como Givaldo Costa, que é moto-
rista e tem uma família com três 
filhos. Ele contou que a família vem 
suportando os aumentos porque 
sua esposa também está traba-
lhando. Givaldo afirmou ainda que 
o botijão de gás em sua casa dura 
apenas 30 dias e que está sendo 
uma barra comprar gás de cozinha 
todos os meses por conta dos rea-
justes mensais.

Com os dois filhos sem aulas,  
a diarista Ana Costa Pereira, disse 
que não está sendo nada fácil fazer 
as refeições em casa. “O gasto com o 
botijão de 13 quilos vem retirando 
a chance da gente comprar outros 
pertences para o lar, ou mesmo, 
roupas para a crianças”, observou, 
enfatizando que há meses o orça-
mento familiar está sendo prejudi-
cado em razão dos aumentos men-
sais do preço do gás de cozinha.

Pesquisa
A Secretaria Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor, 

o Procon-JP, fez uma pesquisa no 
último dia 9 e constatou que os 
valores entre as revendedoras da 
capital estão com uma diferença de 
R$ 13 entre o menor preço R$ 90 (à 
vista) e o maior R$ 103 (no cartão 
de crédito). A nova pesquisa que foi 
realizada no último dia 9, mostrou 
também que houve um aumento de 
R$ 2 em relação ao levantamento 
feito no dia 8 de julho.

Para o secretário do Procon-
JP, Rouger Guerra, o consumidor 
deve ficar atento às oscilações nos 
preços do gás de cozinha e deve 
pesquisar antes de fazer a compra. 
A última pesquisa foi feita em 23 
revendedoras do produto e cons-
tatou que o menor preço (à vista) 
está sendo comercializado nos 
seguintes locais: na Casa do Gás 
(Treze de Maio), Vando Gás e Água 
(Mangabeira), Nunes Gás e Gabriel 
Gás (Bancários) e Josimar Gás 
(Cristo). O maior preço na mesma 
modalidade está sendo praticado 
no Mercadinho Pedro Gondim (Pe-
dro Gondim), a R$ 100.

O levantamento do Procon-JP 
também registrou que a maior va-
riação para pagamento à vista está 
em 11,1%, com média de R$ 94,30.

Foto: Roberto Guedes

José Alves
zavieira2@gmail.com

Famílias estão evitando 
usar o gás e até protelando 

a compra do botijão para  
controlar os gastos do mês

Na transição energética 
que estamos iniciando, tanto 
a indústria automobilística 

quanto as usinas estão unidas 
para que o volume de dióxido 

de carbono por quilômetro 
possa ser reduzido

Ibovespa 

0,47%
R$ 5,221

0,67%
R$ 6,130

0,73%
R$ 7,240

-0,12%
122.056 pts
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Prática foi autorizada por medida provisória, que tem força de lei, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, parti-
cipou de evento ontem para 
anunciar a liberação para que 
produtores ou importadores 
de etanol hidratado vendam 
diretamente para postos de 
combustíveis. A prática vai ser 
autorizada por uma medida 
provisória, que tem força de 
lei mas precisa ser aprovada 
pelo Congresso em 120 dias.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
disse que a possibilidade de 
venda direta de etanol hi-
dratado dos usineiros para 
os postos de gasolina, sem a 
necessidade de um distribui-
dor, permitirá ampliar as re-
lações comerciais e fomentar 
novos arranjos de negócios 
no setor. “Essa medida esti-
mula a competição e carre-
ga o potencial de reduzir os 
preços os combustíveis”, afir-
mou, em cerimônia no Palá-
cio do Planalto.

Promessa do presidente 
Jair Bolsonaro, a venda dire-
ta de etanol das usinas para 
os postos de combustíveis 
vinha sendo estudada desde 
2019. Para abrir caminho 

para essa operação direta, o 
governo precisava fazer ajus-
tes para dar suporte legal e 
tributário à medida. Uma das 
alternativas que vinha sendo 
estudada era a edição de uma 
MP para unificar a cobrança 
do PIS/Cofins sobre o etanol 
hidratado - hoje dividida en-
tre produtores e distribuido-
res - apenas nas usinas.

A regulamentação via MP 
e a adoção da cobrança em 
uma só etapa do PIS/Cofins 
era defendida pela Receita 
Federal, por reduzir as chan-
ces de evasão fiscal. Parte do 
setor, no entanto, afirma que 
essa mudança abre margem 
para sonegação e falsificação 
e que não reduzirá a ques-
tão do preço ao consumidor. 
A proposta, porém, atende a 
uma demanda de usineiros 
do Nordeste.

Segundo o MME, a MP 
também vai permitir aos 
pontos vender combustí-
veis de outras marcas, desde 
que devidamente informado 
ao consumidor - conhecida 
como “tutela regulatória da 
fidelidade à bandeira”. Com a 
autorização, postos das ban-
deiras Shell, Ipiranga ou BR 
poderão vender combustíveis 
de outros fornecedores, sem-
pre informando ao cliente.

Eduardo Rodrigues e 
Marlla Sabino
Agência Estado

Governo libera venda direta de 
etanol das usinas para postos
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Dados da Paraíba

Vendas do varejo fecham 
semestre com alta de 4,1%

Apontando retomada, o 
volume de vendas do varejo 
paraibano fechou o primeiro 
semestre com crescimento 
de 4,1% sobre igual perío-
do do ano passado, segundo 
dados da Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC), divul-
gada pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). Já no ano passado, 
devido aos efeitos da pan-
demia, o primeiro semestre 
havia fechado com queda 
de 1,8%, a menor queda do 
Nordeste, enquanto o país 
registrou queda de 3,2%.  

Outro indicador posi-
tivo foi que no mês de ju-
nho as vendas do comércio 
da Paraíba sobre o mesmo 
mês do ano anterior ex-
pandiram acima de dois dí-
gitos (11,9%) contra uma 
média de 6,3% do varejo 
nacional, enquanto as ven-
das de junho sobre maio 
deste ano ficaram estáveis 
(0,1%) no indicador do 
Estado, no país houve um 
recuo de 1,7%.

Na comparação com 
os seis meses de 2020, o 

indicador do comércio da 
Paraíba neste ano apresen-
tou três meses (abril, maio 
e junho) de crescimento e 
outros meses de queda: ja-
neiro, fevereiro e março. O 
mês de melhor desempe-
nho no primeiro semestre 
foi abril (20,4%) e o pior 
foi fevereiro (-7,9%), mas 
o segundo trimestre apre-
sentou altas seguidas: abril 
(20,4%), maio (9,9%) e ju-
nho (11,9%).   

 
Comércio ampliado
O comércio varejista 

ampliado da Paraíba, que 
inclui também as atividades 
de veículos, motos, partes e 
peças e de material e cons-
trução, apresentou expan-
são de 13,8% no primeiro 
semestre, índice superior 
à média do país (12,3%) 
no segmento.  No primeiro 
semestre do ano passado, 
o comércio ampliado pa-
raibano havia registrado 
queda de 6,4%. No mês de 
junho, o comércio ampliado 
no Estado também expan-
diu 19,6% o volume de ven-

das sobre o mesmo mês do 
ano passado.  

Devido às novas ondas 
e elevação de contaminação 
na pandemia, houve novas 
restrições que aconteceram 
ao longo do primeiro se-
mestre de 2021 em relação 
à abertura de lojas físicas e 
horário de funcionamento. 
“Isso tudo foi um cenário 
mais ou menos o espelho, 
sobretudo, no segundo tri-
mestre de 2020, porque 
acabou por restringir a 
oferta dessas lojas e afe-
tando a receita dessas em-
presas que tiveram essas 
restrições. Isso aconteceu 
nos dois semestres, mas 
com amplitude menor ago-
ra no primeiro semestre de 
2021”, revelou gerente da 
pesquisa do IBGE, Cristiano 
Santos, que fez ponderações 
sobre a elevação da Taxa Se-
lic pelo Banco Central, que 
reduz o volume de crédito, e 
a pressão inflacionária, que 
tira o poder de compra, que 
pode ter afetado um melhor 
desempenho do setor vare-
jista no semestre.

Foto: Marcos Russo

Em junho, as vendas do comércio expandiram 11,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior 

Os investimentos dos 
brasileiros alcançaram 
os R$ 4,4 trilhões de pa-
trimônio líquido no pri-
meiro semestre deste ano 
de acordo com a Anbima 
(Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais). 
O resultado foi puxado pe-
los clientes do private, cujo 
volume financeiro cresceu 
8,8% no período, seguido 
pelo varejo alta renda, com 
avanço de 8,5%. O varejo 
tradicional cresceu apenas 
1,5%.

A base de dados da 
Associação foi ampliada 
após uma mudança no 
Código de Distribuição: 
desde junho, todas as ins-
tituições que atendem 
clientes do varejo devem 
enviar informações para 
as estatísticas. Antes, fica-
vam dispensadas as casas 
com menos de 50 agências 
bancárias ativas no país e/
ou aquelas em que o pa-
trimônio líquido do varejo 
fosse inferior a 1% do total 
da estatística da Anbima. 
Com a mudança, os dados 
do varejo correspondem 
a 73 instituições (eram 15 
antes). A base do private 
conta também com três 
novos integrantes, soman-
do 18 instituições. Mantida 
a base de dados anterior, o 
patrimônio líquido total 
seria de R$ 4,0 trilhões.

Pela primeira vez 
na série histórica (desde 
2009), as ações se torna-
ram o principal produto 
da carteira dos investi-
dores do private, respon-
dendo por 29,2% dos re-
cursos - em dezembro de 
2020, esse percentual era 
de 26,3%.

Brasileiros 
investem 
R$ 4,4 tri de 
patrimônio

Gasolina sobe de novo
A Petrobras informou às distribuidoras de 

combustível que vai aumentar a gasolina em 
R$ 0,0945 a partir de hoje nas refinarias. A 
alta é de 3,3% em relação ao reajuste anterior, 
segundo a Associação Brasileira dos Importa-
dores de Combustíveis (Abicom).

O diesel não foi alterado, segundo a asso-
ciação. O último aumento do combustível havia 
sido realizado em 6 de julho, quando o litro da 
gasolina passou a custar R$ 2,69 nas refinarias. 
Como o novo aumento, o preço passa a ser de 
cerca de R$ 2,78 o litro. 

Até chegar ao consumidor são acrescidos tri-
butos federais e estaduais e custos operacionais. 
Segundo levantamento da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
neste mês o preço médio da gasolina comum no 
país, estava em R$ 5,853.

Os pedidos de recu-
peração judicial tiveram 
uma queda de 45,2% em 
julho deste ano na com-
paração com o mesmo 
mês de 2020. De acordo 
com o Indicador de Fa-
lências e Recuperação 
Judicial da Serasa Expe-
rian, o mês registrou 74 
requisições ante as 135 
feitas no mesmo período 
do ano passado.

Entre os que recor-
reram ao dispositivo, as 
empresas dos setores de 
serviço e comércio tive-
ram destaque com 36 e 
17 solicitações, respecti-
vamente. Na análise por 
porte, as micro e peque-
nas empresas lideram o 

número de solicitações.
Para a Serasa Ex-

perian, o crescente re-
laxamento das medidas 
restritivas impostas pela 
pandemia de covid-19 e o 
avanço da vacinação con-
tra a doença afetaram po-
sitivamente a confiança 
financeira dos empreen-
dedores brasileiros. Além 
disso, as linhas de crédito 
disponíveis também im-
pactaram o desempenho 
econômico das empresas, 
apesar da maior dificulda-
de para os micro e peque-
nos negócios, que foram 
mais afetados pelo pouco 
fôlego do fluxo de caixa.

Falências
A recuperação é um 

dispositivo jurídico, re-

gulamentado pela Lei nº 
11.101, de 2005, que visa 
evitar a insolvência (endi-
vidamento maior que a ca-
pacidade de pagamento) 
de organizações com pro-
blemas financeiros.

Ainda de acordo com 
a Serasa Experian, no 
comparativo interanual, o 
número de processos de 
falência requeridos pelas 
empresas teve retração 
de 13%. Foram 100 pedi-
dos em julho de 2021 ante 
115 feitos no mesmo mês 
de 2020. Dentre eles, 62 
foram solicitados por mi-
cro e pequenos negócios. 
Além disso, o setor de 
serviços tem a maior re-
presentatividade do total 
mensal, com 51 requisi-
ções de falência.

Pedidos para recuperação 
judicial caem 45% em julho

BNB habilita instituições de 
ensino para financiamento

O Banco do Nordeste 
(BNB) já aplicou mais de R$ 
10,4 milhões em operações 
de financiamento estudantil 
somente este ano. Até 30 de 
setembro, o BNB está em fase 
habilitação de instituições de 
ensino superior (IES) para 
disponibilizar aos alunos re-
cursos do Programa de Finan-
ciamento Estudantil (P-Fies). 
A linha creditícia beneficia es-
tudantes regularmente matri-
culados em instituições priva-
das, com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo Mi-
nistério da Educação (MEC).

Desde a criação da linha 
P-Fies, em junho de 2018, o 
BNB aplicou mais de R$ 25,9 
milhões em financiamento 
estudantil. Os recursos são 
oriundos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Nordeste (FNE) e contribuem 
para a qualificação de profis-

sionais, impulsionando a ge-
ração de emprego e renda na 
área de atuação do banco.

Para se tornarem parcei-
ras do BNB, as instituições de 
ensino superior instaladas na 
região Nordeste, norte de Mi-
nas Gerais e do Espírito Santo 
devem entrar em contato com 
a superintendência em seu Es-
tado para realizar ou atualizar 
cadastro. Podem ser habilita-
das IES com conceito maior ou 
igual a três no Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes). Após cadas-
tramento e análise dos dados, 
essas entidades tornam-se ap-
tas a firmarem termos de coo-
peração técnica e financeira 
que beneficiam alunos com a 
oferta de crédito para custear 
cursos de graduação.

O P-FIES do BNB possibi-
lita aos estudantes o financia-
mento de 100% da mensalida-

de, com prazo para pagamento 
de até três vezes a duração do 
curso. O valor a ser pago de 
parcela mensal é de 35% do 
valor da mensalidade, acres-
cido de juros. Para solicitar o 
crédito, os estudantes devem 
ter participado de pelo menos 
uma edição do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) a 
partir de 2010, ter obtido mé-
dia de notas igual ou superior 
a 450 pontos e nota maior que 
zero na redação.

Os interessados não pre-
cisam ir até uma agência ban-
cária para solicitar o financia-
mento, a requisição é realizada 
por meio do portal do BNB 
(www.bnb.gov.br/financia-
mento-estudantil). Além disso, 
o estudante também realiza 
cadastro e abertura de con-
ta corrente de forma digital e 
pode acessar a lista de institui-
ções de ensino conveniadas.

Agência Brasil
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Provas serão realizadas no dia 26 de setembro; 2.240 vagas são para contratação imediata e outras 2.240 para cadastro de reserva 

Em plena era das finte-
chs, com os mais jovens aca-
lentando o sonho de atuar 
na construção da chamada 
nova economia, a chance de 
trabalhar no Banco do Bra-
sil (BB) ainda mexe com os 
brasileiros. Em 26 de setem-
bro, 1,646 milhão de pessoas 
disputarão 2.240 vagas de 
escriturário na instituição 
bicentenária, no maior pro-
cesso seletivo na história do 
país, segundo a Fundação 
Cesgranrio, que organiza o 
concurso.

O número de candidatos 
equivale a mais de 10% do 
efetivo em busca de trabalho 
no Brasil. Conforme o IBGE, 
ao fim do primeiro trimestre 
deste ano, 14,7 milhões de 
pessoas tentavam encontrar 
uma ocupação, o maior con-
tingente da série histórica do 
instituto.

Além de sair da fila, os 
candidatos às vagas ofere-
cidas no BB disputam um 
salário mensal pouco acima 
de R$ 3 mil, por 30 horas se-
manais de dedicação. Outras 
2.240 pessoas preencherão 
a reserva, aguardando uma 
chance de serem convocadas 
para preencher os quadros 
no futuro.

Dentre os inscritos, a 
grande maioria se candida-
tou para atuar como agente 
comercial. Pouco mais de 40 
mil, para atuar na área de 
tecnologia. Dos postos ofere-
cidos, 2 mil são para agente 
comercial e 240 para agente 
de tecnologia, com a mes-
ma proporção para a reser-
va. Mas 20% das vagas se-
rão reservadas a cotas para 
“pessoas pretas ou pardas” e 
outros 5%, para portadores 
de deficiência, atendendo à 
legislação.

O que está em jogo, en-
tretanto, é bem mais do que 
o salário oferecido. “Acre-
ditamos que os candidatos 
foram atraídos pelas opor-
tunidades de ascensão e 
encarreiramento que o BB 
oferece, além do conjunto de 
benefícios”, disse por meio 
de nota enviada pelo banco o 
vice-presidente corporativo 
do BB, Ênio Mathias. Segun-
do ele, o número de inscritos 
surpreendeu a instituição.

Somente os auxílios de 
refeição e alimentação, junto à 
cesta de alimentação oferecidos 
pelo BB adicionam quase 50% à 
remuneração inicial. No pacote 
constam ainda participação nos 
lucros ou resultados, conforme 
a legislação e o acordo sindical, 
vale-transporte, auxílio-creche, 
auxílio a filho com deficiência, 
previdência complementar e 
assistência à saúde.

Marcelo Mota 
Agência Estado

Concurso do BB bate recorde 
com 1,6 milhão de inscritos

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona
João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2021     |     A UNIÃO       19

das vagas serão 
reservadas a cotas 

para pessoas pretas ou 
pardas e outros 5%, para 
portadores de deficiência

20%

Sítio Burle Marx

Ministro do Turismo faz visita técnica

O ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, rea-
lizou, na última terça-feira, 
uma visita técnica ao Sítio 
Roberto Burle Marx, reco-
nhecido como Patrimônio 
Cultural Mundial. A visita 
celebrou a finalização das 
obras de requalificação do 

local e marcou a entrega do 
restauro da Capela de Santo 
Antônio da Bica, que integra 
a propriedade.

Para as obras de re-
qualificação dos espaços de 
visitação, de acessibilidade 
e de ampliação do acesso 
público foram investidos R$ 
5,4 milhões. Machado Neto 
esteve acompanhado do se-
cretário Especial da Cultura, 

Mario Frias, e da presidente 
do Iphan, Larissa Peixoto.

O reconhecimento in-
ternacional ao monumento, 
às vésperas do aniversário 
de nascimento do artista 
que dá seu nome ao espaço, 
tornou o Sítio Roberto Burle 
Marx o 23º bem brasileiro a 
integrar a lista da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultu-

ra (Unesco). O Sítio Rober-
to Burle Marx, em Barra de 
Guaratiba, na zona oeste do 
Rio de Janeiro, se prepara 
para a nova fase da candida-
tura do local a Patrimônio 
Mundial pela Unesco.

Em uma área de 405 
mil metros quadrados, o sí-
tio reúne edificações, lagos, 
jardins, coleções de arte, 
biblioteca, além de propor-

cionar a difusão de impor-
tantes ideias sobre coleção 
botânica, paisagismo, de-
sign de jardins, horticultura, 
preservação arquitetônica, 
planejamento urbano e diá-
logo entre natureza e arte.

Informações sobre pos-
sibilidade de visita, horários 
e preços podem ser acessa-
das na página do sítio na 
internet.

Vladimir Platonow
Agência Brasil

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Sítio Roberto Burle Marx, no 
Rio de Janeiro, se prepara para 
a nova fase da candidatura do local 
a Patrimônio Mundial pela Unesco

A Justiça de São Paulo 
liberou três acusados de 
incendiar a estátua de Bor-
ba Gato, em Santo Amaro, 
zona Sul da capital paulis-
ta. A revogação da prisão 
preventiva foi determinada 
pelo juiz da 5ª Vara Crimi-
nal Eduardo Pereira San-
tos Júnior. O magistrado 
também aceitou a denún-
cia contra o trio por incên-
dio, associação criminosa 
e adulteração da placa do 
veículo usado na ação. Eles 
deixaram a prisão na noite 
de anteontem.

No dia 24 de julho, con-
forme informações da Se-
cretaria de Estado da Segu-
rança Pública de São Paulo 
e imagens divulgadas nas 
redes socias, um grupo de 
pessoas cercou o monumen-
to com pneus e ateou fogo. 
A ação foi reivindicada pelo 
grupo Revolução Periférica.

Em publicações nas 
redes sociais, o movimen-
to questiona a homenagem 
ao bandeirante Borba Gato 
devido a participação, no 
século 17, na perseguição 
a negros e povos indígenas. 
“Por que você acredita que a 
estátua de um genocida, es-
tuprador, senhor de escra-
vos, tem que estar lá?”, per-

gunta Paulo Roberto Lima 
em um dos vídeos divulga-
dos pelo grupo. Conhecido 
como Galo e pela atuação 
na greve dos entregadores 
de aplicativos, o militante 
foi um dos presos por parti-
cipação no incêndio.

Prisões 
Paulo Roberto Lima 

foi preso no dia 28 de ju-
lho, quando se entregou à 
polícia após ser identifi-
cado nas investigações. Os 
agentes chegaram até ele 
após conseguir localizar 
o caminhão usado para o 
transporte dos pneus e o 
motorista Thiago Zem. Ele 
chegou a ser detido na ma-
drugada do dia seguinte à 
ação (25), mas acabou sen-
do liberado em seguida. O 
motorista de aplicativo Da-
nilo Oliveira também tinha 
se apresentado como um 
dos participantes do incên-
dio junto com Lima, mas 
não foi preso na ocasião.

A prisão preventiva 
dos três foi decretada no dia 
6 de agosto. Lima já estava 
preso e havia conseguido 
uma liminar revogando a 
prisão temporária no Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ). Com a determinação 
da prisão preventiva, no 
entanto, não pode sair e os 
outros dois tiveram que se 

entregar à polícia.  Agora, 
os três são réus no processo 
sobre o incêndio.

O advogado André Lo-
zano, um dos que defende 
Oliveira e Lima, disse que 
a revogação da prisão “des-
fez uma arbitrariedade”, 
porque não havia razões 
para a medida. “Com o re-
cebimento da denúncia o 
processo se iniciará e tanto 
o Paulo quanto o Danilo po-
derão comprovar sua ino-
cência, demonstrando que 
a manifestação não colo-
cou qualquer vida em risco 
e que a ação foi importante 
para levantar um debate 
tão importante na nossa 
sociedade”, acrescentou.

A advogada Roberta 
de Lima e Silva, que defen-
de Thiago Zem, disse que 
a prisão dele era “uma de-
cisão de fundo político”. “É 
trabalhador com residên-
cia fixa que contribuiu com 
as autoridades em todas as 
oportunidades em que foi 
chamado. Não houve ne-
nhuma alteração de cená-
rio que validasse a absurda 
decretação de sua prisão 
preventiva. Penso que não 
há outra explicação a não 
ser a tentativa de crimina-
lizar toda e qualquer pes-
soa que tenha relação com 
integrantes de movimentos 
sociais”, ressaltou.

Justiça de São Paulo libera 
acusados de incendiar estátua O Instituto Janguiê 

Diniz, sediado no municí-
pio de Santana dos Garro-
tes, no interior da Paraíba, 
realiza, hoje, a colação de 
grau da primeira turma de 
contemplados pelo proje-
to Estudantes de Futuro. A 
iniciativa concede bolsas de 
estudo gratuitas em cursos 
de graduação EAD da Uni-
nassau a jovens da cidade 
como forma de estimular o 
desenvolvimento pessoal e 
profissional. A colação será 
realizada na Central de Re-
lacionamento com o Aluno 
(CRA) da Uninassau – Cen-
tro Universitário Maurício 
de Nassau, em Campina 
Grande, no bairro Estação 
Velha, a partir das 10h.

O Instituto Janguiê 
Diniz foi fundado pelo em-
preendedor Janguiê Diniz, 
fundador e presidente do 
Conselho de Administração 
do grupo Ser Educacional – 
mantenedor da Uninassau 
– e presidente do Instituto 
Êxito de Empreendedoris-
mo, com o objetivo de pro-
porcionar oportunidades de 
estudo à população de San-
tana dos Garrotes, cidade 
natal do fundador. “A educa-
ção muda vidas, histórias e 
destinos. Foi assim comigo e, 
agora, esses estudantes têm 
a oportunidade de experi-
mentar essa mesma trans-
formação. Esperamos que 
essa graduação abra portas 
e os incentive a buscar cada 

vez mais o estudo e a qua-
lificação para continuarem 
progredindo”, afirma Diniz.

O projeto Estudantes 
de Futuro foi lançado em 
2017 e começa a dar seus 
primeiros frutos agora, com 
a colação de grau de estu-
dantes dos cursos de Peda-
gogia e Ciências Contábeis. 
“A formatura dos alunos de 
Santana dos Garrotes é uma 
grande conquista de todos. 
Esse marco prova que a 
educação é um instrumento 
de transformação”, destaca 
o diretor geral do Instituto 
Janguiê Diniz, Sérgio Murilo. 
“Com certeza, irá levar cada 
um deles a lugares altos. E 
o mais importante: mudará 
as gerações futuras de cada 
família, com histórias para 
contar de aprendizado, su-
peração e dedicação aos es-
tudos e mudança de vida”, 
completa o coordenador do 
Instituto, Stalone Souza.

A graduação representa, 
para os concluintes, além da 
oportunidade de ingressar 
no mercado de trabalho, a 
realização de sonhos. “A gra-
duação que estou concluindo 
vai ser a concretização do 
meu projeto de vida profis-
sional, vai me dar a oportu-
nidade de consolidar meu 
sonho de ter meu próprio es-
critório, na área que me iden-
tifico”, revela Maria de Fátima 
Florentino de Souza, de 33 
anos, concluinte do curso de 
Ciências Contábeis.

Instituto Janguiê Diniz 
realiza colação de grau

Daniel Mello
Agência Brasil 
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Cooperação técnica na área da 
ressocialização é assinada na PB
Governador João Azevêdo participa de solenidade da assinatura do termo celebrado entre o TJPB e o CNJ

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) prestigiou 
ontem, no Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), em João Pes-
soa, a solenidade de assinatura 
do termo de cooperação téc-
nica celebrado entre o Poder 
Judiciário e o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que tem o 
objetivo de desenvolver ações 
conjuntas do Plano Executivo 
Estadual (PEE) do Programa 
Fazendo Justiça, voltadas para 
a ressocialização e acompanha-
mento das pessoas privadas de 
liberdade.

O Plano deverá ser imple-
mentado ao longo dos próxi-
mos dois anos e prevê iniciati-
vas no âmbito das audiências 
de custódia, penas alternativas, 
atenção à Justiça Restaurativa, 
controle da superpopulação 
carcerária, programas de res-
socialização, fomento à leitu-
ra, ao esporte e lazer, fortale-
cimento do Escritório Social, 
identificação biométrica, apoio 
às equipes psicossociais, e das 
políticas de reinserção social.

O PEE foi formulado com 
a colaboração de magistrados 
da Paraíba ligados às Varas das 
Execuções Penais, da Infância e 
Juventude e do Grupo de Mo-
nitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário,.

Na ocasião, o chefe do Po-
der Executivo estadual desta-
cou a relevância do programa 
‘Fazendo Justiça’ e a parceria 
com o CNJ e o Tribunal de Jus-
tiça para fortalecer políticas 
públicas voltadas para a res-
socialização. “Esse é um proje-
to que atua em todas as fases, 
indo da porta de entrada, du-
rante o processo de ressociali-
zação e na saída, oferecendo as 
condições de reinserção social. 
Com isso, temos condições de 
reverter situações e oferecer 
esperança, acima de tudo. Essa 
parceria entre o governo do 
Estado, o CNJ e o Tribunal de 
Justiça representa a união de 
esforços para que possamos 
avançar, como tem ocorrido 
nos últimos dois anos e meio. 
Temos muito a fazer, mas esta-
mos no caminho certo”, frisou.

Ele também elencou diver-
sas ações desenvolvidas pela 
gestão estadual destinadas às 
pessoas privadas de liberdade 
que se enquadram nas metas 
estabelecidas pelo CNJ. “Nós 
implantamos, recentemente, 
os projetos ‘Leitura Aberta e 
Música: um caminho para a 
ressocialização’ e já fizemos 
mais de 70 encaminhamentos 
no Serviço de Atendimento a 
Pessoas Custodiadas. 

Durante o evento realizado no Tribunal de Justiça da Paraíba, o governador destacou a relevância do programa ‘Fazendo Justiça’ e das parcerias

Juiz ressalta resultados positivos alcançados
O juiz auxiliar da presidência 

do CNJ, Luís Lanfredi, evidenciou a 
sensibilidade do Governo do Estado 
com o segmento e a responsabili-
dade com as políticas de segurança 
pública. Ele ainda elogiou os re-
sultados exitosos alcançados pelo 
Estado ao longo dos últimos anos.

“No primeiro ciclo do progra-
ma, a Paraíba conquistou inúmeros 
avanços em decorrência dessa par-
ceria que pactuamos com o ‘Justiça 
Presente’ e inauguramos esta se-
gunda fase, colocando a Paraíba 
em um cenário de protagonismo 
nacional, com políticas inclusivas 

no âmbito do sistema prisional e 
socioeducativo, mostrando que o 
Estado está na vanguarda do país”.

O presidente do TJPB, Saulo 
Benevides, ressaltou que a coope-
ração com o Governo do Estado e o 
CNJ tem o objetivo de promover a 
humanização no sistema prisional.

Atendimento socioeducativo

Secretaria realiza formação  
para técnicos dos Creas

Os caminhos do aten-
dimento socioeducativo 
para a construção e pac-
tuação do Plano Individual 
de Atendimento (PIA) es-
tão sendo o principal as-
sunto dos conteúdos da 
‘Web Formação Conecta-
dos com o PIA/Sinase’ que 
a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), por meio da 
Gerência Operacional do 
Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo 
(Sinase), realiza até hoje.

A formação é direcio-
nada aos 223 municípios 
divididos nas 14 Regiões 
Orçamentárias do Estado, 
com relação direta e indi-
reta do serviço por meio 
dos 78 Centros de Refe-
rência de Assistência So-
cial (Creas) Municipais e 
os 26 Creas Regionais. Do 
evento participam profis-
sionais das equipes dos 
104 Creas no Estado, en-
tre coordenadores, assis-
tentes sociais, psicólogos, 
advogados e educadores 
sociais.

As oficinas estão ser-
vindo de espaço de diálo-
go com as coordenações 
dos Creas, no que se refe-
re ao atendimento e apoio 
técnico junto às equipes 
no acompanhamento dos 
adolescentes, jovens e 
suas famílias no contexto 
da pandemia da covid-19.

Durante as ofici-
nas está sendo discuti-
do o Plano Individual de 
Atendimento (PIA), que 
se constitui como uma 

importante ferramenta 
pedagógica para o cum-
primento das medidas so-
cioeducativas, e está pre-
visto na Lei 12.594/2012 
como instrumento de pre-
visão, registro e gestão das 
atividades a serem desen-
volvidas com o adolescen-
te, devendo ser elaborado 
pelo técnico de referência 
do Serviço de Meio Socioe-
ducativo em Meio Aberto.

A técnica de referên-
cia do Sinase, Josicleide de 
Santana, disse que “a for-
mação com os Creas é uma 
de nossas metas, porque 
é voltada exclusivamente 
para o serviço de medida 
socioeducativa. E essa web 
formação é uma das metas 
dessa gerência, e nela tra-
taremos sobre o PIA, que 
é uma demanda feita com 
todos os adolescentes que 
cumprem medidas socioe-
ducativas”.

Os conteúdos da for-
mação versam sobre os 
caminhos do atendimen-
to socioeducativo para a 
construção e pactuação 
do Plano Individual de 
Atendimento (PIA), com 
atividades em ambiente 
virtual. Ao todo, desde a 
terça-feira (10), estão sen-
do ministradas três ofici-
nas, divididas por regiões 
e servirão como estratégia 
para a formação dos pro-
fissionais que executam 
o Serviço de Medidas So-
cioeducativas nos territó-
rios das cidades do Litoral 
ao interior do Estado. Para 
tanto, está sendo utilizada 

uma metodologia lúdica e 
interativa para alcançar o 
objetivo formativo do con-
teúdo administrado para 
os profissionais.

O que é o PIA
Conforme Josicleide 

de Santana, o Plano Indi-
vidual de Atendimento é 
o planejamento da medida 
socioeducativa, e norteia 
todo seu percurso. “Tra-
ta-se de uma demanda do 
serviço e é voltada exclu-
sivamente para o serviço 
de medida socioeducativa. 
Baseados nisso, elabora-
mos essa formação onde 
será tratada especifica-
mente o Plano de Atendi-
mento”, explicou.

Ela adiantou que é im-
portante porque qualifica 
o atendimento e, a partir 
desta formação, serão tra-
çadas as metas. “O Plano 
consta de três momentos: 
a acolhida, quando o ado-
lescente chega, é feita a 
entrevista com o objetivo 
de conhecer um pouco da 
estória do adolescente; em 
seguida é feito um diag-
nóstico polidimensional, 
baseado no que ele trou-
xe; e a partir desses dois 
momentos são traçadas as 
metas, especificando o que 
esse adolescente ou jovem 
terá que atingir ao final da 
medida. Esse documento 
(PIA) é muito importante, 
não se tem medida socioe-
ducativa sem um plano 
de atendimento, é ele que 
norteia toda execução da 
medida”, complementou.

Fotos: Francisco França/Secom-PB



Passados 10 jogos, as 
chances de classificação de 
Campinense e Treze, na Sé-
rie D, são muito boas e de-
pendem apenas deles pró-
prios para chegar à segunda 
fase da competição. Ambos 
estão no G4, após o empate 
do último domingo no clás-
sico dos maiorais. O mesmo 
não se pode dizer do Sousa, 
que empatou com o último 
colocado do Grupo 3 e está 
fora do grupo de classifica-
ção, mas ainda tem chances 
matemáticas. 

Os clubes do Rio Grande 
do Norte, ABC e América já 
estão praticamente classifi-
cados. O ABC, que na última 
rodada goleou o Caucaia por 
9 a 1, já atingiu 22 pontos e 
está garantido na próxima 
fase. Já o América, com 18 
pontos, tem 99,94 por cento 
de chances de classificação e 
deve confirmar na próxima 
rodada, quando vai enfren-
tar o Caucaia. 

Só restam quatro jogos 
para o encerramento da pri-
meira fase e a situação do 
Campinense, melhor colo-
cado entre os clubes parai-
banos é a seguinte: a Ra-
posa tem 15 pontos, está 
na terceira colocação e as 
probabilidades de passar 
para a fase seguinte são de 
97%, de acordo com o site 
chancedegol.com.br. Os pró-
ximos jogos do rubro-negro 
serão sábado contra o Cen-
tral, no Amigão, em Campina 
Grande, em seguida contra o 
Sousa, também no Amigão, 

depois em Natal contra o 
América, e por fim, o Cau-
caia, outra vez no Amigão. 
A Raposa pode chegar a 27 
pontos.

O Galo, que está na quar-
ta colocação, com 13 pontos, 
tem 48% de chances de se 
classificar. O Treze terá pela 
frente o Sousa, no Marizão, 
em Sousa, depois o Central, 
em Caruaru, o Atlético Cea-
rense em Campina Grande e 
por último o ABC, em Natal. 
Dos quatro jogos, dois serão 
contra adversários na luta 
direta pela vaga, que é o caso 
do Atlético e do Sousa. O 
alvinegro tem possibilidades 
de chegar a 25 pontos.

Já o Sousa, tem 12 pon-
tos, está na quinta posição na 
tabela e tem apenas 20,7% 
de probabilidade de clas-
sificação à próxima fase. O 
Sousa vai enfrentar o Treze, 
no Marizão, depois o Campi-
nense em Campina Grande, 
o ABC em Sousa e finalmente 
o Atlético, no Ceará. Ou seja, 
o Dinossauro vai encarar 
dois adversários diretos pela 
vaga, Treze e Atlético e só 
podem chegar a 24 pontos.

Apesar de estar na sexta 
posição com apenas 11 pon-
tos, o Atlético tem uma pro-
babilidade maior de classifi-
cação do que o Sousa, 32,8%. 
O clube cearense vai enfren-
tar o ABC em casa, depois sai 
para enfrentar o Caucaia, em 
seguida joga com o Treze em 
Campina Grande e por últi-
mo o Dinossauro, dentro de 
casa. Para a segunda fase da 
competição, se classificam 
apenas as quatro melhores 
equipes de cada grupo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Flu na Libertadores
O Fluminense entra em campo hoje pela Copa Liber-
tadores, fase das quartas de final, contra o Barcelona 
de Guayaquil, do Equador, no Maracanã. Página 23

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Esportes

Classificação do Campeonato Brasileiro da Série D

Clubes PG J V e D GP GC sG
1º ABC-RN 22 10 7 1 2 25 9 16
2º América-RN 18 10 5 3 2 19 13 6
3º Campinense-PB 15 10 4 3 3 15 11 4

4º Treze-PB 13 10 2 7 1 16 11 5
5º Sousa-PB 12 10 3 3 4 14 15 -1
6º Atlético-CE 11 10 3 2 5 14 16 -2
7º Caucaia-CE 8 10 2 2 6 14 37 -23
8º Central-PE 8 10 1 5 4 7 12 -5

11ª roDaDa 
n 13/08:
15h
América-RN x Caucaia
n 14/08:
15h
Campinense x Central
16h
Sousa x Treze
n 15/08:
15h
Atlético-CE x  ABC

 BRASiLEiRo dA SéRiE d 

A quatro rodadas do encerramento da 
primeira fase, Treze e Sousa ainda
estão na briga com o Atlético do Ceará

Campinense é o time paraibano
com mais chances de classificação

Foto: Samir oliveira/Campinense

O Campinense tem 97% de 
chances de passar para a 
segunda fase, enquanto o 
rival tem apenas 48%

O Botafogo treina nes-
ta quinta-feira pela manhã e 
embarca à tarde para o Rio 
de Janeiro, onde vai enfrentar 
o Volta Redonda, no sábado, 
às 17 horas, no Estádio Rau-
lino de Oliveira, em Volta Re-
donda. O Belo quer manter 
a liderança do Grupo A, con-
quistada no último domingo, 
com uma vitória sobre o Pay-
sandu. A CBF já definiu o trio 
de arbitragem para a partida, 
que será do Ceará, comanda-
do pelo árbitro Luiz César de 
Oliveira Magalhães, auxiliado 
pelos assistentes Eleutério 
Felipe Marques Junior e Jail-
son Albano da Silva.

O Belo terá dois des-
falques para esta partida. O 
volante Pablo e o atacante 
Welton levaram o terceiro 
cartão amarelo e vão cum-

prir suspensão. Para o lugar 
de Pablo, quem deverá atuar 
é o recém-contratado, Tinga, 
que já jogou alguns minutos 
contra o Paysandu. Com rela-
ção a Welton, ele ainda estava 
voltando de contusão e não 
estava ainda sendo titular.

Por outro lado, o técnico 
Gerson Gusmão deverá ter a 
volta de Clayton, que foi dis-
pensado do último jogo em 
virtude do falecimento de 
sua mãe, e vai poder contar 
com o zagueiro William, que 
cumpriu suspensão contra o 
Paysandu. Em seu lugar, jogou 
Tsunami, que desde que che-
gou ao Botafogo atuava como 
lateral esquerdo. O jogador 
disse que se sentiu muito 
bem na posição e muito feliz 
por ter marcado o gol da vitó-
ria do Belo.

“Eu quando cheguei dis-
se que tinha começado minha 
carreira na zaga e é uma po-

sição que desempenho sem 
dificuldades. Aqui joguei na 
lateral esquerda, reconheço 
que não fui muito bem, mas 
dei a volta por cima e não dei 
ouvidos a alguns comentários 
maldosos. O segredo é traba-
lhar forte. Estou feliz porque 
tive uma boa atuação e ajudei 
o Botafogo a conseguir uma 
vitória importante”, disse o 
atleta.

O adversário do Bota-
fogo no próximo sábado foi 
o único a derrotar o Belo, 2 
a 1, dentro do Almeidão. O 
técnico Gerson Gusmão tem 
consciência de que vai en-
frentar um grande adversá-
rio, mas diz que atualmente 
o Botafogo é um outro time.

“Sabemos que vamos 
encarar um adversário mui-
to bom, dentro da casa dele. 
Um time muito rápido, que 
joga junto há muito tem-
po, e estamos prevenidos. 

A derrota no nosso campo 
ensinou muita coisa e ago-
ra vamos tentar uma vitória 
lá. Sabemos que será muito 
difícil, trata-se de um time 
que tem um contra-ataque 

muito rápido e fomos sur-
preendidos aqui, mas o Bo-
tafogo também é uma gran-
de equipe e está em um bom 
momento. Tenho certeza 
que podemos sair de lá com 

um resultado positivo”, dis-
se o treinador. O Botafogo é 
o líder do grupo A, com 19 
pontos e vem de uma vitória 
de virada sobre o Paysandu, 
por 2 a 1, no Almeidão. 

Pablo e Welton desfalcam Botafogo no jogo contra
o Volta redonda, mas Clayton está de volta ao time

Foto: instagram/Botafogopb

Em excelente fase no Brasileiro, os jogadores do Belo trabalham para encarar mais um desafio no fim de semana

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



 Atletas paralímpicos de quatro modalidades tiveram contato com uma pessoa infectada 
e estavam impedidos de realizar atividades na cidade de Hamamatsu 

O prefeito de Hama-
matsu, Yasutomo Suzuki, 
liberou para treinamentos, 
ontem, o grupo de atle-
tas brasileiros que esta-
vam em isolamento total 
em seus quartos de hotéis 
em Hamamatsu, distante 
250km de Tóquio, local de 
aclimatação da delegação 
para os Jogos Paralímpi-
cos, que começam no dia 
24 de agosto.

Ao todo, 52 pessoas 
da delegação paralímpica 
brasileira estão em isola-
mento desde que foi iden-
tificado contato com um 
indivíduo que testou posi-
tivo para novo coronavírus 
na chegada ao Aeroporto 
Internacional de Narita, no 
Japão, no início da noite de 
sexta-feira, dia 6 de agosto.

Os 27 atletas de quatro 
modalidades poderão trei-
nar em horários diferentes 
dos demais. O transporte 

até as arenas será realizado 
em veículos separados e 
as refeições serão servidas 
nos respectivos quartos. 

Todo o grupo realiza tes-
tes PCR diariamente e pos-
suem resultado negativo. 
Por esta razão, o Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB) 
solicitou incansavelmente 
às autoridades locais para 
que fosse liberado o trei-
namento, como o previsto 
para os casos de contatos 
próximos no protocolo sa-
nitário da Olimpíada.

Pelo protocolo do Co-
mitê Organizador, todas as 
pessoas que sentaram-se 

num raio de duas fileiras 
de assentos ao redor deste 
indivíduo infectado devem 
ser isoladas, pela possibili-
dade de exposição ao vírus 
durante o voo. O protocolo, 
em sua última atualização 
enviada ao CPB em 15 julho 
de 2021, diz que é permi-
tido aos atletas que man-
tiveram “contato próximo” 
treinar, igualmente em iso-
lamento, e até mesmo com-
petir nos Jogos de Tóquio. 
Assim foi feito, por exem-

plo, com atletas olímpicos 
da África do Sul, da Rússia 
e da Itália durante os Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

Em nota, o CPB agra-
deceu ao prefeito de Hama-
matsu, Yasutomo Suzuki, 
pela liberação dos atletas 
após cinco dias de reclusão 
de todos que testaram ne-
gativo desde os testes antes 
do embarque no Brasil e 
também à embaixada brasi-
leira em Tóquio pelo apoio 
ao grupo em Hamamatsu.

Agência Estado

Brasileiros são liberados
para treinar no Japão

Esportes
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27
atletas paralímpicos brasileiros 

podem treinar em horários 
diferentes na cidade

Delegação brasileira já se encontra 
na cidade de Hamamatsu se 
aclimatando para os Jogos 
Paralímpicos, que começam dia 24
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A primeira rodada da competição 
de futsal aconteceu no dia do 
aniversário da cidade de João 
Pessoa e os jogos voltam no dia 20

Temporada 2021

Liga Metropolitana de Futsal realiza a segunda 
rodada entre os dias 20 e 22, em Mangabeira

A Liga Metropolitana 
de Futsal, uma das prin-
cipais competições des-
se esporte, na Paraíba, já 
está em andamento para 
a temporada 2021. A dis-
puta que reúne equipes da 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, no ano passa-
do, dentro da sua divisão 
de elite, foi vencida pela 
equipe do Boi Bravo, de 
Santa Rita. Nessa edição, 
o torneio conta com 24 
equipes no masculino, ha-
vendo também a previsão 
para uma divisão entre 
as mulheres que deverá 
ser iniciada no dia 7 de 
setembro.

A largada para a tem-
porada de 2021, foi dada 
no dia 5 de agosto, aniver-
sário da capital paraiba-
na com a partida vencida 
pelo Boi Bravo por 4 a 2 
diante do Banbuluá. Além 
dessa partida, a rodada 
teve outros 11 jogos, fina-
lizados no último domin-
go (8). Com os primeiros 

resultados, a disputa tem 
o Dokimos na liderança, 
após uma vitória por 7 
a 3, na estreia, contra o 
Pinga Mix. Agora, o foco 
das equipes e da organi-
zação do torneio passa a 
ser na segunda rodada da 
disputa, marcada para a 

próxima semana com jo-
gos a serem realizados no 
Colégio da Polícia Militar, 
em Mangabeira. 

Fundada em 2014, 
a Liga Metropolitana de 
Futsal completa, em 2021, 
sete anos de existência. Na 
história da competição que 

possui a chancela da Fede-
ração Paraibana de Futsal 
(FPFS), apenas três equi-
pes venceram a divisão de 
elite do torneio, o Barcelo-
na do Valentina, primeiro 
vencedor e bicampeão em 
2015 e 2016, o Dokimos, 
tricampeão em 2017, 2018 
e 2019, além do Boi Bravo, 
atual campeão da compe-
tição e primeira equipe de 
fora da capital a conquistar 
a taça. O campeão da com-
petição, em 2021, recebe-
rá, além do título, troféu e 
medalhas, uma premiação 
de R$ 7 mil reais, para o vi-
ce-campeão, o prêmio será 
de R$ 3 mil.

Uma das novidades 
da disputa em 2021, será 
o retorno da divisão femi-
nina no torneio, previsto 
para o dia 7 de setembro, 
após um 2020 pandêmico 
onde só houve a compe-
tição no masculino. Em 
2018, primeira edição da 
disputa entre as mulheres, 
as vencedoras foram as 
atletas do Mixto Futsal. Já 
em 2019, a equipe campeã 
foi a ADM Futsal. 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Uma das novidades da 
disputa em 2021 será 
o retorno da divisão 
feminina no torneio, 
previsto para o dia 7 
de setembro, após um 

2020 pandêmico

Foto: Divulgação/LMF
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Jogo de ida é válido pelas quartas de final e acontece no Maracanã, a partir das 21h30. A volta será no próximo dia 19

Dos cincos clubes brasi-
leiros ainda na Copa Liberta-
dores, o Fluminense é o últi-
mo a entrar em campo hoje 
pelas quartas de final, a par-
tir das 21h30, no Maracanã, 
contra o Barcelona de Gua-
yaquil, equipe do Equador, 
pelo jogo de ida. A volta está 
programada para o dia 19, 
no mesmo horário, no Monu-
mental de Barcelona.

O tricolor carioca vem 
de maus resultados no Cam-
peonato Brasileiro e na últi-
ma rodada foi derrotado pelo 
América Mineiro, aumentan-
do a pressão sobre o técnico 
Roger Machado. O atacan-
te Fred atravessa má-fase e 
vem sendo bastante cobrado. 
Terceiro maior artilheiro do 
Brasil na história da Liberta-
dores, com 23 gols, ele está 
só atrás de Palhinha, com 25, 
e Luizão, que tem 29. 

Sul-Americana
A quinta-feira também 

coloca em campo dois outros 
clubes brasileiros, mas pela 
Copa Sul-Americana. A partir 
das 19h15, no Estádio Casa 
Blanca, no Equador, o Athle-
tico-PR vai medir forças con-
tra a LDU pelas quartas de 
final. A volta vai acontecer no 
dia 19, na Arena da Baixada, 
no mesmo horário.

A outra equipe será o 
Santos que recebe o Liber-
tad, do Paraguai, às 21h30, 
no Estádio da Vila Belmiro. 
Ainda sem contar com o seu 
melhor jogador, Marinho, 
entregue ao departamento 
médico, o técnico Fernando 
Diniz espera abrir vantagem 
nesse jogo de ida. A volta 
será no dia 19, no Defenso-
res Del Chaco. Visto como a 
terceira maior força do fute-
bol paraguaio, atrás de Olim-
pia e Cerro Porteño, o adver-
sário do Santos ainda sonha 
com a primeira conquista 
continental. 

Na Copa Sul-Americana, 
eles chegaram à semifinal em 
duas oportunidades, sendo 
eliminados por Lanús (2013) 
e Atlético Nacional (2016).

Da Redação

Flu e Barcelona se enfrentam
hoje pela Copa Libertadores

Rodrigo Caio e os problemas físicos

Nordeste tem mais atletas da CBDV

Daniel Alves pode
jogar no Sevilla

Medalhista de Tóquio bate recorde no Troféu José Finkel

Considerado o melhor zagueiro do 
elenco do Flamengo, Rodrigo Caio 
vem enfrentando uma série de pro-
blemas físicos. Na atual temporada, 
o jogador atuou em apenas 16 jogos 
dos 41 do Flamengo até aqui, ou 
seja, menos de 50% dos jogos da 
equipe.  A ausência de Rodrigo Caio, 
no entanto, também foi grande na 
última temporada. Em 2020, dos 
70 jogos realizados pelo Flamengo, 

o zagueiro participou de apenas 32. 
Do atual elenco, Rodrigo Caio é o jo-
gador que mais frequentou o depar-
tamento médico desde que chegou 
ao clube em 2019. O dado curioso é 
que o atleta não teve nenhuma lesão 
grave, mas os "pequenos" problemas 
afetam demais a participação dele 
nos jogos. Os recorrentes problemas 
físicos também afastaram Rodrigo 
Caio da seleção brasileira.

As seleções feminina e masculina de 
goalball já estão no Japão e parte dos 
atletas da Confederação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Visuais que 
representarão o país nos Jogos Para-
límpicos começou a levar os diferentes 
sotaques que compõem a delegação 
para o outro lado do mundo. E, neste 
censo demográfico, a região Nordeste é 
predominante. Dos 31 convocados, 14 
são nordestinos. O Sudeste vem em se-

guida, com dez atletas, seguido de Cen-
tro Oeste, com três, e Norte e Sul, com 
dois representantes cada. A Paraíba é 
o estado com a maior quantidade de 
convocados: sete. Rio de Janeiro e São 
Paulo dividem a segunda posição, com 
quatro cada. Bahia e Distrito Federal 
têm três. Com dois, vêm Minas Gerais, 
Pará e Pernambuco. Maranhã, Paraná, 
Rio Grande do Norte e Rio Grande do 
Sul contam com um atleta cada.

O Sevilla estuda realizar uma pro-
posta pelo lateral do São Paulo, 
Daniel Alves. Segundo o jornalis-
ta Bruno Andrade, os espanhóis 
querem repatriar o jogador que 
fez história no clube, por onde 
atuou entre 2002 e 2008 e foi 
bicampeão da Copa da Liga Euro-
pa. A equipe espanhola monitora 
o  embrolho do jogador com o São 
Paulo, que após a medalha de ouro 
nas Olimpíadas de Tóquio criticou o 
clube paulista.  O lateral-direito é 
visto com bons olhos internamen-
te, e teria um forte impacto publi-
citário. A questão, no entanto, não 
atrapalharia a chegada do lateral 
argentino Montiel, do River Plate. 
Os 'Rojiblancos' estão perto de 
anunciar a contratação do jogador. 
Daniel jogou no empate de 1 a 1 
do São Paulo contra o Palmeiras, 
na última terça-feira, pelas quartas 
de final da Copa Libertadores.

Um dos destaques do Brasil na Olimpíada de Tóquio, o nadador Fernando Scheffer não teve tempo para descansar após con-
quistar a medalha de bronze. De volta ao Brasil, ele já caiu na água no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, novo nome 
do Troféu José Finkel, e garantiu o índice para disputar o Mundial de piscina curta. O medalhista de bronze nos 200 metros livre 
conquistou o índice na prova de 400m livre, outra especialidade sua, na noite da última terça-feira. Ele venceu com o tempo 
de 3min40s63, estabelecendo ainda o novo recorde da competição. “A gente vem prolongando o polimento já faz um tempo. 
Trazer esse trabalho para a curta também é importante. Feliz com a minha fase, em estar nadando rápido”, comentou Scheffer.

Curtas
Foto: Satyro Sodré/CBDA

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Embora o evento fos-
se a apresentação oficial 
de Lionel Messi, a maior 
contratação da história do 
Paris Saint-Germain, o pre-
sidente Nasser Al Khelaifi 
teve de responder ques-
tões delicadas na entrevis-
ta coletiva de ontem. Um 
dos temas polêmicos foi a 
permanência do atacante 
Kyllian Mbappé no elenco. 
Existem rumores de uma 
possível saída do astro para 
o Real Madrid. Além disso, 
o contrato ainda não foi re-

novado - ele vai até julho do 
ano que vem. O outro tema 
delicado foi a necessidade 
de cumprimento das regras 
do Fair Play Financeiro com 
a contratação de Messi. Nos 
dois casos, o dirigente se 
mostrou otimista, mas não 
deixou de cutucar a estrela 
francesa.

"Acho que agora todos 
já sabem o futuro de Mbap-
pé. Ele é parisiense, tem 
uma mentalidade que bus-
ca a vitória. Ele já disse que 
está feliz com essa chegada 
e disse que queria um time 
competitivo. Agora não há 

desculpa para mais nada", 
afirmou o dirigente duran-
te a entrevista com Lionel 
Messi.

O futuro de Mbappé no 
PSG ainda é indefinido. O 
atacante tem mais um ano 
de contrato e ainda não de-
cidiu se renovará - em tese, 
poderá assinar pré-contra-
to com outro time no fim do 
ano. Existe um grande in-
teresse do Real Madrid em 
contratá-lo. O meia Tony 
Kroos, um dos pilares do 
Real Madrid, chegou a afir-
mar que o atacante seria 
contratado. "Não me sur-

preenderia se Mbappé che-
gasse até o final do mês", 
disse o jogador ao jornal 
alemão Bild.

Nasser Al Khelaifi tam-
bém foi questionado sobre 
o cumprimento das regras 
do Fair Play financeiro para 
a contratação de Messi. O 
dirigente garantiu que "to-
dos os cuidados foram to-
mados".

"Nós seguimos toda 
a regulamentação para as 
negociações. Sempre man-
temos o Fair Play Financei-
ro, as regras, falamos com 
as pessoas do mundo jurí-

dico, financeiro. Fizemos 
tudo com o maior cuida-
do, para saber se teríamos 
essa capacidade. Não que-
ríamos prometer algo que 
não pudéssemos cumprir. 
Não podemos olhar o lado 
negativo, mas os aspectos 
positivos que chegam ao 
clube. Todo o trabalho nas 
redes sociais e as mudan-
ças na estrutura. Do ponto 
de vista comercial, nosso 
clube está se preparan-
do muito para isso", disse 
o presidente do PSG, que 
ainda fez uma brincadeira 
com Messi.

Dirigente cobra permanência de Mbappé
Agência Estado

Manoel, Nenê e Egídio estão 
relacionados para o jogo desta 
noite contra o time equatoriano 
pelas quartas de final



Memorial

Sindicalista e defensora dos direitos humanos, Margarida Maria Alves foi assassinada em 12 de agosto de 1983

Paraibana morta há 38 anos 
hoje é um ícone de protestos

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2021

A história do sindicalismo e do 
movimento de defesa dos direitos 
humanos no Brasil sofreram uma 
das suas maiores perdas há 38 anos, 
quando a paraibana Margarida Maria 
Alves era assassinada em sua casa, 
no município de Alagoa Grande, na 
região do Brejo da Paraíba. Hoje, a 
memória da sindicalista sobrevive 
e se perpetua nos movimentos po-
pulares e sociais pelo país, princi-
palmente na realização da chamada 
‘Marcha das Margaridas’.

Margarida Maria Alves nasceu 
em Alagoa Grande, a 5 de agosto de 
1933, e morreu na mesma cidade, 
em 12 de agosto de 1983. Ela foi uma 
das primeiras mulheres a exercer um 
cargo de direção sindical no país. E 
seu nome e sua história de luta con-
tinuam a inspirar as mobilizações e 
protestos nacionais.

O nome ‘Marcha das Margari-
das’ foi escolhido em homenagem 
à paraibana Margarida Maria Alves, 
a ativista de 50 anos brutalmente 
assassinada por um matador de 
aluguel contratado por fazendeiros. 
Sua execução gerou a indignação 
da classe trabalhadora. No entanto, 

mesmo após 38 anos de sua morte, 
ninguém foi condenado pelo crime 
que escandalizou o país. Por outro 
lado, Margarida virou símbolo de luta 
e coragem.

A primeira ‘Marcha das Mar-
garidas’ foi realizada no início dos 
anos de 2000 e foi organizada pela 
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura (Contag). O 
ato reuniu em Brasília agricultoras, 
quilombolas, indígenas, pescadoras 
e extrativistas.

No primeiro evento, cerca de 
20 mil mulheres participaram dos 
protestos. Todavia, com o passar do 
tempo, mais pessoas entraram para a 
luta, motivo que levou a mais de 100 
mil manifestantes às ruas, na quinta 
edição da marcha. Dada a propor-
ção do episódio, nos anos seguintes a 
manifestação se repetiu em Brasília. 
Organizada por trabalhadoras rurais, 
a ‘Marcha das Margaridas’ busca de-
fender políticas públicas na capital 
federal e luta por reformas gover-
namentais.

Até 2019, cerca de quatro mil 
sindicatos estavam filiados à causa. 
Além disso, a marcha possui parce-
rias com os movimentos feministas, 
centrais sindicais, organizações in-

Da Redação

Aforismo
“É já tarde! [Na hora de sua morte, 

essa foi sua última frase]”

(Beethoven)

30 a.C. — Cleópatra, rainha do Egito
1484 — Papa Sisto IV
1689 — Papa Inocêncio XI
1895 — José Soriano de Sousa, 
médico e filósofo (PB)
1949 — Odon Bezerra Cavalcanti, político (PB)
1974 — Antônio Galdino Guedes, político, 
magistrado e membro do Ministério Público (PB)
1982 — Henry Fonda, ator norte-americano
1983 — Margarida Maria Alves, 
sindicalista e militante dos direitos humanos (PB)
2006 — Dom Antônio Batista Fragoso, 
bispo católico (PB)

Mortes na História

Obituário
Francisco Aparecido da Silveira (Chicão)
8/8/2021 – Aos 55 anos. Padre que tam-
bém era radialista e apresentador do 
programa ‘Recado da Vida’, que ia ao ar 
diariamente às 5h para todo o Brasil em 
rede nacional pela ‘Rede Milícia da Imaculada’, na Rádio 
Imaculada Conceição de São Paulo.

Foto: Divulgação

Edimar Luiz dos Santos
8/8/2021 – Aos 33 anos, em Porto Esperi-
dião (MT), de acidente de carro. Vereador do 
município de Glória D’Oeste (MT) pelo PSD. 
O acidente ocorreu na BR-174 e ele morreu 
dois dias depois de assumir o cargo na câmara municipal.

Foto: Facebook

Fernando Baltazar
9/8/2021 – Aos 26 anos, no Rio de Janeiro 
(RJ). Violoncelista estava internado desde 
junho tentando se recuperar de um trans-
plante duplo de rim e pâncreas. Músico era 
de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, e integra-

Elvira Kenski
9/8/2021 – Aos 106 anos, em Curitiba (PR). Fi-
cou conhecida por ser a primeira mulher a usar 
calça comprida na capital do estado do Paraná. 
Também foi uma das primeiras mulheres a cur-
sar uma faculdade na Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
na década de 1930. Na época, cursando Odontologia, durante 
um ano ninguém conversou com ela.

Foto: RPC

Cleodovéu Corrêa de Sousa (Teodorico)
9/8/2021 – Em Santarém (PA), em decorrência 
de um AVC. Humorista e radialista. Por alguns 
anos, fez o programa ‘Calafetando’ em dobradi-
nha com o “Velho Antenagildo”, na Rádio 94 FM. 
De Santarém. Seu último trabalho foi na Rádio Guarany FM, 
com um programa matinal.

Foto: Redes Sociais

Olivia Podmore
9/8/2021 – Aos 24 anos, de causa não revelada. 
Ciclista neozelandesa que participou dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. A morte 
da ciclista está sendo investigada pela polícia.

Foto: Dianne Manson

Breves & Curtas
# Febre hemorrágica provocada por um vírus
Autoridades da República da Guiné confirmaram no últi-
mo dia 9 a primeira morte em decorrência da doença de 
Marburg. Trata-se de uma febre hemorrágica provocada 
por um vírus altamente infeccioso e que apresenta elevada 
taxa de mortalidade. Essa é a primeira vez que a doença 
foi identificada tanto no país quanto na África Ocidental. 
No entanto, surtos já foram registrados em países como 
Angola, República Democrática do Congo, Quênia, África 
do Sul e Uganda.

# Homem engole a chave do próprio carro
Um homem de 37 anos, que teve sua identidade preser-
vada, morreu em um supermercado em Barcelona, na 
Espanha, após ter engolido a chave de seu próprio carro. 
O turista holandês, que estava de férias com a família, ten-
tou pedir ajuda no estabelecimento, mas, por seu estado 
alterado, acabou expulso e morreu pouco tempo depois. 
O caso, que aconteceu no último dia 6, teve repercussão 
internacional. Ainda não é possível concluir como a chave 
foi parar na garganta dele.

# Bebê morre ao cair do colo da mãe I
Uma bebê de cinco meses morreu depois que caiu do colo 
da mãe enquanto elas tentavam fugir de uma pega, ave que 
pode ser muito agressiva, no Holland Park West, em Bris-
bane, na Austrália. O fato ocorreu no último dia 8.

# Bebê morre ao cair do colo da mãe II
Simone, a mãe da pequena Mia, tentava proteger a criança da 
ave quando tropeçou e derrubou a bebê perto de uma árvore. 
Mia bateu a cabeça no chão e foi levada em estado grave para 
o Queensland Children Hospital, onde morreu horas depois. 
Ao jornal Daily Mail, da Austrália, as tias de Mia disseram que 
os pais “a idolatravam e a enchiam de amor”.

# Bebê morre ao cair do colo da mãe III
Elas criaram uma campanha na plataforma GoFundMe 
para arcar com o funeral de Mia e ajudar os pais a con-
seguirem dar um tempo do trabalho após a tragédia. “A 
alegria que Mia trouxe para todas as nossas vidas não pode 
ser descrita em palavras, mas certamente é sentida em 
todos os nossos corações”, diz a mensagem da família na 
página.

# Bebê morre ao cair do colo da mãe IV
Moradores relataram que ataques das pegas são comuns 
e muitos tem marcas de ferimentos provocados pelos 
animais. No local onde Mia caiu no parque foi feito um 
memorial onde visitantes deixaram flores em homenagem 
à criança.

Foto: Facebook

Wagner Gomes
10/8/2021 – Aos 64 anos, em São Paulo (SP), 
vítima de infarto. Sindicalista que era secre-
tário-geral da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) e membro da 
direção nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 
Dedicado à causa classista, foi um dos fundadores e o pri-
meiro presidente da CTB.

Foto: PCdoB

A ‘Marcha das Margaridas’ ocorre uma vez por ano na capital federal e o nome foi escolhido em homenagem à paraibana assassinada

Foto: Articulação Semiárido Foto: Wikipédia

ternacionais e coletivos sociais. Du-
rante o período em que Margarida 
Maria Alves esteve à frente do sindi-
cato local de sua cidade, foi responsá-
vel por mais de cem ações trabalhis-
tas na Justiça do Trabalho regional, 
tendo sido a primeira mulher a lutar 
pelos direitos trabalhistas no Estado 
da Paraíba durante a ditadura militar.

Ela era a filha mais nova de uma 
família de nove irmãos e viveu no Sí-
tio Jacu, zona rural de Alagoa Grande, 
até os 22 anos de idade. Porém, ao 
serem expulsos da terra por grandes 

latifundiários, a família de Margari-
da teve que ir morar na periferia da 
cidade. Sendo assim, ela carregava a 
questão das terras desde cedo. Mar-
garida nunca conseguiu estudar, foi 
completar a quarta série do Ensino 
Fundamental mais velha do que a 
média de escolaridade comum.

Se tornou presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais 
de Alagoa Grande em 1973, aos 40 
anos. Durante sua gestão sindical, 
criou um programa de alfabetização 
para adultos inspirada nos mode-

los do educador Paulo Freire, para 
conscientização e ensino de mais 
trabalhadores.

Um dos maiores nomes da luta 
sindical no Brasil, Margarida, em seu 
discurso no ‘Dia do Trabalho’, em 
1983, disse: “Da luta eu não fujo. É 
melhor morrer na luta do que morrer 
de fome”. Três meses após o evento, 
Margarida foi assassinada na porta 
de sua casa. Ela foi morta com um 
tiro de uma espingarda de calibre 
12, no rosto, na frente de sua casa, 
em Alagoa Grande.

Gilson Machado da Silva
(Gilson Motorista)
9/8/2021 – Aos 51 anos, em Rubim (MG). 
Vereador morreu em um incêndio crimino-
so. O suspeito de atear fogo no imóvel é o 
ex-marido da namorada da vítima.

Foto: Redes Sociais

va a orquestra da ONG Orquestrando a Vida, projeto que acolhe 
e ensina música a crianças e jovens da região.

Martínez Somalo
10/8/2021 – Aos 94 anos, na Cidade do Vaticano, 
em Roma (Itália). Cardial espanhol, emérito do 
Dicastério da Vida Consagrada, que durante a 
Sé Vacante de 2005 desempenhou a função de 
camerlengo e desde jovem sacerdote ocupou papéis-chave na 
Santa Sé. O funeral será realizado nos próximos dias na Espanha.

Foto: Vaticans News

José Tibagy de Mello (Doutor Zezito)
10/8/2021 – Por complicações da covid-19. 
Vereador presidente da Câmara Municipal 
de Tibagi, no Paraná. Também foi prefeito de 
Tibagi por três mandatos. Deixa esposa e quatro 
filhos (entre eles Ângela Mercer de Mello, que também já foi 
prefeita da cidade).

Foto: Divulgação

Júlio Chaves
10/8/2021 – Aos 76 anos, devido a complica-
ções da covid-19. Ator e dublador, que deu voz 
ao Marlin, em ‘Procurando Nemo’, ao Vô Max, 
de ‘Ben 10’, e ao Arqueiro Verde, além do Tio 

Foto: Reprodução

Valter na franquia ‘Harry Potter’ e de ser a voz de Mel Gibson 
no Brasil. Carioca, começou a dublar na década de 1970, nos 
estúdios de Herbert Richers. Também foi a voz de Andy Garcia, 
Tommy Lee Jones e Jeff Bridges. Ainda foi Frank Underwood 
em ‘House of Cards’.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00017/2021, em 13.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES B2 EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, durante o exercício 2021, 

destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 06 de Agosto de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito       

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO PARA DEFESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, para que a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA, queren-
do apresentar defesa no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, com fundamento no art. 87 da Lei nº 
8.666/93 sobre o parecer jurídico. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados 
no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou pelo email: cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar - PB, 10 de agosto de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO PARA DEFESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, para que a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA, queren-
do apresentar defesa no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, com fundamento no art. 87 da Lei nº 
8.666/93 sobre o parecer jurídico. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados 
no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou pelo email: cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar - PB, 10 de agosto de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO

DE CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2021
A Secretaria de Educação do Município de Alagoa Grande, torna público que realizará CHAMADA 

PÚBLICA Nº 003/2021, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Em-
preendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, no 
dia 23/08/2021 às 09:00 horas, na Sala da Secretaria de Educação, situada à Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

A Chamada Pública e informações poderão ser obtidas no endereço acima das 8:00 às 12:00 
horas, até o dia 20/08/2021. Tel.: (0xx83) 3273-2687.

Alagoa Grande(PB), 11 de agosto de 2021.
Alessandra Lívia de Melo Lima Rodrigues

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 33/2020 – Processo: 021/2020, Dispensa de 
Licitação nº 004/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CFR CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato mais 120 (cento e vinte) 
dias, a partir do dia 12/08/2021.

Alagoa Grande(PB), 11 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PRFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
GABINETE DO PREFEITO

TOMADA DE PREÇOS 01/2021
ANULAM-SE e torna SEM EFEITO todos os atos do processo licitatório na modalidade Tomada 

de Preço nº 001/2021. Objeto: COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS E OUTROS SERVIÇOS NA 
SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE BRITO E BANANEIRAS.

Areia de Baraúnas, 27 de julho de 2021.
Antônio Gerônimo Duarte Macedo

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE ERRATA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
O Prefeito Constitucional de Assunção – PB comunica que na publicação do Jornal a União pág. 

25, Diário Oficial da União pág. 137 e Diário Oficial do Estado pag. 40 edições dia 22/07/2021. 
Foi enviado com erro na data do ato da Homologação, portanto Onde se lê: 04/07/2021 leia-se: 
08/07/2021. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB,  09 de Agosto de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do ramo para formação 
de registro de preços visando fornecimento parcelado de Produtos de Limpeza, Utensílios e Higiene 
de uso contínuo, para atender as necessidades das diversas Secretarias, Fundos e repartições 
do Município de Assunção–PB, conforme Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; 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) 34661143. E-mail: 
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Assunção - PB, 11 de Agosto de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 0009/2021
Espécie: Ata nº 009 - Pregão Presencial nº 0009/2021. Que objetiva o registro de preços para: 

Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de pneus nacional tipo primeira 
linha para atender a frota de veículos leves e pesados do município de Assunção–PB e aos que 
tiverem direito por força contratual. Resolve registrar os Preços nos seguintes termos: Órgão e/ou 
entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUN-
ÇÃO - CNPJ nº  01.612.635/0001-02 e - J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS 
EIRELI. CNPJ: 34.277.779/0001-09.Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26.Valor: R$ 250.824,00.Data da Assinatura: 06/08/2021. Validade: 
12 meses. Ata disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br/licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
de engenharia para a execução das obras de Construção de um Parque Infantil localizado na zona 
urbana do município de Assunção - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente: Transferências 
Especiais – Plano de Ação n.º 09032021-009245 e Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 
Edital: www.assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 11 de agosto de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 13h30min HORAS DO DIA 25 DE AGOSTO DE 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E ETC, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA 
DE SANTANA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.
com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 10 de agosto de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO – 7º DA TP 004/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00004/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05301/2019 - Torres 
Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 7º Aditivo - acréscimo de R$ 15.948,84. 
ASSINATURA: 06.08.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2021
Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 11 de Agosto de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da comissão permanente de licitação, comunica 

aos interessados que o Pregão Presencial nº 130/2021, cujo objeto é Contratação de Instituição 
Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, para operar os serviços de administração e 
processamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores municipais ativos, 
inativos, pensionistas e aposentados da Administração Direta, Indireta e Fundos do Poder Executivo 
Municipal, marcado para o dia 13 de agosto de 2021, às 11:00h, diante da quantidade de pedidos de 
esclarecimentos, visando realizar uma análise de forma minuciosa, fica adiado até ulterior delibera-
ção. Para maiores informações, telefone:(83) 3250-3222 / Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 11 de agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para confecção de Fardamentos, para atender 

as necessidades dos Agentes de Trânsito da STTP(Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos). Conforme termo de especificações anexo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema 
de trânsito 3390.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3390.30.99 – Material de 
Consumo 1001 – Recursos ordinários. VIGÊNCIA: até 10/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00091/2021 
- 10.08.21 - R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 84.412,00; CT Nº 
00092/2021 - 10.08.21 - RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI - R$ 25.775,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO - TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.084/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.084/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. OBJETO CONTRA-
TUAL: AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO 
E CENTRO POP. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE 
ATA Nº 2.05.007/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 4.422 /19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1017.2121 ELEMENTO DE DES-
PESA: 33.90.30. FONTE DE RECURSOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E 
MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES. VALOR GLOBAL: R$ 43.280,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, 
DUZENTOS E OITENTA  REAIS). DATA DE ASSINATURA: 05/08/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.007/2021/SEMAS/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.082/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.007/2021 celebrada em decorrência da 
ata de registro de preços nº 029/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 028/2021, promo-
vido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE KIT DE 
ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO E CENTRO POP. Funcional 
Programática: 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1017.2121. Fonte 
de Recursos:1001/1311. Elemento de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. 
VALOR: R$ 43.280,00 (Quarenta e três mil, duzentos e oitenta reais), em favor do fornecedor: MEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ n° 08.370.039/0001-02, Endereço: 
Rua Guilhermino Barbosa, 52 – GP 25, BL B 01 - Catolé, Campina Grande – PB.

Campina Grande, 04 de agosto  de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021

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 
AD00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, 0 KM, TIPO HATCH DESTI-
NADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 111.000,00.

Capim - PB, 05 de Agosto de 2021
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, 0 KM, TIPO HATCH DESTINADOS À MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0025/2021, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 025/2021, realizado pelo 
Prefeitura Municipal de Lagoa. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.050 – 
Fundo Municipal de Saúde; 10 301 1004 1010 – Aquisição de Veículos e Ambulância; 10 301 2007 
2020 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 4490.52 99 – Material Permanente.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Capim e: 

CT Nº 00058/2021 - 06.08.21 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO

DE DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

A presidente da Comissão Permanente de Licitação convoca os participantes: JOSIVALDO 
FERREIRA LIMA, JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCA ALEXANDRE DA 
SILVA, MARIA DA PENHA CACIANO, MARIA VILMA DA SILVA BARBOSA e ADRIANA CÂNDIDO 
DE ARAÚJO, para apresentar a Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com situação regular e data atualizada e EDNA PEREIRA 
JUSTINO DA COSTA, para apresentar a Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal com 
situação regular e data atualizada, num prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, 
sob pena de serem declarados INABILITADOS no certame, em conformidade com o §4º do Art. 
27, da Resolução nº 4, de 01/04/2015. Os demais participantes foram declarados HABILITADOS 
no certame. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes projetos de vendas será realizada no 
dia 23/08/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião obedecendo o distanciamento 
e as recomendações da Secretaria de Saúde. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na rua Durval da Costa Lira, 343 - Centro – Casserengue – PB, 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3634–1141.

Casserengue - PB, 11 de Agosto de 2021,
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 005/2021, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA . Data de abertura: 26/08/2021 às 09h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 11 de agosto de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMODE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais,R E S O L V E:ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços 
nº 00003/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização de reforma 
da Unidade Básica de Saúde - UBS localizada no Bairro São Geraldo no Município de Conceição-
-PB. ; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es):- ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-
81. VALOR:R$ 82.832,25 

Publique-se e cumpra-se.
Conceição - PB, 22 de julho de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,R E S O L V E:HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de 
Preços nº 00003/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização de 
reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS localizada no Bairro São Geraldo no Município de 
Conceição-PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apon-
tam como proponente(s) vencedor(es): - ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 
34.746.608/0001-81. VALOR: R$ 82.832,25

Publique-se e cumpra-se.
Conceição - PB, 11 de agosto de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PUBLICAÇÃO DE NOVA SESSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2021
Trata-se de pregão presencial nº. 0022/2021, que tem como objeto, Aquisição de 01 (um) trator 

cortador de grama para capina de jardins e outros espaços públicos do município de Conceição/
PB. Às 10:00 horas do dia 10/08/2021, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela 
Portaria nº 247/2021 de 20/07/2021, composta pelos servidores: FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE 
- Pregoeiro; DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO - Membro da equipe de apoio; ALYSON DE 
SOUSA PEREIRA - Membro da equipe de apoio. Conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e constatou que: Não acudiram interessados - 
Licitação Deserta, desta forma publicasse novamente o processo com data de abertura para as 
10:00 (dez) horas, do dia 25 de agosto de 2021.

Conceição - PB, 10 de agosto de 2021.
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:Prestação de Serviços de Assessoria de Recursos Humanos, elaboração da folha 
de pagamento e implementação da obrigatoriedade de e-social e envio das informações mensais 
ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição:03.000 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 1003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM-
NISTRAÇÃO - 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: Contrato Nº 11801/2021 
- ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - R$ 48.000,00.

Conceição - PB, 03 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para 

conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada 
de Preços Nº 002/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de 
engenharia de pavimentação em paralelepípedo, saindo da Rua do Diogo com destino a Unidades 
de Saúde UBS, no município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Vejamos 
a seguir: 1º Lugar:Jhonatan andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o valor total 
R$ 69.996,17,46;2º Lugar: Larissa Maria Abrantes de Almeida Eireli (Ampla Engenharia), CNPJ Nº 
34.263.449/0001-64, com o valor total R$ 81.891,71; 3º Lugar: Notoria Construções Eireli, CNPJ: 
37.090.538/0001-44, com o valor total R$ 85.732,71;4º Lugar:Torres e Andrade Construções, Pré-
-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07, com o valor total R$ 89.919,62; 5º Lugar:AM 
Engenharia e Construções Eireli, CNPJ: 13.351.120/0001-85, com o valor total R$ 94.619,77; 6º 
Lugar: F J Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 20.284.072/0001-15, com o valor total R$ 99.915,74.
Cópia do parecer e demais peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da 
CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas/PB, 09 de agosto de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhe-

cimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços 
Nº 003/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
de pavimentação em paralelepípedo, saindo da Rua do Diogo com destino a Unidades de Saúde 
UBS, no município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Vejamos a seguir: 1º 
Lugar:Jhonatan andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o valor total R$ 67.906,80;2º 
Lugar:Conobre Engenharia Construção e Comercio Ltda, CNPJ: 04.934.819/000-87, com o valor 
total R$ 88.323,80; 3º Lugar:Ametista Contruçoes E Serviços Eireli, CNPJ: 29.828.673/0001-16, com 
o valor total R$ 94.610,10;4º Lugar:Pombal Construtora e Locadora Eireli, CNPJ: 19.493.224/0001-
00, com o valor total R$ 95.421,30. Cópia do parecer e demais peças: www.coremas.pb.gov.br/
avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.
recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 09 de agosto de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 201/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: José Maximiano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Objeto: Prestar 
serviços médicos especialista em “Clinico Geral” em regime de plantões na Policlínica Francisca 
Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. 
Valor contratado: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 
72.000,00 (Setenta e dois mil reais) pelos os 36 (Trinta e seis) plantões de 08h:00 cada. Vigência: 
06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Maximiano da Silva Neto (Pela Contratada).

Cremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2021
O Prefeito do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Ratifico, nos 

termos do Parágrafo único, inciso I, art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a decisão 
da Assessoria juridica do Município de Coremas/PB, exarada todas às fls. do Processo Administrativo 
nº 087/2021, Inexigibilidade nº 008/2021. Objeto: Contratação direta das pessoas jurídicas para 
disponibilização de serviços profissionais médicos em regime de plantão ou mensal, de natureza 
contínua (Gustavo Lino Nóbrega da Silva-ME, CNPJ: 21.627.618/0001-56; Guedes Serviços Médi-
cos Odontológico Ltda, CNPJ: 41.700.962/0001-30; Ruan José Ribeiro Pontes Garrido Eireli-EPP, 
CNPJ: 37.288.500/0001-80; Gaudencio Mendes de Sousa Filho-ME, CNPJ: 08.690.667/0001-75), 
nas Unidades de Saúde deste Município, conforme termo de referência. Vejamos a seguir: Pessoa 
jurídica: Gustavo Lino Nóbrega da Silva-ME, CNPJ: 21.627.618/0001-56, Rua Fenelon Bonavides, 
Nº S/N (Edf. Medical Center Sala 106), Bairro: Brasilia, CEP: 58770-340, Cidade: Coremas-PB. 
Direito a: Prestar serviços médicos especialista em “Otorrinolaringologista” em regime de plantões na 
Policlínica Francisca Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), perfazendo o 
valor total de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais) pelos os 24 (Vinte e quatro) plantões de 08h:00 
cada; Pessoa jurídica: Guedes Serviços Médicos Odontológico Ltda, CNPJ: 41.700.962/0001-30, 
Rua Manoel Cavalcante, Nº 109, Sala B, Bairro: Centro, CEP: 58.770-000, Bairro: Centro, Cidade: 
Coremas-PB. Direito a: Prestar serviços médicos especialista em Radiologia e Diagnóstico por 
imagem, em regime de plantões na Policlínica Francisca Silva Andrade, atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 
2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$ 108.000,00 (Cento 
e oito mil reais) pelos os 48 (Quarenta e oito) plantões de 08h:00 cada; Pessoa jurídica: Ruan José 
Ribeiro Pontes Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80, Rua João Salviano, Nº 183, Bairro: 
Centro, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB. Direito a: Prestar serviços médicos, em regime 
de plantões na Policlínica Francisca Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 3.000,00 (Três 
mil reais), perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) pelos os 24 (Vinte 
e oito) plantões de 08h:00 cada; Pessoa jurídica: Ruan José Ribeiro Pontes Garrido Eireli-EPP, 
CNPJ: 37.288.500/0001-80, Rua João Salviano, Nº 183, Bairro: Centro, CEP: 58.770-000, Cidade: 
Coremas-PB. Direito a: Prestar serviços médicos da Estratégia de Saúde da Família, em regime 
mensal no PSF III, sendo 40 (Quarenta horas) semanal, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada mês de R$ 12.000,00 (Doze 
mil reais), perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) pelos os 06 (Seis) 
meses; Pessoa jurídica: Ruan José Ribeiro Pontes Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80, 
Rua João Salviano, Nº 183, Bairro: Centro, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB. Direito a: Prestar 
serviços médicos, em regime de plantões no Centro de Atendimento ao Enfretamento à Covid-19, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o 
valor por cada plantão de R$ 1.125,00 (Um mil, cento e vinte e cinco reais), perfazendo o valor total 
de R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais) pelos os 72 (Setenta e dois) plantões de 06h:00 cada; 
Pessoa jurídica: Gaudencio Mendes de Sousa Filho-ME, CNPJ: 08.690.667/0001-75, Rua José 
Barros, Nº S/N, Sala 09, Bairro: Centro, CEP: 58.780-000, Cidade: Itaporanga-PB. Direito a: Prestar 
serviços médicos (Ortopedista e Traumatologista) em regime de plantões na Policlínica Francisca 
Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. 
Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), perfazendo o 
valor total de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) pelos os 24 (Vinte e oito) plantões de 08h:00 cada. 
Desta forma o valor total ratificado é de R$ 441.000,00 (Quatrocentos e quarenta e um mil reais) 
para o período de 06 (seis) meses. Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 25 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021
O Prefeito do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Ratifico, nos 

termos do Parágrafo único, inciso I, art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a decisão 
da Assessoria juridica do Município de Coremas/PB, exarada todas às fls. do Processo Administrativo 
nº 101/2021, Inexigibilidade nº 010/2021. Objeto: Contratação direta das pessoas jurídicas para 
disponibilização de serviços profissionais médicos em regime de plantão ou mensal, de natureza 
contínua (José Maximiano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85; CMED Serviços Medicos 
Ltda, CNPJ: 33.964.092/0001-89; HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92; Da-
nilo Ferreiro de Sousa-ME, CNPJ: 42.625.539/0001-86), nas Unidades de Saúde deste Município, 
conforme termo de referência. Vejamos a seguir: Pessoa jurídica: José Maximiano da Silva Neto-
-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85, Rua Manoel Cavalcante, Nº 109 (Andar 1 Sala 3), Bairro: Centro, 
CEP: 58770-000, Cidade: Coremas-PB. Direito a: Prestar serviços médicos especialista em “Clinico 
Geral” em regime de plantões na Policlínica Francisca Silva Andrade, atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 
2.000,00 (Dois mil reais), perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) pelos 
os 36 (Trinta e seis) plantões de 08h:00 cada; Pessoa jurídica: José Maximiano da Silva Neto-ME, 
CNPJ: 42.741.027/0001-85, Rua Manoel Cavalcante, Nº 109 (Andar 1 Sala 3), Bairro: Centro, CEP: 
58770-000, Cidade: Coremas-PB. Direito a: Prestar serviços médicos da Estratégia de Saúde da 
Família, em regime mensal no PSF III, sendo 40 (Quarenta horas) semanal, atendendo as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada mês de 
R$ 12.000,00 (Doze mil reais), perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) 
pelos os 06 (Seis) meses; Pessoa jurídica: CMED Serviços Medicos Ltda, CNPJ: 33.964.092/0001-
89, Rua Manoel Paulino Junior, Nº 140, Sala “A”, Bairro: Tambauzinho, CEP: 58.042-000, Cidade: 
João Pessoa-PB. Direito a: Prestar serviços médicos especialista em Ginecologista e Obstetra, em 
regime de plantões na Policlínica Francisca Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) pelos 
os 24 (Vinte e quatro) plantões de 08h:00 cada; Pessoa jurídica: HN Serviços Medicos Ltda-ME, 
CNPJ: 42.649.580/0001-92, Rua Empresário Clovis Rolim, Nº 2051, Bairro: Ipes, CEP: 58.028-873, 
Cidade: João Pessoa-PB. Direito a: Prestar serviços médicos, em regime de plantões no Centro 
de Atendimento ao Enfretamento à Covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 1.125,00 (Um mil, cento 
e vinte e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais) pelos os 72 
(Setenta e dois) plantões de 06h:00 cada; Pessoa jurídica: HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 
42.649.580/0001-92, Rua Empresário Clovis Rolim, Nº 2051, Bairro: Ipes, CEP: 58.028-873, Cida-
de: João Pessoa-PB. Direito a: Prestar serviços médicos da Estratégia de Saúde da Família, em 
regime mensal no PSF IV, sendo 40 (Quarenta horas) semanal, atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada mês de R$ 12.000,00 
(Doze mil reais), perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) pelos os 06 
(Seis) meses; Pessoa jurídica: HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92, Rua 
Empresário Clovis Rolim, Nº 2051, Bairro: Ipes, CEP: 58.028-873, Cidade: João Pessoa-PB. Direito 
a: Prestar serviços médicos, em regime de plantões na Base de Descentralizado do SAMU 192, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o 
valor por cada plantão de R$ 1.600,00 (Uns mil e seiscentos reais), perfazendo o valor total de R$ 
163.200,00 (Cento e sessenta e três mil e duzentos reais) pelos os 102 (Cento e dois) plantões de 
12h:00 cada; Pessoa jurídica: Danilo Ferreiro de Sousa-ME, CNPJ: 42.625.539/0001-86, Rua Afonso 
Campos, Nº 283, Sala 001, Bairro: Centro, CEP: 58.013-380, Cidade: João Pessoa-PB. Direito a: 
Prestar serviços médicos da Estratégia de Saúde da Família, em regime mensal no PSF VI, sendo 
40 (Quarenta horas) semanal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada mês de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), perfazendo o 
valor total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) pelos os 06 (Seis) meses; Pessoa jurídica: 
Danilo Ferreiro de Sousa-ME, CNPJ: 42.625.539/0001-86, Rua Afonso Campos, Nº 283, Sala 001, 
Bairro: Centro, CEP: 58.013-380, Cidade: João Pessoa-PB. Direito a: Prestar serviços médicos, 
em regime de plantões na Base de Descentralizado do SAMU 192, atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Ratifico ainda o valor por cada plantão de R$ 
1.600,00 (Uns mil e seiscentos reais), perfazendo o valor total de R$ 134.400,00 (Cento e trinta 
e quatro mil e quatrocentos reais) pelos os 84 (Oitenta e quatro) plantões de 12h:00 cada. Desta 
forma o valor total ratificado é de R$ 726.600,00 (Setecentos e vinte e seis mil e seiscentos reais) 
para o período de 06 (seis) meses. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 10 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 150/2021
Processo Adm. nº 087/2021. Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Gustavo Lino Nóbrega da Silva -ME, CNPJ: 21.627.618/0001-56. Objeto: Prestar 
serviços médicos especialista em “Otorrinolaringologista” em regime de plantões na Policlínica 
Francisca Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-
-PB. Valor contratado: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 
48.000,00 (Quarenta e oito mil reais) pelos os 24 (Vinte e quatro) plantões de 08h:00 cada). Vigência: 
06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Gustavo Lino Nóbrega da Silva (Pela Contratada).

Cremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 151/2021
Processo Adm. nº 087/2021. Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Guedes Serviços Médicos Odontológico Ltda, CNPJ: 41.700.962/0001-30. Objeto: 
Prestar serviços médicos especialista em Radiologia e Diagnóstico por imagem, em regime de 
plantões na Policlínica Francisca Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Coremas-PB. Valor contratado: R$ 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais) 
por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais) pelos os 48 
(Quarenta e oito) plantões de 08h:00 cada. Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos 
e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. 
Carlos Eduardo Guedes da Silva (Pela Contratada).

Cremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 152/2021
Processo Adm. nº 087/2021. Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Ruan José Ribeiro Pontes Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80. Objeto: 
Prestar serviços médicos, em regime de plantões na Policlínica Francisca Silva Andrade, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Valor contratado: R$ 3.000,00 
(Três mil reais) por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) 
pelos os 24 (Vinte e oito) plantões de 08h:00 cada. Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: Próprios 
(Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contra-
tante) e o Sr. Ruan José Ribeiro Pordeus Garrido (Pela Contratada).

Cremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 153/2021
Processo Adm. nº 087/2021. Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Ruan José Ribeiro Pontes Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80. Objeto: 
Prestar serviços médicos da Estratégia de Saúde da Família, em regime mensal no PSF III, sendo 
40 (Quarenta horas) semanal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Coremas-PB. Valor contratado: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 
72.000,00 (Setenta e dois mil reais) pelos os 06 (Seis) meses. Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: 
Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela 
contratante) e o Sr. Ruan José Ribeiro Pordeus Garrido (Pela Contratada).

Coremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 154/2021
Processo Adm. nº 087/2021. Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Ruan José Ribeiro Pontes Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80. Objeto: 
Prestar serviços médicos, em regime de plantões no Centro de Atendimento ao Enfretamento à 
Covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Valor 
contratado: R$ 1.125,00 (Um mil, cento e vinte e cinco reais) por cada plantão, perfazendo o valor 
total de R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais) pelos os 72 (Setenta e dois) plantões de 06h:00 
cada. Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. 
Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Ruan José Ribeiro Pordeus Garrido 
(Pela Contratada).

Cremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 155/2021
Processo Adm. nº 087/2021. Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Gaudencio Mendes de Sousa Filho-ME, CNPJ: 08.690.667/0001-75. Objeto: Prestar 
serviços médicos (Ortopedista e Traumatologista) em regime de plantões na Policlínica Francisca 
Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Valor 
contratado: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais) pelos os 24 (Vinte e oito) plantões de 08h:00 cada. Vigência: 06 (Seis) meses. 
Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da 
Silva (Pela contratante) e o Sr. Gaudencio Mendes de Sousa Filho (Pela Contratada).

Cremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 202/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 

Contratada: José Maximiano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Objeto: Prestar serviços 
médicos da Estratégia de Saúde da Família, em regime mensal no PSF III, sendo 40 (Quarenta 
horas) semanal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. 
Valor contratado: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 
(Setenta e dois mil reais) pelos os 06 (Seis) meses. Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: Próprios 
(Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contra-
tante) e o Sr. José Maximiano da Silva Neto (Pela Contratada).

Coremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 203/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: CMED Serviços Medicos Ltda, CNPJ: 33.964.092/0001-89. Objeto: Prestar serviços 
médicos especialista em Ginecologista e Obstetra, em regime de plantões na Policlínica Francisca 
Silva Andrade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. 
Valor contratado: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) por cada plantão, perfazendo o valor 
total de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) pelos os 24 (Vinte e quatro) plantões de 08h:00 cada. 
Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes 
ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Paulo Gomes (Pela Contratada).

Coremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 204/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Objeto: Prestar 
serviços médicos, em regime de plantões no Centro de Atendimento ao Enfretamento à Covid-19, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Valor contratado: 
R$ 1.125,00 (Um mil, cento e vinte e cinco reais) por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 
81.000,00 (Oitenta e um mil reais) pelos os 72 (Setenta e dois) plantões de 06h:00 cada. Vigência: 
06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Paulo Gomes (Pela Contratada).

Coremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 205/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 

Contratada: HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Objeto: Prestar serviços 
médicos da Estratégia de Saúde da Família, em regime mensal no PSF IV, sendo 40 (Quarenta 
horas) semanal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. 
Valor contratado: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 
(Setenta e dois mil reais) pelos os 06 (Seis) meses. Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: Próprios 
(Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contra-
tante) e o Sr. José Paulo Gomes (Pela Contratada).

Coremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 206/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Objeto: Prestar ser-
viços médicos, em regime de plantões na Base de Descentralizado do SAMU 192, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Valor contratado: R$ 1.600,00 
(Uns mil e seiscentos reais), por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 163.200,00 (Cento e 
sessenta e três mil e duzentos reais) pelos os 102 (Cento e dois) plantões de 12h:00 cada. Vigência: 
06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Paulo Gomes (Pela Contratada).

Coremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 208/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Danilo Ferreiro de Sousa-ME, CNPJ: 42.625.539/0001-86. Objeto: Prestar servi-
ços médicos, em regime de plantões na Base de Descentralizado do SAMU 192, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. Valor contratado: R$ 1.600,00 
(Uns mil e seiscentos reais), por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 1.600,00 (Uns mil 
e seiscentos reais) por cada plantão, perfazendo o valor total de R$ 134.400,00 (Cento e trinta e 
quatro mil e quatrocentos reais) pelos os 84 (Oitenta e quatro) plantões de 12h:00 cada. Vigência: 
06 (Seis) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: 
Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Danilo Ferreiro de Sousa (Pela Contratada).

Coremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 207/2021
Processo Adm. nº 101/2021. Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/

PB. Contratada: Danilo Ferreiro de Sousa-ME, CNPJ: 42.625.539/0001-86. Objeto: Prestar serviços 
médicos da Estratégia de Saúde da Família, em regime mensal no PSF VI, sendo 40 (Quarenta 
horas) semanal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coremas-PB. 
Valor contratado: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 72.000,00 
(Setenta e dois mil reais) pelos os 06 (Seis) meses. Vigência: 06 (Seis) meses. Recurso: Próprios 
(Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contra-
tante) e o Sr. Danilo Ferreiro de Sousa Gomes (Pela Contratada).

Coremas-PB, 11 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DA PRAÇA 
DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, MUNICÍPIO DE COXIXOLA/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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 11 de Agosto de 2021
JERRI ADRIANO CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA DESTINADA AO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, DE FORMA PARCELADA. 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: 
licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 11 de Agosto de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos para transporte de alunos do município para universidades 
até Dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00080/2021. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 
Elementos de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 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 00330/2021 - 02.08.21 - 
APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - R$ 72.500,00; CT Nº 00331/2021 - 02.08.21 - EDNALDO 
FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 72.500,00; CT Nº 00332/2021 - 02.08.21 - ELISETE CUNHA DE 
OLIVEIRA - R$ 72.500,00; CT Nº 00333/2021 - 02.08.21 - FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA - R$ 
22.495,00; CT Nº 00334/2021 - 02.08.21 - LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA - R$ 22.000,00; 
CT Nº 00335/2021 - 02.08.21 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE - R$ 72.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 331/2019 datado de 03/06/2019 e com término de vigência em 03/11/2019, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/04/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 05/09/2020, e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 03/02/2021, e ao quarto 
Aditivo de Prazo com vigência até 07/09/2021 celebrado inicialmente entre as partes, objetivando 
a execução dos serviços de Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção e Infra-
estrutura Urbanística do Mirante do Cruzeiro, localizado nesse município, conforme o Contrato de 
Repasse de nº 1044.210-37/2017 - MTUR.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP – CNPJ: 
20.010.332/0001-64 - HENDERSON GOMES DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos no repasse de recursos federais, ficou prejudicada 
a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06/07/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 07/12/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2020.
OBJETO: a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, conforme elementos nos autos 

para o contrato de nº 0418/2020, datado de 04/08/2020, para Contratação de empresa no ramo 
pertinente para Contratação de empresa no ramo pertinente para para execução de pavimento em 
paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas  ruas do município , 
de acordo Termo de Referência, conforme justificativa técnica em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA– CNPJ: 
14.224.419/0001-31

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 04/08/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/08/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 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: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PEQUENOS REPA-
ROS, OBRAS DIRETAS E REFORMAS DAS ALUDIDAS SECRETÁRIAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 11 de Agosto de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 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: Aquisição de fórmulas e suplementos alimentares 
(itens remanescentes), para doação a pessoas carentes, em atendimento às necessidades das 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-
-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 11 de Agosto de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACy
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00066/2021
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Igaracy-PB. 
CONTRATADA:  A empresa LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO25254124865, inscrita no CNPJ 

sob o n°  22.895.891/0001-24. 
INSTRUMENTO VINCULANTE:  Pregão Presencial  n° 00022/2021.
OBJETIVO: Locação de 02 veículos para ficar a disposição do Fundo Municipal de Saúde e 

Prefeitura Municipal de Igaracy-PB. 
ITEM 02 – Locação de um veiculo tipo Van, ano mínimo 2018, com capacidade para no mínimo 

18 passageiros, quilometragem livre, equipada com ar condicionado, kit multimídia, com seguro 
e motorista para ficar a disposição  do Fundo Municipal de Saúde do município de Igaracy-PB, 
no transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio (TFD). 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Feder FUNDAMENTO: Com base no art. 65 
§8° da Lei Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a alteração 
do disposto na Cláusula Oitava – DO CONTRATANTE, prevista no instrumento contratual, 
acrescentando a alínea abaixo:

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
g) As despesas com manutenção do veículo, pneus, peças e serviços com mão de obra será 

de responsabilidade da CONTRATANTE.
CONTRATANTE DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, 

não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Igaracy (PB),  30 de Julho de 2021 

José Carneiro Almeida da Silva
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS
O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

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

que foram observados os prazos recursais uma vez que foi expressamente consignada em Ata a 
desistência pelo licitante, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Vencedores: 
A empresa JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, cadastrada no CNPJ nº 40.877.726/0001-21, vencedora 

com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), e o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais), a empresa STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE, cadastrada no CNPJ nº 29.727.545/0001-
86, vencedora com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e o valor global de 
R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a empresa JORDANNE NAYANA PEREIRA 
GALDINO, cadastrada no CNPJ nº 29.471.401/0001-01, vencedora com o valor mensal de R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais) e o valor global de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), 
a empresa FILIPE NUNES PEREIRA, cadastrada no CNPJ nº 40.931.053/0001-40, vencedora 
com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e o valor global de R$ 32.400,00 
(trinta e dois mil e quatrocentos), a empresa ULTRAMED DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONO-
GRAFIA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 34.016.159/0001-16, vencedora com o valor mensal de 
R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinqüenta reais) e o valor global de R$ 34.200,00 (trinta e quatro 
mil e duzentos reais), a empresa JAMESON JUNIOR JACOBINO DA SILVA cadastrada no CNPJ nº 
40.769.141/0001-98, vencedora com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 
e o valor global de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a empresa RAMALHO 
& CAMPOS CLINICA ODONTOLOGICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
35.350.419/0001-58 vencedora com o valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e 
o valor global de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), a empresa AMANDA CARLA 
VENCESLAU VIEIRA BEZERRA, cadastrada no CNPJ nº 40.902.791/0001-60, vencedora com o 
valor mensal de R$ 2.700,00  (dois mil e setecentos reais ) e o valor global de R$ 32.400,00 (trinta e 
dois mil e quatrocentos reais), a empresa PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 32.620.137/0001-35, vencedora com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) e o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

OBS: Republicado por incorreção.
IBIARA-PB, 28 de Julho de 2021

Francisco Nenivaldo de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACy
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos 
humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da 
regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores de confecção do arquivo digital da Prefei-
tura, com a digitalização de toda a documentação, e concessão de uso de Software de busca de 
documento, para a Prefeitura Municipal de Igaracy/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00030/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:02.000 GABINETE DO PRE-
FEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 019 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA 
DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 029 3.3.90.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 050 3.3.90.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 071 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 090 3.3.90.39 
00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE 
MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 171 3.3.90.39 00 001 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 
1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 193 3.3.90.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 241 3.3.90.39 
00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 307 3.3.90.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, 
10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, 346 3.3.90.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURÍDICA;. VIGÊNCIA: até 10/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Igaracy e: CT Nº 00081/2021 - 10.08.21 - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - R$ 50.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACy
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adequação do mercado Público do Município de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Tomada de Preços nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 
05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 451 1008 1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO, 058 4.4.90.51 00 001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.. 
VIGÊNCIA: até o dia 11/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: 
CT Nº 00082/2021 - 11.08.21 - COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - R$ 251.377,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para obra 
de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS 
BAIRROS DE JOÃO PESSOA NAS RUAS: RUA JOÃO BATISTA DE CARVALHO MOURA BAIRRO 
JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA; RUA FILOMENA TRIGUEIRA, RUA CEL. PEDRO GONZAGA 
DE LIMA BAIRRO MANGABEIRA VI; RUA TELEGRAFISTA JOSÉ NEVES PACOTE BAIRRO 
BRISAMAR- LOTE 16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO Nº. 136/2021
Processo Administrativo n.º 2021/068713
Ref. a Inércia no Cumprimento do Contrato nº 368/2021
Sr(a) Representante,
Notificamos Vossa Senhoria, por meio de Edital, por encontrar-se em LUGAR INCERTO OU NÃO 

SABIDO, sobre a pendência na entrega dos itens constantes da Nota de Empenho em anexo, e até 
a presente data não houve justificativa plausível acerca da impossibilidade da entrega. 

Destarte, a inércia no cumprimento deste Contrato por parte da empresa à qual representa está 
causando grandes prejuízos à Administração Pública Municipal o qual não poderá assumir nem 
muito menos cogitar em abrir mão do fornecimento, e tal atitude pode implicar na aplicação das 
sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 10.520/02, bem como no edital 
do certame supra.

Neste sentido, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados 
do recebimento desta notificação, CUMPRIR O CONTRATO ou APRESENTAR DEFESA à matéria 
objeto do processo.

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Renato Pinto

Assessor Jurídico GECON/SEAD
Ao Sr. (a) Representante Legal
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI 
CNPJ sob N.º 31.157.789/0001-12
Rua Floriano Peixoto, 208- B- centro- Atalaia/AL- CEP: 57.690-000
Tel.: (82) 9.9650-6205 e e-mail: comercialbuarque@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO Nº. 137/2021
Processo Administrativo n.º 2021/071079
Ref. a Inércia no Cumprimento do Contrato nº 04-372/2021
Sr(a) Representante,
Notificamos Vossa Senhoria, por meio de Edital, por encontrar-se em LUGAR INCERTO OU NÃO 

SABIDO, sobre a pendência na entrega dos itens constantes do referido Contrato, e até a presente 
data não houve justificativa plausível acerca da impossibilidade da entrega. 

Destarte, a inércia no cumprimento deste Contrato por parte da empresa à qual representa está 
causando grandes prejuízos à Administração Pública Municipal o qual não poderá assumir nem 
muito menos cogitar em abrir mão do fornecimento, e tal atitude pode implicar na aplicação das 
sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 10.520/02, bem como no edital 
do certame supra.

Neste sentido, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados 
do recebimento desta notificação, CUMPRIR O CONTRATO ou APRESENTAR DEFESA à matéria 
objeto do processo.

João Pessoa, 20 de julho de 2021.
Renato Pinto

Assessor Jurídico GECON/SEAD
Ao Sr. (a) Representante Legal
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI 
CNPJ sob N.º 31.157.789/0001-12
Rua Floriano Peixoto, 208- B- centro- Atalaia/AL- CEP: 57.690-000
Tel.: (82) 9.9650-6205 e e-mail: comercialbuarque@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO Nº. 135/2021
Processo Administrativo n.º 2021/069101
Ref. a Inércia no Cumprimento do Contrato nº 355/2021
Sr(a) Representante,
Notificamos Vossa Senhoria, por meio de Edital, por encontrar-se em LUGAR INCERTO OU NÃO 

SABIDO, sobre a pendência na entrega dos itens constantes da Nota de Empenho em anexo, e até 
a presente data não houve justificativa plausível acerca da impossibilidade da entrega. 

Destarte, a inércia no cumprimento deste Contrato por parte da empresa à qual representa está 
causando grandes prejuízos à Administração Pública Municipal o qual não poderá assumir nem 
muito menos cogitar em abrir mão do fornecimento, e tal atitude pode implicar na aplicação das 
sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 10.520/02, bem como no edital 
do certame supra.

Neste sentido, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados 
do recebimento desta notificação, CUMPRIR O CONTRATO ou APRESENTAR DEFESA à matéria 
objeto do processo.

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Renato Pinto

Assessor Jurídico GECON/SEAD
Ao Sr. (a) Representante Legal
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI 
CNPJ sob N.º 31.157.789/0001-12
Rua Floriano Peixoto, 208- B- centro- Atalaia/AL- CEP: 57.690-000
Tel.: (82) 9.9650-6205 e e-mail: comercialbuarque@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 22.558/2019 INEXIGIBILIDADE Nº 10.012/2019

CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.007/2019
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA - AUTOGÊNICO, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
PACTUADOS.

Com base nas informações constantes no Processo nº.22.558/2019, referente à Inexigibilidade nº 
10.012/2019-Chamamento Público nº.10.007/2019, com base no Relatório Conclusivo emitido pela 
Comissão Setorial de Licitação e Assessoria Jurídica e ratificado pelo Parecer Técnico da Diretoria 
de Regulação da SMS, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores,RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor da empresa: HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DAS NEVES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº.01.817.749/0001-99, perfazendo o valor 
total geral de R$1.119.624,60(hum milhão cento e dezenove mil, seiscentos e vinte e quatro reais 
e sessenta centavos),credenciada para a prestação dos serviços em referência, fundamentada nos 
Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 8.080/90 e no Art. 25, caput, da 
Lei 8.666/93, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 11 de agosto de 2021.
Fábio Antônio Rocha de Souza

Secretário de Saúde do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/037151
CHAVE CGM: BW67-0ECL-MGEV-V6F1

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 07.007/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução 
dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção 
de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Ernani Sátiro, Cônego 
Matias Freire, Zulmira de Novais e José Eugênio em João Pessoa/PB – Lote 01. Da análise da 
proposta de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em 
Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADA 1ª) ARKO CONSTRUÇÕES 
LTDA -  CNPJ 10.715.077/0001-00, no valor de R$ 4.426.985,58 (Quatro milhões, quatrocentos e 
vinte e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito 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 2021/037151, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 11 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 JULGAMENTO DA PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.011/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/043431
CHAVE CGM: 0DI1-OTH7-XP58-0yCC

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 07.011/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução 
dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção 
de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Cantalice Leite, Seráfico 
da Nóbrega, Antenor Navarro, em João Pessoa/PB – LOTE 04.

Da análise da proposta de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda funda-
mentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADA 1ª) 
EMKO CONSTRUTORA EIRELI - NPJ 24.233.779/0001-53, no valor de R$ 4.826.284,26 (Quatro 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis 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 2021/043431, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julga-
mento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 11 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 CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº.19.938 /2019

CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.006/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 10.010/2019

CHAVE CGM: 84C2-1D2A-R0PZ-SyLR
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA EM PEDIATRIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADAOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação, Srº. Sandro Valério Santana Guimarães, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento 
Público com intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades 
interessadas poderão apresentar todas as documentações e propostas DE FORMA IMEDIATA, na 
sala da Comissão de Licitação da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa – 
PB ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 
normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2021: 
TABELA ORDINÁRIOS/SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 12h:00 
e de 13h:00 às 17h:00, no Fone: (83) 3214-7937, no site https://transparenica.joãopessoa.pb.gov.
br/#licitacoes, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 11 de agosto de 2021.
Sandro Valério Santana Guimarães

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da reunião de abertura da Tomada 

de Preços nº 00004/2021 que estava prevista para o dia 13/08/2021 às 07:30, ocorrerá no dia 19 
de agosto de 2021 às 07:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Francisca Claudino 
Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB. Motivo do adiamento: Ausência da Presidenta da CPL. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. 

Joca Claudino - PB, 11 de Agosto de 2021
AUDINEIDE FREITAS DE SANTANA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços conforme demanda de confecção de prótese dentaria para atendimento nas unidades 
básicas de saúde do município, referente ao programa brasil sorridente vinculado ao Município 
de Juru PB. Exercício financeiro de 2021. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 24 de 
agosto de 2021. Início da fase de lances: 10:10 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 5450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3484–1245. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 12 de agosto de 2021
RONNy KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 053/2021 - Pregão Presencial – SRP nº 012/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de laboratório para confecção de 

Próteses Dentárias, destinados aos usuários da rede municipal de saúde, pelo período de 12 
(doze) meses.Diante dos autos do processo supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da 
Lei n° 8.666/93, ADJUDICO a presente licitação, a empresa Demetruz Bernardino de Farias - ME 
(CNPJ: 39.249.093/0001-28), para o item 01 no valor total de R$ 148.000,00 (cento e quarenta 
e oito mil reais). Dou Fé,

Jaqueline Soares Pinto – Mat. 7299
Pregoeira

O Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro, por meio da Gestora do Fundo Municipal de 
Saúde, RESOLVE nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR a decisão 
da Pregoeira Jaqueline Soares Pinto, referente a licitação em epígrafe, em favor da empresa 
Demetruz Bernardino de Farias - ME (CNPJ: 39.249.093/0001-28), para o item 01 no valor total 
de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Dou Fé, Publique-se.

Lagoa de Dentro - PB, 02 de agosto de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2021
Processo Administrativo nº 028/2021 - Pregão Presencial - SRP nº 010/2021
OBJETO: aquisição de material médico hospitalar, destinado a rede municipal de saúde. CON-

TRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. 
CONTRATADO: Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME. CNPJ Nº: 26.156.923/0001-
20. VALOR R$: 76.740,40 (setenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e quarenta centavos). 
VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 02 de agosto de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 012/2021

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de laboratório para confecção de 
Próteses Dentárias, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. O Fundo Municipal 
de Saúde (CNPJ: 12.375.571/0001-90), RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa 
Demetruz Bernardino de Farias - ME (CNPJ: 39.249.093/0001-28), para o item 01 no valor total 
de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua publicação. 

Lagoa de Dentro - PB, 02 de julho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2021
Processo Administrativo nº. 053/2021
Pregão Presencial SRP nº. 012/2021

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de laboratório para confecção de 
Próteses Dentárias, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. CONTRATANTE: 
Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CON-
TRATADO: Demetruz Bernardino de Farias - ME. CNPJ Nº: 39.249.093/0001-28. VALOR R$: 
44.400,00(quarenta e quatro mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 02 de agosto de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  SECA  -  PB. Aber-
tura da sessão publica: 08:30 horas do dia 24 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 08:31 
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 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 11 de Agosto de 2021
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. Abertura 
da sessão publica: 13:30 horas do dia 24 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 13:31 
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 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 11 de Agosto de 2021
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

RETIFICADO - TOMADA DE PREÇOS: 002/2021.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que 
o resultado da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada 
de Preços nº 002/2021 foi o seguinte: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME – CNPJ: 
17.440.965/0001-06; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 11.306.141/0001-
53; ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – CNPJ Nº 22.455.563/0001-07; B&F EDIFICARE ENGE-
NHARIA LTDA CNPJ: 29.842.086/0001-81;  foram consideradas HABILITADAS para a fase de 
PROPOSTA pelo cumprimento dos ditames do edital. Já as empresas, GSC CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ: 14.055.950/0001-28; BJC CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 
26.536.682/0001-45; LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 24.621.931/0001-75; 
GPS – GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.350.951/0001-70 
e foram consideradas INABILITADAS para a fase de proposta de preço por descumprimento de 
algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Maiores informações 
e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do 
site www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 11 de Agosto de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2021.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que o resul-
tado da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
nº 001/2021 foi o seguinte: CONSTRUTORA SF EIRELI CNPJ: 33.091.431/0001-60; POLYEFE, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 08.438.654/0001-03; L & L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 18.833.963/0001-31; S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA CNPJ: 04.326.123/0001-78;  foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA 
pelo cumprimento dos ditames do edital. Já as empresas, AWG ENGENHARIA LTDA CNPJ: 
20.975.997/0001-02; CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME – CNPJ: 17.440.965/0001-
06; CONSTRUMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 25.002.235/0001-43; 
GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ: 14.055.950/0001-28; RENOVAR 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 19.910.105/0001-06; FM SERVIÇOS LTDA – ME 
CNPJ: 24.658.568/0001-62; BJC CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 26.536.682/0001-45 foram 
consideradas INABILITADAS para a fase de proposta de preço por descumprimento de algum(s) 
condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Maiores informações e o 
DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site 
www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 11 de Agosto de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 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 fornecimentos parcelados e diário de combustíveis e derivados (gasolina comum, óleo 
diesel S–10, Etanol e óleo diesel S–500), para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Marizópolis/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.  E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.
marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 11 de Agosto de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza e manutenção urba-

na. LICITANTE HABILITADO: SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. . LICITANTES 
INABILITADOS: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; F.COSTA CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se 
que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 19/08/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 11 de Agosto de 2021
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15, classificada em colocação subsequente no 
item 124 do Pregão Eletrônico nº 0005/2020, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica e atender demais necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. A convocada 
deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não 
aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 11 de agosto de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00037/2021
Vencedores: DANIEL SILVA DE MESQUITA - CPF nº 032.268.314-96, valor global R$ 55.242,00 

(cinquenta e cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais), DOUGLAS SILVA DE MESQUITA - 
CPF nº 107.505.354-40, com o valor global R$ 40.392,00 (quarenta mil e trezentos e noventa e 
dois reais), GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF nº 640.417.944-04 com o valor global 
R$ 42.675,60 (quarenta e dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) e 
MANOEL LACERDA MESSIAS - CPF nº 202.928.564-15 com o valor global de R$ 62.402,20 
(sessenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e vinte centavos). 

Objeto: Prestação de serviços para transporte de estudantes da rede municipal de ensino do 
municipio de Piancó-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será 
encaminhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 11 de Agosto de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00038/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  24/08/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a Contratação de empresa para 
aquisição de fardamentos, jaleco, bonés, calçados e  bolsas destinados a secretaria de Saúde do 
município de Piancó-PB, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 11 de Agosto de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas 

do município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040284-40/2017-MCIDA-
DES -MCIDADES.  

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

Piancó-PB, 11 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00169/2019, em 30.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL:Implantação de pavimentação em paralelepípedos em vias públicas 

do município de Piancó, atendendo ao Contrato de Repasse n° 1048170/2018/MCIDADES.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,11 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2021
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 
DV00018/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORA-
ÇÃO DE UM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTE-
GRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLEDSON LIMA ALMEIDA - R$ 7.500,00.

Remígio - PB, 06 de Agosto de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00018/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 
UMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. RATI-
FICAÇÃO: Prefeito, em 06/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO 
DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.090 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02090 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 3390 39 outros serviços de terceiros – PJ FONTE 
DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00154/2021 - 06.08.21 - 
CLEDSON LIMA ALMEIDA - R$ 7.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00036/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de fórmulas 
infantis, leites e suplementos alimentares diversos, para melhor atender as demandas das 
secretarias do Trabalho e Assistência Social e Saúde, deste município. NOTIFICAÇÃO: Con-
vocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando 
a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Centro Especializado Em Nutricao 
Enteral e Parenteral - Cenep Ltda - CNPJ 01.687.725/0002-43. Farmais Comercio Varejista de 
Medicamentos Ltda - CNPJ 40.131.611/0001-93. Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos 
para Saude Ltda - CNPJ 29.329.985/0001-85. Nutri Hospitalar Ltda - CNPJ 10.782.968/0002-51. 
Tecnocenter Materiais Médicos Hospitalares Ltda - CNPJ 06.948.769/0001-12. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (000) .

Rio Tinto - PB, 11 de Agosto de 2021
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
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 24 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de frutas 
e verduras diversas, mediante entrega diária conforme solicitação periódica, destinados a esta 
Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 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. 

Rio Tinto - PB, 11 de Agosto de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENROS 

ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADADESTINADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE 
DE SANTA HELENA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2021 - 
Ata de Registro de Preços nº 00021/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00002/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.500 SECRETARIA DE SUADE 2008 MANUT. 
E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEI-
RO PESSOA JURIDICA 21.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 2072 MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA 
JURIDICA 2090 IMLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00037/2021 - 23.07.21 
- C MENDES FEITOSA - R$ 3.934,90; CT Nº 00039/2021 - 23.07.21 - EVERALDO FERREIRA 
DE ALMEIDA - R$ 9.439,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 00121/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
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.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 13.777.403/0001-93, com sede 
na Rua Boa Ventura Rocha, Nº 08 Andar 1, Centro - Sousa/PB - CEP n° 58.800-570.

Dotação Orçamentária: CONVÊNIO FUNASA N° 00457/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE - 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.303.1051.1007 - Construção do 
Abastecimento D’água. Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 
1220 - Obras e Instalações.

VALOR DO CONTRATO: R$ 881.675,39 (oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais e trinta e nove centavos).

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 240 (duzentos e quarenta) dias, (11/08/2021 a 08/04/2022).

Santa Luzia-PB, 11 de agosto de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

O Município de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira legalmente constituído pela Portaria nº 
011/2021, de 04/01/2021, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021, tendo por objeto: aquisição de 06 (seis) veí-
culos automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada, tipo passeio hatch 
para atender as necessidades das Secretarias do Município de Santa Luzia/PB, que teve abertura 
em 09/08/2021 às 08:00 horas, foi caracterizada licitação FRACASSADA. Informações: Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
12:00hs, através do Setor de Licitação, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 09 de agosto de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 11 de agosto de 2021.  
O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZERDO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº029/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE DANÇA, VISANDO 
ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponentes vencedores:

- ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
CNPJ: 91.824.383/0001-78
Valor R$: 204.421,30
- IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI
CNPJ: 21.589.394/0001-35
Valor R$: 31.560,00
- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 1.038.052,00
- JULIO CESAR PINTO CORDEIRO
CNPJ: 20.965.430/0001-55
Valor R$: 10.030,00
- GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Valor R$:  26.138,40
Publique-se e cumpra-se.

WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 11 de agosto de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº038/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE FÓRUMLAS INFANTIS E DIETAS COM-
PLETAS PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA
CNPJ: 01.687.725/0002-43
Valor R$: 601.213,80
- JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ: 19.960.546/0001-12
Valor R$: 87.260,00
- OVERMAR COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.728.189/0001-69
Valor R$: 41.580,00
- TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.948.769/0001-12
Valor R$: 324.586,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

Objeto:Contratação de empresa especializada para execução de confecção e instalação de 
placas de comunicação visual e impressão digital para atender as necessidades das secretarias 
municipais de São Jose de Caiana – PB.

Data da sessão:24 de agosto de 2021, às 08h00min, Sala de reuniões da CPL do Prédio da 
Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro 
- SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB. Informações no www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.
com : todos os dias úteis das 07h00min às 13h00min.

São José de Caiana-PB, 11 de agosto de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços 
de implantação de sistema de abastecimento de Água nas comunidades Mocó I e Mocó II no 
município de São Jose da Lagoa Tapada/PB CONTRATO DE REPASSE Nº 906264/2020/MDR/
CAIXA, conformedescrito neste edital e seus anexos. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 – Centro – São José da Lagoa Tapada – PB. Às 09h00min 
horas do dia 27 de Agosto de 2021

E-mail:licitacao@saojoselt.pb.gov.br Edital: 
www.saojoselt.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

São José da Lagoa Tapada - PB, 09 de Agosto de 2021 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação no 

contorno da Academia de Saúde localizada no Município de São Sebastião de Lagoa De Roça – 
PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: FM SERVICOS 
LTDA - Valor: R$ 27.330,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Agosto de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação em 

estradas vicinais no sítio Geraldo e Sítio Manguape, localizada no Município de São Sebastião de 
Lagoa De Roça – PB, Conforme Contrato de Repasse 1073592–81/2020 – Ministério do Desenvol-
vimento Regional. LICITANTES HABILITADOS: FM SERVICOS LTDA; HUMAITA CONSTRUCOES 
EIRELI; T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.LICITANTES INABILITADOS: ANTONIO GOMES 
EIRELI; BJC CONSTRUCOES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 18/08/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose 
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Agosto de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos tipo ônibus para prestação de transporte de alunos e pro-
fessores do município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 12,361,2006,2025/12.361.2006.2026/12.361.2006.2027/ 12.361.2006.2028/12.361.2006.2037 
– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00279/2021 - 06.08.21 
- DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA 10346451450 - R$ 36.400,00; CT Nº 00280/2021 - 06.08.21 - 
JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA 09955717408 - R$ 56.950,00; CT Nº 00281/2021 - 06.08.21 
- MARINALDO LIMA DOS SANTOS 03316152407 - R$ 34.400,00; CT Nº 00282/2021 - 06.08.21 
- MANUEL OLIVEIRA SILVA 04759300457 - R$ 34.000,00; CT Nº 00283/2021 - 06.08.21 - EVAN 
DE ARAUJO SILVA 25249184839 - R$ 24.200,00; CT Nº 00284/2021 - 06.08.21 - ANTONIO 
COSMO FELIPE DA SILVA 03363130473 - R$ 15.000,00; CT Nº 00285/2021 - 06.08.21 - ABEL 
VALDIVINO BATISTA 15249151493 - R$ 21.650,00; CT Nº 00286/2021 - 06.08.21 - ROBERTO 
PEREIRA DA CRUZ 01148424423 - R$ 12.050,00; CT Nº 00287/2021 - 06.08.21 - LEANDRO 
LUIS DA SILVA 70497845407 - R$ 16.450,00; CT Nº 00288/2021 - 06.08.21 - JOAO BATISTA DOS 
SANTOS 66092833468 - R$ 16.350,00; CT Nº 00289/2021 - 06.08.21 - ERIVELTON SOARES 
SILVA 10769575447 - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O 
AUXILIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL 
DISTRITAL DE SOLÂNEA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.
2039/10.302.2009.2044/10.302.2010.2046/10.301.2008.2080/10.302.2010.2046– ELEMENTO 
DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 09/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00239/2021 - 09.07.21 - ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 13806230730 - R$ 12.000,00; CT 
Nº 00240/2021 - 09.07.21 - EDINALDO DE BARROS SANTOS 29486512809 - R$ 12.000,00; CT 
Nº 00241/2021 - 09.07.21 - EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 12.000,00; CT Nº 
00242/2021 - 09.07.21 - GUTEMBERG ROBERTO PEREIRA COSTA 11783888407 - R$ 12.000,00; 
CT Nº 00243/2021 - 09.07.21 - JOAO FELIPE ALVES FERNANDES 08224746461 - R$ 12.000,00; 
CT Nº 00244/2021 - 09.07.21 - LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA 02849130494 - R$ 12.000,00; 
CT Nº 00245/2021 - 09.07.21 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS 09140768414 - R$ 12.000,00; CT 
Nº 00246/2021 - 09.07.21 - PEDRO CANDIDO DA SILVA 02819451446 - R$ 12.000,00.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 089/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados,que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios perecíveis, para atender as necessidades das secretarias/órgãos 
demandantes da Prefeitura Municipal de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 24 de Agosto de 
2021, às 9:30 horas(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 11 de agosto de 2021.
ALyNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedi-

mento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: Con-
tratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal, ar medicinal, regulador medicinal 
e umidificador conforme termo de referência para atender as necessidades a cargo da Secretaria 
de Saúde de Sousa-PB.Abertura das propostas no dia 25 de AGOSTO de 2021, às 09:00h, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.
pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no 
sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 10 de agosto de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 
CORREÇAO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 

PA nº 2021.131/2021 
Onde – se -lê, abertura as 08hs:30min do dia 19 de agosto de 2021, 
Leia -se corretamente abertura 08hs:30min do dia 20 de agosto de 2021, 
Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 

vistaserranacpl@gmail.com. Edital: http://vistaserrana.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes. ou 
www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br.

Vista Serrana - PB,10 de agosto de 2021 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
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 26 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (comum a 
área de atuação) NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 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, 11 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
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 27 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: FORNECIMENTO DE FRUTAS, 
LEGUMES E VERDURAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 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, 11 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO FERREIRA DE LIMA 
JUNIOR INFORMATICA – ME - R$ 2.600,00; M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI 
- R$ 73.000,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 5.150,00; MINAS SOLUCOES EM 
IMPRESSAO LTDA - R$ 9.096,15.

Tacima - PB, 11 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
REGISTRO NA CGE Nº 21-01483-4

A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC, através de seu Pregoeiro, torna público, 
que no dia26de agostode 2021, às 10h00min. (horário de Brasília), realizará licitação na modalida-
dePregão Eletrônico nº 013/2021. Objeto: Aquisição de(Material Permanente), equipamentos de 
informática, para atender as necessidades da Empresa Paraibana de Comunicação – S/A - EPC, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e de-
mais anexos. Para adquirir o edital ou obter maiores informações na EPC, na Av. Chesf, nº 451 – BR 
101, Km 03  - Distrito Industrial, JoãoPessoa – Paraíba – Fones:(83) – 3218-6535 e (83) 9-8823-4318 
- E-mail cpl@epc.pb.gov.br. O edital poderá ser retirado nos siteswww.centraldecompras.pb.gov.
br,www.auniao.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Licitação no Banco do Brasil S/A Nº 888577.

João Pessoa – PB, 10 de agostode 2021.
VALMIR SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 15 de julho de 
2021, a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema Adutor Retiro, com IT: 
24.205.661,45, Extensão: 18,7 Km. NE = 100. localizado no Município de Cuité/PB, sob processo 
de nº 2021-006430/TEC/LI-7996.

Janiele Garrido de Sousa torna publico que requereu a SEMAN – Secretaria de Meio Ambiente a 
Licença de operação para a  DOGS HOUSE ALOJAMENTO PARA ANIMAIS E SERVICOS EIRELI 
CNPJ 31.586.949/0001-49 situado na Rua Josita Almeida,240 Loja 3 Altiplano Cabo Branco João 
Pessoa/PB CEP: 58.046-490

A Gomes de LimaConstrução e Empreendimentos e IncorporaçoesLTDA CNPJ:27.740.217/0001-
-94torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicençade Operaçao, 
para construção de um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:JOSE MATIAS GUE-
DES/ECONOMISTA CLODOALDO PINHEIRO DE ARAUJO CEP 58063-241 Bairro:.GRAMAME.

RIVALDO FERREIRA DA SILVA, portador do CPF 058.135.904-63 , torna público que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Instala-
ção para uma construção situada na Rua Tenente Souza Assis, S/N, Quadra 16 Lote 14, Jardim 
Camboinha, Cabedelo/PB.

ANB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
A ANB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 19.554.355/0001,50, torna público 
que requereu à SEMAM- Secretaria de Maio Ambiente de João Pessoa, a Licença Prévia para o 
Terrasol Shopping, localizado na Rua João Maria de Araújo, quadra: 086 lote: 485, Loteamento 
Parque do Sol III, Gramame, João Pessoa – PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO – SINDCONAM/PB
O SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS DO ESTADO DA PARAÍBA (SINDCONAM/
PB), pelo Presidente da Comissão Eleitoral do SINDCONAM/PB, convoca a Eleição da Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, do SINDCONAM/PB para o mandato pelo qua-
driênio 2021-2025. A ser realizada no dia 05/09/2021, horário de votação 9h às 17h, com 01 urna 
fixa na sede do sindicato na Rua Professora Alice Azevedo,185 – Centro, João Pessoa/PB e 04 
urnas volantes nos principais locais de trabalho dos filiados. Os candidatos deverão registrar sua 
chapa no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação. A impugnação tem prazo preclusivo de 
05 (cinco) dias da publicação do edital das chapas registradas. Em razão da COVID-19, registro 
da chapa enviar por e-mail: comissaoeleicaodoscondutores@gmail.comGleidson Ferreira Soares, 
Presidente da Comissão Eleitoral do SINDCONAM/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2019
PROCESSO Nº 19.000.025686.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇAO DE VEÍCULO TIPO VAN, destinado à POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 25/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 99211/2019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pu-
blica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada fora DESERTA, nos 
termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação 
no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe. 
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 20-00332-7

João Pessoa, 11 de agosto de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021
PROCESSO Nº 27.201.001312.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO 
BIOMÉTRICO, destinado à SEDH/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 25/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-01502-0

João Pessoa, 11 de agosto de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021
PROCESSO Nº 19.000.001442.2021

UASG Nº 925302 – Nº da licitação no COMPRASNET 90121/2021
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 

no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE INSTRUÇÃO, BOINA ESTILO 
FRANCÊS E GORRO COM PALA, destinado à Polícia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, com 
abertura agendada para o dia 17/08/2021 às 9h, fica ADIADO para o dia 25/08/2021 às 9h. Por 
oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras 
para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 21-01421-3.
                                                                    João Pessoa, 11 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	PAg 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

