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Paraibanos gastaram 
quase R$ 1 bilhão com 
seguros no 1o semestre 
Sem contar com saúde e DPVAT, arrecadação no setor teve um crescimento de 25%, 
superando, até mesmo, o aumento nacional, cuja média ficou em 19%. Página 17
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Estado oferece curso de línguas 
para professores e alunos
Projeto ‘Conexão Mundo’ conta com aulas de inglês e 
espanhol, com oportunidade de estágio no exterior.  Página 3

Colunas
O espírito esportivo uniu o mundo 

pacificamente para extravasar, torcer. Olhos e 
energias focadas em probabilidades, regras e 
estatísticas – não sobre a pandemia – e sim 

sobre cada competição.  Página 11
Thomas Bruno Oliveira

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Últimas
Flordelis é presa 48 horas 
depois de perder o mandato
Ela é acusada pelo Ministério Público do Estado do Rio 
de ser a mandante do assassinato do marido.  Página 4

Covid-19 Número de óbitos cai 40% e comerciantes 
da capital dão desconto para quem tomar vacina. Página 5

Paraíba

Augusto dos Anjos seduz pelo brilho de 
sua emblemática personalidade a confundir, 
principalmente a crítica, que se vê perplexa 
diante de um artista de estética inusitada, 
enigmática e assustadora.  Página 15

Acilino Alberto Madeira Neto

Foto: Câmara Federal

Presidente do PTB Paraibanos repercutem a 
prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Páginas 14 e 15

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

427.069

20.317.702

205.898.243

9.086

567.914

4.341.266
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.891.632

160.315.979

4.620.176.209
A toda velocidade Circuito Paladino sedia, hoje, 
duas competições de carro, uma delas inédita no país. Página 22

Foto: Divulgação/Circuito Paladino
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Longeva Ativa há 70 anos, São Braz mantém, hoje, 12 
linhas industriais e gera 1,6 mil empregos na PB. Página 18

Foto: Evandro Pereira

É da seleção! O paraibano Matheus 
Cunha (foto), ouro nas Olimpíadas de Tóquio, 

foi convocado pelo técnico Tite para 
defender a Seleção Brasileira em 

três jogos das Eliminatórias da 
Copa do Mundo. Página 23

Economia

A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) repudia, veemen-
temente, as agressões verbais sofridas pelas jornalistas Iracema 
Almeida, da equipe de A União, e Sandra Macedo, da Rádio Correio 
FM, praticadas, ontem, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, 
durante a visita da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, à cidade de João Pessoa, para assinatu-
ra de ordem de serviço de obra pública.
 As duas profissionais de imprensa, reconhecidas pela competência 
no exercício profissional, foram atacadas com palavras e gestos que 
se caracterizam claramente como violência de gênero, além de se 
constituírem em atentado a princípios e direitos fundamentais da 
Constituição Federal, a exemplo da dignidade da pessoa, liberdade 
de imprensa e direito de informação.
 A EPC também lamenta que a imprensa tenha sido impedida de 
cobrir o referido evento público, custeado com dinheiro do contri-
buinte, completamente em desarmonia com o Estado Democrático de 
Direito. Por fim, a EPC presta incondicional solidariedade às jorna-
listas diretamente atingidas por ataques nitidamente machistas e de 
obscuro teor ideológico. 
Empresa Paraibana de Comunicação

NOTA

Michelle Bolsonaro barra acesso da imprensa
Visita da primeira-dama a João Pessoa - para, ao lado do ministro Marcelo Queiroga, 
lançar a pedra fundamental de um complexo público de saúde - mantém jornalistas à 
distância, mas atrai apoiadores, que agridem profissionais da imprensa.  Página 13
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A violência é uma característica inerente ao governo de Jair 
Bolsonaro. Outra prova incontestável dessa lamentável reali-
dade foi dada ontem, durante a tumultuada passagem da pri-
meira-dama Michele Bolsonaro e do ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, pela cidade de João Pessoa. O motivo da visita seria 
a assinatura da ordem de serviço para construção do Hospital 
de Doenças Raras, no Bancários, bairro da zona sul da capital 
paraibana. 

Grafamos acima o verbo ser no futuro do pretérito porque tan-
to Michele Bolsonaro como Marcelo Queiroga esquivaram-se de 
dar entrevistas aos jornalistas escalados para cobrir o evento, im-
pedindo que, por meio deles, se prestasse esclarecimentos à po-
pulação acerca do objetivo da visita. Nisso, cometeram o primeiro 
desrespeito à Carta Magna, que assegura a todos os cidadãos e ci-
dadãs do país “o acesso à informação”. 

No entanto, houve fato ainda mais grave. As repórteres Irace-
ma Almeida, deste jornal, e Sandra Macedo, da Rádio Correio FM, 
foram agredidas verbalmente por apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro, ferindo princípios e direitos fundamentais, garantidos 
pela Constituição Cidadã, como “a dignidade da pessoa humana” e 
“a liberdade de imprensa”, lembrando que a última decorre exata-
mente do direito que tem o povo à informação.

Os seguidores de Bolsonaro praticaram, ainda, violência de 
gênero, pelas palavras chulas e preconceituosas, dirigidas às 
duas repórteres - qualificadas como profissionais que se pautam 
pela competência e pela ética, no exercício do jornalismo -, fe-
rindo frontalmente dispositivos da Lei 14.188/2021 (“violência 
psicológica contra a mulher”), portanto, passível de pena de re-
clusão, conforme salientou, em nota, a senadora Daniella Ribeiro 
(PP-PB).

A Empresa Paraibana de Comunicação – EPC jamais se cala-
rá perante fatos dessa natureza, pertençam ou não, as vítimas, 
ao seu quadro de jornalistas. Portanto, repudia as agressões, 
exige rigorosa apuração do caso e manifesta irrestrita solida-
riedade às duas repórteres. A EPC perfila-se, também, ao lado 
das entidades que condenaram as injúrias, como a Associação 
Paraibana de Imprensa e o Sindicato dos Jornalistas Profissio-
nais da Paraíba.

Repulsa O amor estende a mão
Neste domingo celebramos o Dia 

dos Consagrados, em concordância com 
o Domingo da Assunção de Nossa Senho-
ra, Aquela que se consagrou totalmente a 
Deus. Uma das principais características 
do amor cristão é a elevação. O verdadei-
ro amor sempre eleva o outro, dá sentido 
e estende a mão. 

A Assunção da Virgem Maria é um 
evento que desenvolveu um dogma ma-
riano muito antigo na devoção e na fé do 
povo, mas tal dogma só fora definido pela 
Igreja em 1950. E qual a grande mensagem 
que a Igreja quer passar ao nos fazer ce-
lebrar a Assunção de Maria? A resposta é 
bastante simples, mas carregada de uma 
grande mensagem: “Maria foi elevada 
ao Céu em corpo e alma, 
lembrando-nos que no céu 
também habita o corpo hu-
mano”. 

Quando o anjo Gabriel 
se retira da presença da 
Virgem Maria, depois da 
Anunciação, ela coloca seu 
corpo numa inteira dispo-
nibilidade aos irmãos, ou 
seja, se coloca toda inteira 
e generosa nas relações. 
Maria vai ao encontro de 
sua prima Isabel, que também está grá-
vida: “Naqueles dias, Maria partiu para a 
região montanhosa, dirigindo-se, apres-
sadamente, a uma cidade da Judeia. En-
trou na casa de Zacarias e cumprimentou 
Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança pulou no seu ventre 
e Isabel ficou cheia do Espírito Santo” (Lc 
1,38-41). O Mistério de Deus na vida e 
missão de Nossa Senhora nos faz pensar 
bastante no quanto devemos, por amor, 
tornar Deus grandioso no mundo e nas 
relações humanas que nos cercam. A nos-
sa relação com Deus não pode limitar-se à 
esfera do privado. Tornemos grande Deus 
na vida pública e na vida privada. O que 

significa tamanha grandeza? Dar espaços 
todos os dias a Deus na nossa vida.

O dia do consagrados da Igreja é um 
manifesto para a humanidade que assiste 
escandalosamente o avanço da glamoriza-
ção do aborto. A virgindade dos consagra-
dos eleva a mensagem da importância do 
corpo como lugar de relações. Arrumam-
se termos sofisticados e justificativas 
“plausíveis” para negar o direito funda-
mental e natural: o de nascer. A elevação 
de Maria ao céu, de corpo e alma, não é 
uma historinha caduca da Igreja, mas um 
evento contido na nossa história de salva-
ção. Ela foi assumida por Deus em vista da 
salvação de todos os homens, e também 
em vista da conversão dos “pregadores” 

da cultura antivida.
A vida religiosa pres-

ta um grandioso e neces-
sário serviço de amor, do 
amor que eleva e dignifi-
ca, e o faz através do cor-
po. Quantos de nós foram 
catequizados por freiras. 
Foram estas, muitas ve-
zes, na vida paroquial, as 
consagradas que nos mos-
traram a centralidade do 
lugar de Deus em nossas 

vidas. O Papa Francisco, em uma de suas 
muitas diversas falas sobre a vida consa-
grada, fez ecoar as seguintes palavras: “A 
vida consagrada ‘é olhar que vê Deus pre-
sente no mundo, embora a muitos passe 
despercebido; é voz que diz: ‘Deus basta, 
o resto passa’; é louvor que brota apesar 
de tudo”. Agradeço aos muitos consagra-
dos e religiosos que ofertam suas vidas a 
Deus, em favor do povo, na nossa querida 
Arquidiocese da Paraíba. Muito obrigado 
por tornarem o amor de Deus presente 
nas mãos estendidas aos irmãos. E jamais 
se esqueçam: o amor sempre eleva e faz o 
mundo um lugar marcado pelas relações 
de justiça e fraternidade!

Que diferença!
Já não disponho, na mente, do mapa em 

detalhe ou mesmo geral da nossa João Pes-
soa. Um avanço além da cidade de quando 
cheguei e me vejo perdido. 

Que diferença! Num sábado de véspera, 
esgotado o papo que nos caldeava a alma e o 
berço de origem na velha Casa do Estudante, 
Dorgival Terceiro Neto, ao nos recolhermos, 
veio com a ideia de, cedinho da manhã, sair-
mos num périplo pela cidade de então, que 
morria ao sul na Santos Stanislao de Oitizei-
ro, enviesava a sudeste pelo ABC da Joaquim 
Hardmann ou Rua da Jaqueira, cortava o rio 
subindo o Varjão e torcia, escorregando pela 
beira da mata, deixando de lado o bairro de 
Jaguaribe. 

José Américo ainda estava se preparando 
para  calçar a Epitácio, contrariando o sonho 
do seu antigo presidente, João Pessoa, que, da 
sacada do Palácio, gizava na mente o que três 
prefeitos levaram uns cinco 
anos para fazer com a Beira-Rio. 

Não precisa dizer que lom-
bávamos a pé, abrindo caminho 
após o morro da Torre. Numa 
encruzilhada, às faldas do Tam-
bauzinho de hoje, encontramos 
Hélio Zenaide, que saía da gran-
ja onde morava na várzea do 
Jaguaribe. “Eu só não vou com vocês porque 
estou esperando papai, que hoje é domingo”. 

E, Dorgival na frente, saímos numa trilha 
quase igual a que tomou a bem cuidada estra-
da rural de hoje, a belíssima José Américo. Ain-
da subimos a barreira pelo lado do rio e desce-
mos por vereda que resiste até hoje, a uns três 
ou quatro quilômetros do Cabo Branco, que 
Leon Clerot, no seu tempo, já achava comido 
nuns 500 metros em 50 anos. 

Dorgival já havia ingressado na folha de 
pessoal do DER, pouco antes de começar de 
cima na redação de A União. E não era filho de 
viúva como eu. O pai, o velho Melquíades Vilar, 
era fazendeiro do pé da Serra de Taperoá. Ar-
riamos, às suas custas, na primeira barraca de 

curimã na brasa com cerveja quente. Depois 
de duas ou três garrafas bem tomadas, conse-
guimos  acertar o ponto do bonde onde hoje é 
o mercadinho de Tambaú. 

Desde esse 1951, até alguns anos mais 
próximos, eu mantinha na cabeça, imediato, o 
mapa e o traçado da cidade, com alcance des-
de Cabedelo a Mussumago. Há poucos dias me 
vi numa avenida sem saber onde estava, com-
pletamente areado, tal como me perdera, nos 
anos 1950, na noite do Rio. Só que agora eu es-
tava em mãos seguras e amigas. 

Por mais lento e amarrado que tenha sido 
esse crescimento, dos anos 80 para cá, a urbe 
litorânea se desatou ou dilatou-se. 

Fiz censura a Fernando Guedes Pereira, 
presidente do Ipep de então, quando des-
prezou Oitizeiro, atravessou o contorno que 
João Agripino rasgara na capoeira e foi fun-
dar o Valentina, já olhando para a estrada de 

Marés. Hoje tudo aquilo, serra 
acima e serra abaixo, é uma 
cidade só. Cidade de conjun-
tos, de gente pobre que ain-
da acende fogueira aos três 
santos de junho, mesmo com 
a covid como vi, há pouco, le-
vado à casa de uma sobrinha 
nas mesmas terras que Flávio 

Tavares foi esconder a morada e o atelier. 
Mas para me sentir perdido não preciso, 

hoje, ir muito longe. No Ponto de Cem Réis já 
não me encontro, já não sei quem sou. Atra-
vesso anônimo entre anônimos. Apenas um 
engraxate que não sei o nome nem ele o meu 
me oferece o tamborete e a sua escova. Ainda 
restam uns dois ou três no lugar onde o pre-
feito Oswaldo Pessoa lhes dera um pavilhão 
inteiro. Tinham uma freguesia de desembar-
gadores, deputados, com quem conversavam 
e até davam sugestões. Davam a impressão de 
que a democracia entre as duas ditaduras era 
mais direta. Tanto que no Recife dessa fase o 
programa mais visto e ouvido de toda a região 
era o da cadeira de engraxate. 

 A vida religiosa 
presta um grandioso e 
necessário serviço de 

amor, do amor que eleva 
e dignifica, e o faz 

através do corpo   

 Mas para 
me sentir perido 
não preciso, hoje, 
ir muito longe   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador   
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Projeto educacional do Governo do Estado oferece cursos on-line preparatórios de Língua Inglesa e Espanhola
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tec-
nologia, lançou na quinta-feira 
(12), pelo canal da Secretaria 
no YouTube, o projeto educa-
cional 'Conexão Mundo’, com o 
objetivo de realizar formação 
continuada para professores 
de língua franca, dar oportuni-
dade de monitoria para egres-
sos da Rede Estadual e ofertar 
cursos on-line preparatórios 
de Língua Inglesa e Espanhola 
para estudantes da 1ª série do 

Ensino Médio. Os estudantes 
que tiverem o melhor desem-
penho terão a oportunidade 
de participar de estágios no 
exterior.

A ação faz parte da pre-
missa de internacionalização 
da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia e será realizada por meio 
de parcerias com as institui-
ções internacionais de Bour-
nemouth And Poole College 
(Reino Unido) e Universidad 
de Salamanca (Espanha). Os 

editais para os professores de 
língua franca serão divulgados 
na próxima segunda-feira (16), 
com 180 vagas; para os moni-
tores, com 40 vagas; e para os 
estudantes, com oito mil vagas,  
sendo, quatro mil para Língua 
Inglesa e quatro mil para a Lín-
gua Espanhola. 

A live de lançamento do 
projeto contou com a partici-
pação, por meio de vídeo, do 
governador João Azevêdo; do 
secretário de Educação, Clau-
dio Furtado e dos Coordena-

dores gerais de Língua Inglesa 
e Espanhola da SEECT, Gilson 
França e Dayanna Lins.

O governador João Aze-
vêdo enfatiza o crescimento 
da educação na Paraíba. “Essa 
é mais uma ação do nosso go-
verno voltada para a forma-
ção e qualificação dos nossos 
jovens. Nós sabemos o quanto 
a fluência em outros idiomas 
abre as portas para melhores 
oportunidades no mercado de 
trabalho, que a cada dia está 
mais competitivo e exigente, 

e dominar uma outra língua 
é, sem sombras de dúvidas, 
um diferencial, seja para con-
quistar a tão sonhada vaga de 
emprego ou para alcançar um 
bom desempenho para ingres-
sar nas universidades, além de 
facilitar o acesso a outras cul-
turas. A educação da Paraíba 
segue avançando e mostrando 
que podemos ir muito longe, 
graças à dedicação e engaja-
mento dos gestores e professo-
res e a vontade de voar alto de 
nossos alunos”, falou.

O secretário de Educação, 
Claudio Furtado, ressaltou a 
importância de mais um proje-
to voltado para Rede Estadual. 
“O Conexão Mundo pretende 
primeiramente fornecer como 
segunda língua o Inglês e Es-
panhol aos nossos estudantes, 
isso em parceria com institui-
ções internacionais. Essas par-
cerias serão importantes para 
os professores que atuarão 
como tutores, além da oferta 
de estágio para os estudantes 
no exterior”, disse.

‘Conexão Mundo’ é passaporte  
para estudantes e professores

A tentativa de desqualificar a 
CPI da Covid do Senado segue, 
claramente, roteiro prévio. Uma 
prova disso ocorreu dias atrás. 
Em depoimento no colegiado, 
Ricardo Barros, líder do governo 
na Câmara, afirmou que a CPI 
afastava possíveis vendedores 
de vacinas ao Brasil. Logo após, 
o senador Flávio Bolsonaro dis-
se o mesmo em suas redes so-
ciais.  

Narrativa orquestrada 
Presidente do PTB da Paraíba, 
Nilvan Ferreira reagiu à prisão do 
presidente nacional do partido, 
Roberto Jefferson, pela Polícia 
Federal. “Um ataque à liberdade 
de expressão”. Não é verdade. 
Jefferson prega o fechamento 
do STF e a violência física contra 
ministros. Ataques ao Estado De-
mocrático de Direito não pode ser 
naturalizado como ‘liberdade de 
expressão’.  

As instituições de nível superior 
mais qualificadas na área de tec-
nologias digitais farão parte da co-
missão que fiscalizará o processo 
eleitoral brasileiro. Será integrada 
por professores da USP, da Uni-
camp, e da UFPE. E também por 
representantes do Congresso Na-
cional, da OAB, da PF e das Forças 
Armadas.   

Comissão qualifiCada 

reforço às ações de traNsparêNCia do voto eletrôNiCo 

teNde a esvaziar a Narrativa de fraude de BolsoNaro 

duas Coisas distiNtas 

O presidente Jair Bolsonaro quebrou a promessa feita ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP), segundo a qual a proposta de adoção do voto impresso, caso fosse rejeitada pelos deputados - como, 

de fato, foi -, seria enterrada, definitivamente. Como sabemos, Bolsonaro manteve o mesmo discurso, 
atacando o sistema eleitoral brasileiro e, sem nenhuma prova, afirmando que a eleição de 2022, por 
não ter o voto impresso, estaria sujeita a fraudes. Porém, agora, há a possibilidade de o presidente ficar 
sem discurso, após o anúncio, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto 
Barroso (foto), de medidas para fortalecer “a transparência e a publicidade dos mecanismos de audita-

bilidade do sistema de votação”.   Entre as providências, está a disponibilização para os partidos políticos 
dos códigos-fonte, que são os programas inseridos na urna para permitir a votação e a totalização 

dos votos, com um ano de antecedência - antes, o prazo era de seis meses. E também será 
criada uma comissão externa, integrada por membros da sociedade civil e de instituições 
públicas, para acompanhar de perto o funcionamento do sistema eleitoral. “Os partidos 
não compareciam nem indicavam seus técnicos. Assim foi nas eleições de 2016, de 
2018 e de 2020. Alguém poderia imaginar que é desídia dos partidos, mas não. Era a 
confiança que tinham no sistema”, avaliou Barroso.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Constantemente atacado por Bolsonaro em 
declarações à imprensa e nas redes sociais, 
o ministro Luís Fernando Barroso, sem citar 
o nome do presidente, afirmou, durante ses-
são do TSE, que “Não há remédio na farma-
cologia jurídica [para curar] os maus perde-
dores”. E emendou: “Para a má-fé, nós não 
temos solução”.  

“Não há remédio para  
os maus perdedores” 

“vamos reCuperar” 

dom da terNura 

Desafeto de Antônio Barbosa, novo presidente 
do diretório do PT de João Pessoa, Anísio Maia 
afirma que seu grupo irá tomar de volta o co-
mando do partido. Como? “Vamos esperar 
para recuperar o diretório municipal pelo voto 
[em eleições internas]”, explicou. Barbosa foi 
candidato a vice-prefeito em chapa contrária 
à candidatura de Anísio a prefeito da capital.     

Neste sábado, a TV Senado exibirá, a partir das 
19h30, o documentário ‘Dom Marcelo, Dom da Ter-
nura’, dirigido por Percinaldo Toscano, sobre a vida 
do ex-arcebispo da Paraíba, Dom Marcelo Pinto Car-
valheira. Atende a um requerimento do vice-presi-
dente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB).  
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Projeto pelo canal da Educação no YouTube vai acontecer em três etapas
O projeto Conexão Mun-

do vai acontecer em três 
etapas: O curso preparatório 
e as formações serão a pri-
meira etapa do projeto. Para 
os estudantes matriculados 
na 1ª série do Ensino Médio 
serão ofertados cursos de 
Inglês e Espanhol que irão 

prepará-los para as etapas 
seguintes; a segunda etapa 
consistirá nos exames de 
proficiência com certifica-
ções internacionais realiza-
dos no segundo semestre 
do próximo ano letivo; e a 
terceira etapa será as ações 
de internacionalização: os 

estudantes do Ensino Profis-
sional da Paraíba que forem 
aprovados na primeira etapa 
do Conexão Mundo poderão 
participar de um edital ex-
clusivo do Primeira Chance 
para realizarem estágios nas 
Instituições Internacionais 
Parceiras.

 Pela primeira vez, um pro-
jeto vai selecionar estudantes 
egressos para serem monito-
res das aulas dos cursos pre-
paratórios. Estes devem estar 
cursando Letras Inglês, Letras 
Espanhol, Letras com dupla 
habilitação (Português-Inglês 
ou Português-Espanhol), Tra-

dução e Língua Estrangeira 
Aplicada a Negociações In-
ternacionais (Leani) e Rela-
ções Internacionais. Esta ação 
incentiva o desenvolvimento 
acadêmico e profissional dos 
egressos, através do aperfei-
çoamento de suas práticas 
pedagógicas.

Foto: Secom-PB

Nós sabemos o quanto a 
fluência em outros idiomas abre 
as portas para melhores 
oportunidades no mercado de 
trabalho, que a cada dia está mais 
competitivo e exigente, e dominar 
uma outra língua é, sem sombras 
de dúvidas, um diferencial, seja 
para conquistar a tão sonhada 
vaga de emprego ou para 
alcançar um bom desempenho 
para ingressar nas universidades, 
além de facilitar o acesso a outras 
culturas 

João Azevêdo
Governador do Estado da Paraíba
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Chegada foi confirmada pelo Ministério da Saúde; outras 61 mil doses já estão sendo entregues aos municípios do estado

A Paraíba recebe, neste 
sábado, um novo lote de imu-
nizantes contra a covid-19 
para seguir imunizando a 
população contra a doença. 
Serão 119.180 doses, divi-
didas entre 44.300 do tipo 
CoronaVac e 74.880 doses da 
Pfizer. A definição de primei-
ras e segundas doses ainda 
aguarda notificação do Mi-
nistério da Saúde.

A distribuição das va-
cinas para os municípios 
acontecerá em até 24h após 
o recebimento, mantendo o 
compromisso do Governo do 
Estado na distribuição dos 
imunizantes para as cidades 
em até 24h após o recebi-
mento, com previsão para o 
domingo.

Além do novo lote, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) fará a distribuição de 
61.430 doses de imunizan-
tes, sendo 35.100 doses da 
vacina Pfizer, destinadas 
para aplicação em primeiras 
doses (D1). Além de 27.800 
doses de CoronaVac, tam-

bém para D1. A entrega é 
relativa à chegada do lote de 
vacinas. 

Além do montante, 
ficam na rede de frio da 
SES para armazenamento, 
27.800 doses de CoronaVac 
destinadas a segundas doses 
(D2) e 440 doses também 
da CoronaVac oriundas de 
doação da Conmebol - Con-
federação Sul-Americana de 
Futebol. Estas doses serão 
utilizadas para imunização 
de grupo específico estabele-
cido na assinatura do contra-
to de doação entre a empresa 
e o Governo Federal. Para 
tanto, a lista nominal ainda 
será enviada aos estados, 
para destinar as doses con-
tratadas ao grupo definido 
e demais doses poderão ser 
utilizadas, para vacinação da 
população brasileira.

Até o momento, segun-
do o Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, o 
Estado aplicou 2.891.632 
doses, sendo 2.065.810 pes-
soas com primeiras doses e 
825.822 que completaram 
os esquemas vacinais, onde 
764.332 tomaram as duas 

doses e 61.490 utilizaram 
imunizante de dose única. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 3.280.845 doses de vacina 
aos municípios.

A Paraíba já aplicou a 
primeira dose ou imunizante 
de dose única em 70% dos 
adultos e, com o novo refor-
ço de doses, vai equiparar a 
porcentagem de distribuição 
de primeiras doses em todo 
o Estado em 77%. 

O secretário executivo 
de Saúde, Daniel Beltrammi, 
lembra que o objetivo atual 
é atingir o máximo possível 
de imunização da população. 
“A velocidade da vacinação é 
um fator fundamental para 
frear a pandemia”, destaca. 
Ele lembra que, mesmo com 
a redução de casos e óbitos, 
ainda falta bastante para al-
cançar a meta de vacinação 
e que ampliar o número de 
pessoas vacinadas é a me-
lhor estratégia. “Algumas 
pessoas respondem mais e 
outras respondem menos 
a qualquer vacina. Assim, o 
único jeito de controlar o ví-
rus é vacinar muita gente”, 
ressaltou.

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

Agência Estado 

Paraíba recebe hoje novo lote 
com 119 mil doses de vacinas

Protocolo para gestantes e puérperas
O aplicativo Monitora Covid-19, 

ferramenta utilizada para monitorar 
pacientes com sintomas de covid-19 
por meio da telemedicina, agora 
conta com um novo protocolo que 
visa oferecer uma abordagem mais 
completa para gestantes e puérpe-
ras, diante do número expressivo 
de mortes maternas por covid-19 
na Paraíba. A nova abordagem foi 
idealizada pelas coordenadoras do 
Projeto Monitora, em parceria com a 
área técnica de Saúde da Mulher da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
e entrou em funcionamento no início 
do mês de agosto. 

A coordenadora da Rede Escola 
SUS-PB, Drica Macêdo Tófoli, relata 
que a demanda de atendimento para 
as gestantes e puérperas (até 45 dias 
pós-parto) foi observada pela área 
técnica de Saúde da Mulher da SES 
e, com apoio da Gerência Executiva 
de Atenção à Saúde (Geas), a pre-
ceptoria da Maternidade Frei Damião 
desenvolveu o protocolo junto aos re-
sidentes de Ginecologia e Obstetrícia. 
“A operacionalização do atendimento 
continua sendo feita por todos os aten-
dentes com um cuidado maior para o 
público de gestantes e puérperas”, 
esclarece. A coordenadora destaca 
que o atendimento é realizado pelos 
residentes de todos os programas de 
residências médicas da SES.

Ela explica que, primeiramente, 
o usuário precisa baixar o aplicativo, 
preencher o cadastro e responder às 
perguntas. A partir daí, o algoritmo 
do Monitora Covid-19 faz a classifi-
cação do paciente de acordo com as 
informações fornecidas e a equipe 
retorna o atendimento ao usuário. A 
coordenadora lembra que para ter 
acesso a esses atendimentos é neces-
sário responder a todas as perguntas 
da triagem no aplicativo.  

Drica Macêdo informa que o 
prazo máximo para retorno varia de 
acordo com a classificação de risco 
calculada pelo aplicativo. “Os casos 
urgentes, onde se incluem as gestan-
tes e puérperas, são respondidos em 
até 24h e os casos mais leves, desde 
que apresentem sintomas gripais e/
ou já estejam positivados para co-
vid-19, em até 48h”, destaca, acres-
centando que, no momento atual, 
todos os atendimentos são realizados 
em até 24h.

Durante o contato, o residente 
faz toda a escuta qualificada junto ao 
usuário buscando identificar sinais de 
alerta, para proceder com as orienta-
ções adequadas quanto à conduta a 
ser tomada; seja ela isolamento, in-
dicações para busca de serviços espe-
cializados ou para realização de teste, 
entre outras. No caso das gestantes  
e puérperas a abordagem é ainda 
mais ampla considerando o estado 
geral da usuária, o tempo gestacional 
e demais pontos que são necessários 
para uma conduta eficiente e segura, 
uma vez que a Paraíba registrou, so-
mente em 2021, 30 óbitos maternos 
por covid-19. O acompanhamento 
segue nos dias seguintes para ob-
servar se há necessidade de alterar 
a classificação de risco e dar novas 
orientações aos pacientes. 

Entre maio de 2020 e julho de 
2021, 14.182 cadastros foram con-
tabilizados no aplicativo. No mesmo 
período, foram registrados 30.137 
atendimentos. O Monitora Covid-19 
foi desenvolvido pelo Consórcio Nor-
deste e está disponível para down-
load para equipamentos que ope-
ram com sistema Android ou iOS. 
O atendimento segue normalmente 
para todos os usuários e os retornos 
são realizados através de escala de 
plantão, das 7h às 19h, diariamente.

Silvio Santos é internado com 
covid-19 no Albert Einstein

O apresentador de televi-
são Silvio Santos foi interna-
do com covid-19 no Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo, 
segundo um comunicado pu-
blicado por sua filha Patrícia 
Abravanel no Instagram.

"Nosso pai está clinica-
mente bem. Daquele jeito 
que a gente ama, brincando 
com todos, fazendo piadas, 
curioso, descontraindo o am-

biente", informou Patrícia. 
"Mas testou positivo para 
covid e por conta da idade e 
necessidade de exames fre-
quentes os médicos decidi-
ram interná-lo."

Silvio está internado na 
UTI da área reservada aos 
pacientes com covid-19, 
sendo monitorado de perto 
por médicos. O apresenta-
dor tomou a segunda dose 
da vacina contra a covid-19 
em março.

Anvisa pede dados sobre terceira 
dose contra o coronavírus à Pfizer

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) enviou 
um ofício ao laboratório Pfizer 
ontem, pedindo informações 
sobre os estudos de 3ª dose de 
sua vacina contra a covid-19. 
Em nota, a agência informou 
que quer dados sobre a condu-
ção desses estudos e os resulta-
dos obtidos até agora. O debate 
sobre o uso de uma injeção de 
reforço - sobretudo para grupos 
mais vulneráveis, como idosos - 
ganhou força esta semana após 
a morte do ator Tarcísio Mei-
ra, de 85 anos, que morreu por 
causa da doença e já havia se 
vacinado contra o vírus.

“O objetivo é identificar os 
dados que embasaram a deci-
são da agência reguladora nor-
te-americana (Food and Drug 
Administration, o FDA) que au-
torizou a aplicação da 3ª dose 
da vacina contra a covid-19 em 
pacientes transplantados ou 
imunocomprometidos”, afir-
mou a Anvisa. O US Food and 
Drug Administration (FDA), 
principal órgão de vigilância 
sanitária dos Estados Unidos, 
alterou as autorizações de uso 

emergencial das vacinas Pfi-
zer/BioNTech e Moderna con-
tra a covid-19 para permitir a 
aplicação de uma 3ª dose dos 
imunizantes.

A autorização é válida para 
indivíduos imunossuprimidos, 
como pessoas que receberam 
órgãos transplantados ou que 
tenham doenças que preju-
diquem seu sistema imune, e 
ocorre em meio a uma nova 
onda de infecções pela doença. 
Outros países, como Chile e Is-
rael, também têm aplicado uma 
injeção de reforço em alguns 
grupos.

A Anvisa informou que 
propôs uma reunião à empre-
sa, para semana que vem. O 
objetivo é aprofundar a discus-
são sobre doses de reforço do 
imunizante. Em nota, a Pfizer 
declarou que “está avaliando os 
dados solicitados e responderá 
com toda a documentação dis-
ponível para a agência regula-
tória”. Segundo a farmacêutica 
americana, “ainda não há trata-
tivas regulatórias no Brasil para 
a inclusão de uma terceira dose 
da vacina em bula”.

“Pfizer e a BioNTech es-
tão conduzindo globalmente 
um estudo de dose de reforço 

de fase 1/2/3, que contempla, 
inclusive, centros de pesquisas 
e voluntários brasileiros.” Con-
forme a Anvisa, até o momento, 
três pedidos formais de estudos 
clínicos para aplicação de doses 
extras de vacinas já foram apro-
vados. A condução dos testes é 
de responsabilidade dos labora-
tórios, informou a agência.

A Pfizer tem autorização 
da Anvisa, desde 18 de junho, 
para “conduzir um estudo clí-
nico de avaliação da eficácia e 
segurança da aplicação de uma 
terceira dose” de seu imunizan-
te. O estudo da Pfizer investiga 
os efeitos, a segurança e o be-
nefício de uma terceira dose da 
vacina. O reforço será aplicado 
em pessoas que completaram o 
esquema vacinal, com duas do-
ses, há pelo menos seis meses.

O laboratório AstraZeneca 
é outro que também está ava-
liando a segurança, a eficácia 
e a imunogenicidade de uma 
terceira dose da versão original 
de sua vacina. Os testes estão 
sendo feitos em participantes 
do estudo inicial que já haviam 
recebido as duas doses do imu-
nizante, com um intervalo de 
quatro semanas entre as apli-
cações.

Julia Affonso
Agência Estado

Fábio Grellet
Agência Estado

Acusada de mandar matar marido 

Ex-deputada Flordelis é 
presa na sua casa em Niterói

A ex-deputada fede-
ral Flordelis dos Santos 
Souza foi presa às 18h40 
de ontem, em sua casa, 
em Niterói (Região Me-
tropolitana do Rio de 
Janeiro). Ela é acusada 
pelo Ministério Público 
do Estado do Rio (MP-RJ) 
de ser a mandante do as-
sassinato do marido, o 
pastor Anderson do Car-
mo de Souza, ocorrido 
em 2019. 

A ordem de prisão foi 
determinada pela juíza 
Nearis dos Santos Car-
valho Arce, titular da 3ª 
Vara Criminal de Niterói 
(Região Metropolitana 
do Rio), onde o processo 
tramita.

Vídeo
Ao ser detida, ela gra-

vou um vídeo, divulgado 
em suas redes sociais, 
em que repete que é ino-

cente. “Olá, gente, che-
gou o dia que ninguém 
desejaria chegar. Estou 
indo presa por algo que 
eu não fiz, por algo que 
eu não pratiquei. Eu não 
sei para quê, mas estou 
indo com força e com a 
força de vocês. Orem por 
mim. Orem, orem. Uma 
corrente de oração na in-
ternet. Busquem a Deus, 
está bom? Um beijo, amo 
vocês”, diz Flordelis no 
vídeo.

Denúncia
Em agosto de 2020, 

Flordelis e outras dez 
pessoas foram denun-
ciadas pelo assassina-
to do pastor Anderson. 
Na época, Flordelis não 
teve sua prisão pedida 
por dispor de imunidade 
parlamentar. Na última 
quarta-feira, 11, a Câma-
ra dos Deputados cassou 
o mandato de Flordelis, 
por quebra de decoro 
parlamentar. 

A decisão foi publi-
cada no Diário Oficial da 
Câmara na última quin-
ta-feira, 12, o que tornou 
oficial a cassação. Em 
seguida, o MP-RJ pediu 
a prisão da ex-parlamen-
tar.

Habeas corpus
Antevendo a possibi-

lidade de prisão, a defesa 
da ex-deputada havia en-
trado mais cedo com um 
habeas corpus no Supe-
rior Tribunal de Justiça 
(STJ) para tentar evitar 
uma eventual decisão 
desfavorável na Justiça 
do Rio de Janeiro.

Os advogados pe-
diram que a juíza Nea-
ris dos Santos Carvalho 
Arce, da 3ª Vara Crimi-
nal de Niterói, fosse im-
pedida de dar qualquer 
decisão no processo até 
que fosse julgado um pe-
dido de afastamento da 
magistrada feito no mês 
passado.

Silvio está internado na UTI, sendo 
monitorado de perto por médicos

Foto: Reprodução



Paraíba
Volta às aulas
Os alunos da Rede de Ensino de João Pessoa começam a 
retornar às aulas presenciais na segunda-feira. Seguindo 
o calendário, inicialmente, os 90 Creis reabrem. Página 8 Fo
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Média móvel das últimas semanas relacionada aos casos confirmados da doença no Estado teve redução de 28,92%

PB registra queda de 40% 
de novos óbitos por covid
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Foram aplicados até o 
momento 1.144.654 
testes para diagnóstico 
da covid-19 na Paraíba

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

Vivendo um momento de 
estabilidade, propiciado pelo 
avanço da vacinação, a Paraí-
ba vem apresentando, semana 
após semana, uma redução no 
número de novos casos e óbi-
tos. Nas últimas duas sema-
nas, o Estado apresentou uma 
redução de 40,32% entre os 
falecimentos e 28,92% entre 
os novos casos.

De 1 a 7 de agosto, fo-
ram confirmadas 62 mortes 
e 2.935 casos confirmados da 
doença, representando uma 
média móvel de 8,14 óbitos 
e 611,71 casos diários. Já na 
semana ainda em curso, de 8 
a 13 de agosto, desconsideran-
do o boletim diário referente 
a este sábado, foram 37 mor-
tes e 2.086 casos confirmados, 
com uma média móvel de 8,85 
falecimentos diários e 419,28 
confirmações de casos por dia. 

O que indica que, mesmo 
com os números divulgados 
hoje, caso a média se man-
tenha, o índice da semana 
anterior não será superado, 
confirmando a redução.

Com relação a última 
semana de julho, a redução 
é ainda maior. De 25 a 31 de 
julho, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
57 óbitos e 4.282 casos, uma 

Comerciantes incentivam a vacinação
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Em busca de incentivar a adesão à 
vacinação contra a covid-19, comercian-
tes de João Pessoa decidiram criar uma 
política de descontos para os clientes já 
vacinados com, pelo menos, uma dose 
dos imunizantes contra a doença. A 
iniciativa surgiu após o crescimento de 
discursos contra a vacina.

Dimitri Albuquerque, dono da Mon-
key Beers, de chopes artesanais, revelou 
que a iniciativa partiu da preocupação 
com o abandono da campanha de imuni-
zação e, consequentemente, possibilitan-
do um aumento conside-
rável no número de novos 
casos de contaminação e 
desenvolvimento para o 
quadro mais grave.

“A ideia surgiu a par-
tir de alguns movimentos, 
assustadores, até, que de-
preciavam a vacinação e a 
eficiência das mesmas. Os 
números da nossa região 
vêm baixando considera-
velmente, os números de vacinação vêm 
aumentando dia após dia, porém eu 
tenho um temor de que aconteça o que 
vem acontecendo em países com vacina-
ção mais avançada, como EUA e Reino 
Unido, onde o pessoal está relaxando e 
deixando de se imunizar completamen-
te”, afirmou o empresário.

A medida para incentivar a vacina-
ção no empreendimento é a bonificação 
aos clientes que apresentarem o cartão 
de vacinação, independente da cidade 
em que a dose foi aplicada, com um 
Chope Lager de 300 milímetros. A ação 
tem validade até amanhã, mas poderá 
ser retomada caso haja o relaxamento na 

adesão à aplicação de segundas doses.
Segundo Dimitri Albuquerque, a 

ação gerou adesão de muitos clientes 
em prol da conscientização coletiva para 
vencer a pandemia da covid-19. “Muitos 
desses clientes que têm participado es-
tão postando nas redes sociais a ação, 
o que gera ainda mais engajamento e 
informação. Sei que outros locais estão 
começando a incentivar a vacinação, 
cada um com as suas possibilidades. O 
importante é que se gere um sentimento 
coletivo de que é necessário se vacinar 
para que possamos voltar a mais perfeita 
normalidade”, declarou.

A iniciativa também foi adotada 
em outros comércios da 
cidade. João Stevam, 
do Saúde Natural João 
Pessoa, loja de produtos 
naturais, disponibiliza 
um desconto de 5% nas 
compras durante todo 
o mês de agosto com a 
apresentação do cartão 
de vacinação, indepen-
dente de ser uma ou 
duas doses. 

“Sempre estivemos envolvidos com 
questões sociais, com o incentivo e apoio 
para várias entidades, como de animais, 
em defesa da mulher e do idoso. E, 
agora, estamos engajados para ajudar 
na ampliação no número de vacinados. 
Pensando nisso, instituímos um desconto 
para os clientes. Com isso a gente tenta 
dar o exemplo para que as pessoas se 
vacinem mais e também fazer com que 
outros empresários se engajem nessa 
campanha”, afirmou João Stevam.

A iniciativa não faz parte de um 
coletivo de comerciantes e, por isso, 
pode ter adesão voluntária dos demais 
empresários.

João Pessoa
vacina hoje 
público 24+

A campanha de vacina-
ção contra a covid-19 da Pre-
feitura de João Pessoa segue, 
hoje, imunizando o público 
com idade a partir de 24 anos 
com a primeira dose, além 
dos grupos prioritários. Ao 
todo, são três postos do tipo 
drive-thru (8h às 15h) e cinco 
ginásios (8h às 12h) disponí-
veis para D1 e oito locais de 
vacinação para D2. 

Os imunizantes da As-
traZeneca (Fiocruz) e Pfizer, 
para quem tomou a primei-
ra dose há 90 dias, além de 
CoronaVac (Butantan), para 
quem tomou a primeira dose 
há mais de 28 dias.

Quem tiver algum pro-
blema para realizar o cadas-
tro ou agendar a vacinação, 
passa a contar com o email 
vacinajp@gmail.com ou ligar 
98600-4815 (8h às 17h) para 
tirar qualquer dúvida.

Documentação exigida
Para receber a primeira 

dose da vacina é necessário 
apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF e 
comprovante de residência 
em João Pessoa. Já para a se-
gunda dose, é preciso levar 
documento com foto e cartão 
de vacinação indicando a data 
da aplicação inicial.

CG imuniza 
a partir dos 
25 anos

O Município de Campina 
Grande dá mais um passo na 
imunização da população con-
tra a covid-19 hoje. A campa-
nha de vacinação avança para 
pessoas a partir de 25 anos de 
idade. Serão vinte pontos de va-
cinação espalhados pela cidade, 
pela manhã e à tarde, com lo-
cais fixos e ações de drive-thru.

O usuário precisa obriga-
toriamente realizar o agenda-
mento. O cidadão deve fazer o 
pré-cadastro e o agendamento 
e escolher um dos locais dis-
poníveis. É necessário obser-
var o horário previsto para o 
atendimento no comprovante 
de agendamento. Caso não apa-
reça nenhum local disponível 
ou o usuário seja notificado 
que não há disponibilidade de 
vagas é porque todas as vagas 
já foram preenchidas. No mo-
mento da vacinação é obriga-
tório apresentar comprovante 
de residência, documento de 
identificação pessoal e o com-
provante do agendamento.

Segundas doses
Hoje também haverá apli-

cação de segundas doses. Pela 
manhã, das 9h às 12h, a Astra-
Zeneca será disponibilizada no 
Parque do Povo, a CoronaVac 
no Parque da Criança, e a Pfizer 
na Igreja Presbiteriana, no São 
José. À tarde, das 14h às 17h, a 
AstraZeneca será disponibili-
zada para D2 no Ginásio Me-
ninão (drive-thru) e a Pfizer na 
Unifacisa.

ToTais E Médias MóVEis
n de 25 a 31 de julho 
Totais: 57 óbitos e 4.282 
casos, média móvel de 8,14 
óbitos e 611,71 casos  
diários.

n de 1 a 7 de agosto 
Totais: 62 casos e 2.935  
casos, média móvel de 8,85 
e 419,28 casos diários.

n de 08 a 13 de agosto 
Totais :37 óbitos e 2.086  
casos - média móvel 6,16 
óbitos e 347,66 casos diários.

Bônus
Vários comerciantes dão 

descontos para clientes que 
já tenham se vacinado

média móvel de 8,14 óbitos e 
611,71 por dia.

Ontem, foram confir-
mados 449 novos casos de 
contaminação por covid-19, 
sendo 47 casos considerados 
moderados ou graves. Também 
foram registrados quatro fa-
lecimentos em decorrência 
do agravamento da doença, 
dois deles ocorridos entre a 
quinta-feira e ontem. Com os 
números, o Estado acumula 
427.069 casos confirmados, 
sendo 303.056 pessoas con-
sideradas recuperadas e 9.086 
óbitos. 

Entre as vítimas fatais, fo-
ram acometidos três homens e 
uma mulher, com faixa etária 
de 45 a 81 anos de idade. Dois 
pacientes não possuíam co-

morbidades, enquanto outros 
dois apresentaram hiperten-
são, doença neurológica, taba-
gismo e etilismo como fatores 
de risco associados à covid-19. 

Os óbitos foram confirma-
dos entre residentes de Alagoa 
Nova, Areia, Catolé do Rocha 
e Cuité de Mamanguape. Ou-
tros 39 falecimentos estão em 
investigação pela SES. Até o 
momento, 1.144.654 testes 
para diagnóstico da covid-19 
já foram realizados.

Ocupação de leitos
A ocupação total de leitos 

exclusivos para a covid-19 em 
todo o Estado é de 20% nos lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) e 18% nos leitos de 
enfermaria adulto. Na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
a taxa de ocupação se mantém 
em 18% em UTI e 23% em en-
fermarias, ambos adultos. Em 
Campina Grande, os números 
são de 21% e 16%, em UTI e 
enfermaria adultos. Já no Ser-
tão, a ocupação em UTI é de 
22% e 17% nas enfermarias.

Um total de 16 pacientes 
foram internados nos hospi-
tais públicos de referência 
para o tratamento da covid-19 
entre quinta-feira e ontem, 
com o adicional, o Centro Es-
tadual de Regulação Hospita-
lar, contabiliza 269 pacientes 
internados.

Foto: Marcus Antonius
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Número de usuários caiu de 220 mil por dia para 120 mil; Estado e Prefeitura da capital abateram tributos para ajudar setor

Empresas de ônibus têm queda 
de 45% no total de passageiros

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Com a crise econômi-
ca trazida pela pandemia, 
o diretor do Sindicato das 
Empresas de Transporte Co-
letivo Urbano de João Pessoa 
(Sintur-JP), Isaac Júnior Mo-
reira, afirma que o número 
de usuários nos transpor-
tes públicos de João Pessoa 
saiu de 220 mil/dia para 
uma média de 120 mil/dia. 
Isso representa uma queda 
de 45%. Diante dessa rea-
lidade, ele alega que ficou 
insustentável manter a for-
ma como o sistema funciona 
atualmente na capital parai-
bana, em que a única fonte 
de custeio do segmento é o 
passageiro pagante.

Em nota divulgada à 
imprensa sobre o assunto, 
o sindicato chegou a exem-
plificar a situação da cidade 
de Fortaleza, onde o siste-
ma de transporte coletivo 
conta com um subsídio de 
R$ 32 milhões aportados 
entre maio e dezembro 
deste ano para custear os 
valores adicionais do servi-
ço, assegurando o preço da 
passagem, e minimizando 
os efeitos da crise. 

O comunicado ainda 
mostra que, segundo dados 
da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), 45 siste-
mas de transporte público 
(ônibus urbano) tiveram 
incremento de subsídios 
para reduzir o desequilíbrio 
econômico- financeiro dos 
contratos, e que a criação 
deste socorro financeiro é 
um direito social garantido 
pela Constituição Federal, 
sendo benéfico a todos os 
usuários do sistema.

Segundo Isaac Morei-
ra, a nota visa informar aos 
órgãos públicos da necessi-
dade de a capital paraibana 
também poder contar com 
custeio de parte da passa-
gem e também desoneração 
tributária. 

Vale lembrar, porém, 
que este ano, o Gover-
no do Estado e também a 

Prefeitura de João Pessoa 
deram abatimento em al-
guns tributos que incidem 
sobre os custos do segmen-
to. Enquanto a gestão mu-
nicipal concedeu desconto 
de 50% no Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISS), o Governo apro-
vou uma redução de 50% 
na base de cálculo do ICMS 
sobre a base de cálculo do 
diesel para as empresas de 
transporte coletivo urbano 
de João Pessoa. 

Isaac Moreira afirmou 
que esses incentivos foram 
muito bem-vindos e impor-
tantes para os empresários, 
mas não são suficientes para 
manutenção do setor. “Ob-
servemos os casos de outras 
cidades do país em que há a 
desoneração tributária, em 
que há custo zero de ICMS 
no óleo diesel, e zero de ISS 
no caso da passagem, além 

do próprio subsídio dado 
pelo poder público ao pas-
sageiro pagante”, frisou. 

Segundo o diretor ins-
titucional do Sintur, ainda 
há municípios que apontam, 
previamente, uma fonte de 
receita quando há caso de 
gratuidade da tarifa. “A ideia 
é que o poder público possa 
custear parte da passagem 
para que o passageiro pa-
gante não arque sozinho 
com este elevado custo”, 
declarou Isaac.

Mesmo sem citar dados 
sobre gastos e receitas do 
segmento ou qualquer outro 
número orçamentário, ele 
ressaltou que “atualmente 
o sistema opera no verme-
lho” e que os custos que 
mais impactam a atividade 
de transporte público são 
os de combustível (óleo die-
sel); pessoal, manutencão e 
impostos.

A Superintendência 
Executiva de Mobilida-
de Urbana de João Pes-
soa (Semob-JP) realizou 
uma ação educativa com 
pedestres e condutores 
de veículos, na manhã de 
ontem, na Avenida Hilton 
Souto Maior, no José Amé-
rico. 

A atividade foi rea-
lizada com o objetivo de 
chamar a atenção dos 
transeuntes, motoristas 
e motociclistas para a im-
portância do uso e respei-
to da faixa de pedestre.

Realizada em alu-
são ao Dia do Pedestre, 
celebrado no dia 8, ação 
educativa foi promovida 
pela Divisão de Educação 
(Died) da Semob-JP. As 
equipes abordaram pe-
destres e condutores de 

veículos na faixa de tra-
vessia, ao lado da Igreja 
São José, na Hilton Souto 
Maior, e deram dicas de 
segurança para os pe-
destres, no sentido de 
sempre utilizarem a faixa 
para cruzar a avenida. Já 
os condutores foram aler-
tados sobre o respeito a 
quem está sobre a faixa 
para realizar a travessia.

“Estamos fazendo 
hoje essa ação com foco 
na segurança do pedes-
tre, para utilizarem a 
faixa para a travessia, 
porque é o local adequa-
do e seguro para isso. Os 
condutores de veículos 
também estão sendo 
abordados para respei-
tarem a faixa”, destacou 
a chefe da Died, Gilmara 
Branquinho.

Semob-JP realiza 
atividade educativa 

Maior praticidade

Detran-PB inicia serviço on-line para 
cancelar intenção de venda do veículo

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB) dispo-
nibilizou mais um serviço on-li-
ne, com o intuito de oferecer 
mais comodidade e agilidade 
ao usuário. Trata-se do Cance-
lamento da Autorização para 
Transferência de Propriedade 
do Veículo (ATPV-e), no caso de 
desistência da venda ou preen-
chimento incorreto do docu-
mento. Para isso, basta acessar 
o site www.detran.pb.gov.br.

No mês passado, com 
a implantação da ATPV-e, o 
órgão iniciou mais uma fase 
de modernização na emissão 
dos documentos relacionados 
a veículos. Foi implantado o 
Certificado de Registro do 
Veículo (CRV-e) eletrônico, 
possibilitando mais facilidade, 

segurança e acesso aos docu-
mentos, disponíveis pelo apli-
cativo Carteira Digital de Trân-
sito (CDT), portal do Denatran 
e pelos canais de atendimento 
do Detran-PB.

Isso porque a data de 4 de 
janeiro deste ano marcou o fim 
da emissão do CRV em papel-
moeda, assim como já havia 
sido implantado o Certificado 
de Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) Digital. O 
proprietário, dispondo das in-
formações e código de acesso 
do veículo, pode emitir os dois 
documentos juntos, em papel 
A4 e com QR Code.

A ATPV-e, abreviação de 
Autorização para Transferên-
cia de Propriedade do Veículo, 
é a versão digital do documen-

to que comprova a transação 
comercial. Ou seja, quando um 
automóvel é vendido, é neces-
sário preencher a ATPV e para 
que a mudança de dono seja 
validada. Até janeiro de 2021 
este documento era conhecido 
como DUT (Documento Único 
de Transferência), encontrado 
na parte de trás do CRV.

Procedimentos
Para realizar o serviço, é 

preciso acessars o Portal de 
Serviços do Detran-PB e se-
guir os passos para realizar 
o cadastro (se não possuir), 
colocando o número do CPF 
e e-mail válido. Você receberá 
um código por e-mail para va-
lidar seu cadastro e criar senha 
de acesso. Acessar novamente 

o portal com CPF/CNPJ e se-
nha e, em seguida, selecionar 
a opção ‘Veículos’ (menu late-
ral), depois ‘Cancelar Intenção 
de Venda (ATPV)’ e preencher 
os dados solicitados. 

Após o preenchimento 
dos dados solicitados, o sis-
tema apresenta uma opção 
para emitir boleto. Após efe-
tuar o pagamento, aguarde 30 
minutos (no mínimo). Depois 
acesse o sistema na opção 
‘Cancelar Intenção de Venda 
(ATPV)’ e informe os dados 
solicitados. Se o pagamento 
estiver efetuado, o sistema vai 
apresentar a opção ‘Confir-
mar Cancelamento de ATPV’. 
Feito isso o veículo estará libe-
rado para registrar uma nova 
intenção de venda.

Governo faz renúncia de R$ 6 milhões
Sobre as informações da diretoria 

do Sintur, o secretário de Estado da 
Fazenda, Marialvo Laureano, afirmou 
que o governador, preocupado com os 
aumentos excessivos da Petrobras que 
refletem sobretudo no custo das empre-
sas de transporte público de passageiros 
e na vida de toda sociedade brasileira, 
determinou incentivos para as empresas 
de transportes. Esses recursos foram da 
ordem de R$ 6 milhões em renúncia 
fiscal do Estado para manter os preços 
das passagens. 

“E assim foi feito, para aquelas em-
presas de transportes de passageiros, 
determinando um recurso que estamos 
abrindo mão da ordem de R$ 6 milhões, 
garantindo o direito de ir e vir do cida-
dão, evitando aumento da passagem 
de ônibus nesse tempo de pandemia. 
Isso também foi um reconhecimento 

da situação financeira das empresas”, 
salientou Laureano.

Já o superintendente de Mobilida-
de Urbana de João Pessoa (Semob), 
George Morais, destacou que quando 
o poder público reduz imposto significa 
justamente concessão de subsídio. “A 
redução de 50% por parte da Prefei-
tura no ISS, bem como a diminuição 
de 50% no ICMS por parte do Estado 
sobre o diesel foi um gesto concreto, 
real e efetivo para auxiliar o setor de 
transportes coletivos nesse momento 
de crise. A Prefeitura fez sua parte e o 
governo também”, ressaltou.

Vale lembrar que os abatimentos 
concedidos sobre o ISS e ICMS contri-
buíram para que, no mês de maio, a 
tarifa de transporte público urbano de 
João Pessoa fosse unificada em R$ 4,15, 
não sofrendo aumento este ano. 

Crise econômica que atinge os transportes públicos foi provocada por redução do fluxo de passageiros em decorrência da pandemia; empresas receberam incentivos com desconto de 50% do valor do ISS e ICMS

Foto: Evandro Pereira
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Nonato Correia estava escondido na zona rural de Pombal, de onde comandava as ações criminosas no Estado
Uma força tarefa en-

volvendo policiais civis e 
militares, além do Corpo 
de Bombeiros foi montada 
para localizar um homem 
apontado como integrante 
de uma quadrilha respon-
sável por assaltos a carros-
forte, bancos, homicídios e 
o tráfico de drogas no Ser-
tão e Cariri paraibanos. 

Na tarde dessa quinta-
feira (12), Raimundo Nona-

to Costa (Nonato Correia), 
de 57 anos, irmão do ho-
mem que está sendo pro-
curado, foi morto durante 
confronto com os policiais. 
Ele era conhecido como lí-
der do grupo criminoso e 
morreu ao dar entrada no 
Hospital Regional de Pom-
bal.

A ação aconteceu, se-
gundo o delegado Diego 
Beltrão, da Delegacia de 

Repressão ao Crime Orga-
nizado (Draco) após traba-
lho investigativo e ocorreu 
na zona rural de Pombal. A 
casa onde estavam os dois 
foragidos foi localizada. De 
acordo com a informação 
do delegado, com a chegada 
dos policiais, o grupo que 
estava na casa conseguiu 
fugir para a vegetação de 
caatinga. 

Os policiais saíram em 

perseguição, montaram o 
certo quando aconteceu o 
confronto, sendo que “No-
nato Correia” foi baleado, 
outro bandido se entregou, 
enquanto que o irmão do 
líder da quadrilha, que não 
teve o nome revelado, con-
seguiu fugir. 

No local foram apreen-
didos rádios comunicado-
res, drogas, armas e muni-
ções. A mulher do homem 

que está foragido foi presa, 
cunhada do morto foi presa. 
Diego Beltrão informou que 
até chegar ao grupo foi rea-
lizada minuciosa investiga-
ção e, de posse do trabalho 
realizado foi solicitada e a 
justiça decretou as prisões 
preventivas dos integrantes 
da quadrilha. “Vamos con-
tinuar atuando para coibir 
a criminalidade nessa re-
gião”, disse o delegado.

Líder de facção morre em 
troca de tiros com a polícia

Curtas

Suspeito de roubo é 
preso em Cajazeiras

Fugitivo de SC é 
localizado em Ingá

Preso suspeito 
de incendiar casa

A Polícia Civil, Seccional Ca-
jazeiras, prendeu no final 
da tarde de quinta-feira 
(12) mais um envolvido em 
roubos na cidade de Cajazei-
ras. O jovem tem 19 anos e 
é apontado como autor de 
vários delitos naquela região. 
A prisão ocorreu após os poli-
ciais do Grupo de Repressão 
Qualificada tomar conheci-
mento de um roubo ocorrido 
na quarta-feira. O suspeito foi 
localizado na Rua Sebastião 
Leite Rolim, bairro Tancredo 
Neves, em Cajazeiras. Além 
de responder pelo roubo o 
jovem também vai responder 
por tráfico, pois foi flagrado 
com maconha, cartões de ban-
co, dinheiro trocado e outros 
objetos. Segundo a polícia, 
o preso é dono de uma vasta 
fixa criminal. Apesar da pouca 
idade já foi preso várias vezes. 
Além do artigo 157 (assalto) 
também vai responder pelo 
artigo 33 (tráfico). 

A Polícia Militar prendeu, 
no início da noite dessa 
quinta-feira (12), um ho-
mem foragido da Justiça de 
Santa Catarina, que estava 
na cidade de Ingá, Agreste 
do Estado. A ação ocorreu 
durante atividades preventi-
vas realizadas pelos policiais 
do 8º Batalhão. O acusado 
tem 31 anos de idade, foi 
abordado e identificado nas 
proximidades do cemitério 
da cidade. Segundo os po-
liciais, durante a verificação 
do nome do suspeito foi 
constatado contra ele um 
mandado de prisão expedi-
do pela 3ª Vara Criminal da 
Comarca de Florianópolis. O 
homem foi apresentado na 
Delegacia da Polícia Civil em 
Itabaiana e deve ser trans-
ferido para Santa Catarina

Um homem de 37 anos foi 
preso nessa quinta-feira 
(12), em Campina Grande. 
Ele teria ateado fogo na 
casa onde se encontrava 
com a ex-companheira, na 
cidade de Cabedelo, com 
duas crianças, em abril 
deste ano. A prisão foi 
realizada por equipes das 
Delegacias da Mulher de 
João Pessoa, de Cabedelo 
e Campina Grande em cum-
primento a um mandado de 
prisão. Segundo a polícia, o 
homem fugiu para Campina 
Grande após atear fogo na 
casa. Após o fato, o suspei-
to fugiu. No momento da 
abordagem, ele portava 
uma faca e esboçou reação, 
mas foi contido, algemado e 
conduzido à Central de Polí-
cia Civil de Campina Grande, 
onde ficará recolhido à dis-
posição da Justiça.

Policiais civis, militares e Corpo de Bombeiros participaram da operação para prender Nonato Correia e localizaram armas, drogas e munições na casa usada como esconderijo do bando

Fotos: Ascom / PMPB

PM cumpre mandado no Sertão
Na manhã dessa terça-

feira (10) policiais do 13º 
Batalhão da Polícia Militar, se-
diado em Itaporanga, já ha-
viam prendido um integrante 
de uma facção criminosa na 
cidade de Nova Olinda. “O 
suspeito estava em uma resi-
dência com outros Integran-
tes reunidos para organizar 
crimes pela região”, informa 
a polícia.

De acordo com informa-
ções de policiais que participa-
ram da operação, a guarnição 

foi para o local denunciado. 
Ao perceber a aproximação 
dos policiais o suspeito, para 
despistar, arremessou um re-
vólver calibre 38 e uma pistola 
inox, calibre 380 para fora do 
imóvel, o que foi percebido 
pelos militares.

O suspeito possui uma 
longa fixa criminal e após 
ser detido foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Itaporanga, onde foi autuado 
em flagrante delito pelo crime 
de porte ilegal de armas.

Apreendidas armas e munições
Na comunidade Maria 

Rita, na cidade de Lucena, 
policiais do 70 BPM apreen-
deram uma espingarda, trinta 
e quatro munições de quatro 
calibres diferentes, facas e 
uma balança de precisão, no 
começo da manhã dessa sex-
ta-feira (13), em um barraco 
que estaria sendo usado como 
esconderijo de criminosos.  O 
local foi descoberto através de 
denúncias.

Durante o cerco que resul-
tou na apreensão do material, 
nenhum suspeito foi localizado, 
mas já há informações de quem 
seriam os responsáveis por usar 
o local. Entre os crimes, que 
tinha o barraco como ponto 
base, estão tráfico de drogas, 
assaltos e homicídios.

A arma, munições e os ou-
tros objetos apreendidos foram 
levados para a 6a Delegacia 
Distrital, em Santa Rita.

Agentes da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Se-
faz-PB) apreenderam, nessa 
quinta-feira (12), uma carga 
de cerveja, no Posto Rodoviá-
rio Federal, na BR-230, em 
Cajazeiras, Sertão da Paraíba.  
A ação foi coordenada pelo 
subgerente de Mercadorias 
em Trânsito da 5ª Gerência 
Regional de Sousa, Francisco 
Moura, e pelo auditor Fiscal 
Cleonaldo Mendes.

Segundo Francisco Mou-
ra, a carga da cerveja em lata 
está avaliada em R$ 216 mil 

e não apresentava nota fiscal. 
A carreta, com a carga foi 

conduzida para o Posto Fiscal 
Nilton Lopes, em Cajazeiras, 
onde foi realizado o cálculo 
do valor do tributo e da multa. 
Após o levantamento feito pe-
los agentes fiscais foi lavrado 
o auto de infração com a co-
brança do ICMS e a multa pela 
condução da carga de cerveja 
sem nota fiscal, resultando no 
valor de R$ 58.378,32. A car-
ga somente foi liberada após 
o pagamento e o valor foi re-
colhido aos cofres do Estado.

Sefaz localiza carga 
de cerveja sem nota

As caixas de cerveja em lata eram transportadas numa carreta sem nota fiscal

Foto: Sefaz/Divulgação

Recuperada

Criança baleada recebe 
alta do hospital de Trauma

Moradores de São Mi-
guel de Taipu fizeram uma 
recepção para receber, na 
entrada da cidade a criança 
de um ano e 10 meses que 
esteve internada no Hospi-
tal de Emergência e Trau-
ma de João Pessoa após ser 
baleada no momento em 
que um homem tentou ma-
tar outro na praça central 
onde a criança brincava. 
Outras três pessoas tam-
bém foram feridas pelos 
disparos e todas já recebe-
ram alta. O caso aconteceu 
na noite do dia 18 de julho. 
A criança foi recebida com 
música, balões brancos e 
muitos aplausos. 

O pai do menino con-
tou para a polícia que es-
tava com o filho na praça, 
quando por volta das 19h 
começaram os disparos 
de arma de fogo. Ele disse 
que pegou o bebê no colo e 

percebeu que o filho estava 
sangrando, levando para a 
Unidade Básica de Saúde 
da cidade e, em seguida foi 
socorrida, por uma unida-
de do Samu para o Hospital 
de Trauma de João Pessoa.

Um vídeo mostra o 
momento em que um ho-
mem, de jaqueta e máscara 
para não ser identificado 

se aproxima de outro, saca 
uma arma e passa a atirar. 
A vítima de 29 anos que foi 
ferida e socorrida para o 
Trauma, não teve a identi-
dade revelada. A Polícia Ci-
vil está investigando o caso, 
principalmente para saber 
a motivação da agressão e o 
autor dos disparos.

A criança foi baleada na praça da cidade numa tentativa de homicídio

Foto: Reprodução
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Atividades presenciais serão reiniciadas na segunda-feira na Rede Pública Municipal; Creis serão os primeiros a retornarem 

Os 90 Centros de Refe-
rência em Educação Infantil 
de João Pessoa (Creis) já estão 
prontos para receber seus alu-
nos de volta. Depois de mais de 
um ano sem atividades presen-
ciais por conta da covid-19, os 
centros de ensino estão organi-
zados para que a volta às aulas, 
que ocorrerá nesta segunda-
feira (16), seja realizada com 
o máximo de segurança. Seis 
datas fazem parte do calendá-
rio de retorno na capital e, até 
o dia 29 de setembro, todos os 
alunos do Ensino Público terão 
a oportunidade de voltarem à 
escola. Neste primeiro momen-
to, alunos da Educação Especial 
e crianças de três anos retorna-
rão para a dinâmica presencial.

As aulas serão ministradas 
em sistema híbrido (mesclan-
do, quinzenalmente, encontros 
presenciais e remotos) e os res-
ponsáveis poderão decidir se 
acham seguro enviar as crian-
ças à escola neste momento.

Lançados pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, na úl-
tima segunda-feira (9), os pro-
tocolos sanitários para a volta 
às aulas contam com orienta-
ções para a rotina nos Creis. 
Dentre os tópicos principais do 
roteiro estão a aferição da tem-
peratura corporal dos alunos e 
funcionários, a higienização das 
mãos com álcool em gel e a tro-

ca periódica das máscaras de 
proteção. 

De acordo com Elisange-
la de Oliveira Silva, diretora do 
Crei Glauce Burity, no Distrito 
Industrial, todos os cuidados 
estão sendo tomados para pro-
teger os alunos e profissionais. 
“Sabemos que nossa respon-
sabilidade que já era grande, 
agora, está ainda maior. Mas 
estamos, todos, muito ansiosos 
para que este retorno seja ma-
ravilhoso”, destaca.

A professora do Pré-Esco-
lar, Elisabete Chaves da Silva, 
comenta que, depois de tomar a 
primeira dose da vacina, se sen-
te mais segura para, finalmente, 
reencontrar seus alunos. “É um 
conjunto de sensações. Ao mes-
mo tempo, estou feliz e preo-
cupada. Percebo que os pais 
também estão assim e, por isso, 
alguns deles ainda estão deci-
dindo se vão mandar as crian-
ças de volta ou não”. Ela explica 
que os alunos que não retorna-
rem continuarão tendo aulas no 
modo remoto.

Ansiosa pela iniciação es-
colar do filho, Lucileide Furtado, 
mãe do pequeno Luciano Levi, 
conta que o menino de um ano 
e cinco meses ainda não teve a 
oportunidade de frequentar a 
creche e está ansioso para co-
nhecer seus colegas de turma. 
“Acho que todos estamos um 
pouco preocupados, mas eu 
confio nos profissionais para os 
quais estamos entregando nos-

sos filhos. Acho que vai ser bom 
para o desenvolvimento dele 
interagir com outras crianças”.

Para alinhar os protocolos 
de segurança junto aos respon-
sáveis pelos 18 mil alunos de 
Ensino Infantil da capital, os 
Creis realizaram, ontem, reu-
niões para reforçar a importân-
cia das normas sanitárias. Du-
rante a reunião do Crei Glauce 
Burity, Lucileide Furtado apro-
veitou para sanar suas dúvidas 
sobre o que é necessário para 
um retorno seguro.

A professora Elisabete 
Chaves acredita que este encon-
tro que precede o retorno das 
crianças é fundamental para 
que a melhor escolha seja to-
mada por cada responsável. “A 
pandemia foi um aprendizado 
para todos os professores. Nós 
não sabíamos lidar com a tec-
nologia, tivemos que aprender.  
Hoje estamos muito melhores, 
mas a verdade é que nada subs-
titui o presencial”, reflete.

A diretora também reforça 
que, embora caiba a cada pai 
decidir o que será feito, o retor-
no presencial é muito impor-
tante para o desenvolvimento 
das crianças. “Nós temos os 
alunos como nossos filhos. Eles 
passam a maior parte do tempo 
conosco. Estamos com muitas 
saudades e sabemos que voltar 
é importante para o desenvol-
vimento. Mas aqueles que não 
estiverem conosco, não ficarão 
sem amparo”. 

Carol Cassoli
Especial para A União

Alunos das escolas públicas de 
JP começam a voltar às aulas

Fotos: Ortilo Antônio

No Crei Glauce Burity, no Distrito Industrial, um dos 90 existentes em JP, salas de aulas estão preparadas para receber os alunos; retomada das aulas presenciais seguirá um calendário e pais têm a opção de deixarem os filhos em atividades remotas

CALENDÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS

DATA     GRUPO
n 16/08  Alunos de Educação Especial e crianças de 3 anos matriculadas nas 
CREIs
n 01/09  Crianças de 4 e 5 anos das CREIs e escolas de Ensino Infantil
n 08/09  Alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental e alunos do 
EJA ciclos I e II
n 15/09  Alunos do terceiro ao quinto ano do Ensino Fundamental
n 22/09  Alunos do sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental e alunos do EJA 
ciclos III e IV
n 29/09  Crianças de 2 anos matriculadas nas CREIs e alunos do oitavo e nono 
ano do Ensino Fundamental

Horários das aulas
n CREI - das 7h às 16h
n Pré-escola - das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30

Desde o início deste mês 
até a última quinta-feira, dia 
12, a cidade de João Pessoa 
registrou 145 milímetros de 
volume de chuvas, número 
que segundo a meteorologis-
ta da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba, 
Marley Bandeira, está dentro 
da média, uma vez que para o 
mês de agosto a previsão é de 
140 milímetros de chuva e que 
este mês já choveu 5% acima 
da média, mas até o final des-
te mês ainda podem ocorrer 
mais chuvas na faixa litorânea. 
Ela adiantou que a previsão 
para este fim de semana (sá-
bado e domingo) é de chuvas 

ocasionais, sem grandes preci-
pitações. 

Até o dia 12 deste mês, o 
município de Lucena ocupou 
a primeira colocação no ran-
king das chuvas na Paraíba. 
Segundo levantamento feito 
pelo setor de Monitoramen-
to e Hidrometria da Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
do Estado (Aesa), em Lucena 
foram registrados mais de 170 
milímetros seguido de João 
Pessoa com 145 milímetros. 
Em terceiro lugar ficou o mu-
nicípio de Alhandra com 114,3 
milímetros. 

“Nós estamos em período 
de chuva. E neste período, as 
precipitações estão ocorrendo 
porque os aglomerados de nu-
vens se deslocam do Oceano 

Atlântico em direção à costa 
leste da Paraíba”, explicou a 
meteorologista da Aesa, in-
formando que no Cariri, Ser-
tão e Alto Sertão os meses de 
fevereiro, março, abril e maio 
são os mais chuvosos. Já nas 
regiões do Litoral, Agreste e 
Brejo os meses mais chuvosos 
são abril, maio, junho, julho e 
agosto.

Defesa Civil
Mesmo com as chuvas 

que persistem desde o início 
deste mês na capital, o diretor 
de Minimização de Desastres 
da Defesa Civil Municipal, An-
tônio Esteves, informou que 
até a manhã de ontem não 
recebeu nenhum chamado 
de ocorrência grave, porém, o 

órgão segue em alerta, princi-
palmente nos locais que têm 
barreiras, a exemplo do bairro 
São José. 

A Defesa Civil do Muni-
cípio vem trabalhando de for-
ma ininterrupta na prevenção 
para abrandar os transtornos 
ocasionados pelas chuvas. O 
órgão vem atendendo a po-
pulação através dos telefones 
de plantão 0800-285-9020 e 
98831-6885.

Açudes
Dos 134 reservatórios 

monitoras pelo Governo do 
Estado, através da Aesa, o 
único reservatório que atin-
giu a capacidade máxima e 
está ‘sangrando’ no Estado é 
o Açude São José, na Região 

do Alto Curso do Rio Paraíba 
no município de Monteiro. 
Sua capacidade máxima é de 
1.311.540 metros cúbicos e 
no momento está com o vo-
lume de 1.313.078 metros 
cúbicos.

Ainda de acordo com a 
Aesa, outros 88 açudes estão 
com capacidade superior a 
20% de seu volume total, 23 
estão em observação com a 
capacidade menor que 20%, e 
outros 22 reservatórios estão 
em situação crítica com menos 
de 5% do volume total. 

Os dois açudes que abas-
tecem a Região Metropolitana 
de João Pessoa, são o Marés 
na capital, e o Gramame/Ma-
muaba, situado no Conde. A 
capacidade máxima do açude 

de Marés é de 2.136.637 me-
tros cúbicos, mas o seu volu-
me atual é de 2.029.876. Já o 
reservatório Gramame/Ma-
muaba está com um volume 
de 45.590.400 e sua capaci-
dade máxima é de 56.937.000 
metros cúbicos. 

Aesa registra chuvas 5% acima da média
José Alves
zavieira2@gmail.com

Dos 134 reservatórios 
monitorados pela 
Aesa no Estado, 
apenas o Açude 

São José, em 
Monteiro, está 
‘sangrando’

Pais e mães de 
alunos participa-
ram de reuniões 
onde foram in-
formados sobre 
os protocolos de 
volta às aulas



João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        9
Cultura

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

Reduto vanguardista
Pesquisadora Madalena Zaccara lança ‘Mulheres artistas brasileiras 
na École de Paris’, um resgate histórico sobre o papel feminino na 
Europa das primeiras décadas do século 20. Página 12
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Renata Arruda e Toto-
nho são finalistas do 51º 
Festival Nacional da Canção 
e vão disputar com outros 
54 candidatos o troféu La-
martine Babo, além de R$70 
mil em prêmios a serem dis-
tribuídos aos vencedores. 
Os músicos se apresentarão 
de forma virtual a partir 
do dia 3 de setembro, com 
grande final marcada para 
o dia 6, às 21h. Depois de 
superarem outras 1.310 ins-
crições, o público paraibano 
pode ajudar os seus con-
terrâneos através do voto 
popular no site oficial do 
evento (festivalnacionalda-
cancao.com.br).

Defendendo a canção 
‘Recompensa’, composição 
de Renata Arruda com o 
pernambucano Noel Tava-
res, a canção que conta com 
arranjo de Eduardo Araújo 
e segunda voz de Diana Mi-
randa é uma balada român-
tica e celebra a parceria dos 
compositores que se conhe-

cem em dezembro, criaram 
mais de 40 músicas juntos, 
mas jamais se encontraram 
pessoalmente. “Noel Tava-
res me mandou a letra, eu 
fiz a música, achei que era 
uma letra muito bonita e fi-
cou uma canção muito forte. 
Ela fala de amor, que é uma 
coisa que a gente está pre-
cisando nesse momento”, 
resume a paraibana.

Encarando o festival 
como uma oportunidade 
de divulgar suas composi-
ções em um momento em 
que os shows ainda estão 
suspensos devido à pande-
mia, Renata Arruda tem se 
tornado uma pessoa com 
experiência em festivais. 
Ela também está defenden-
do uma canção no Festival 
Nordestino do Frevo, em 
Recife. “Eu estou muito feliz 
com essa nova etapa. É com-
pondo que eu estou exerci-
tando minha arte”, exalta. A 
artista já está em campanha 
em suas redes sociais para 
garantir um dos votos do 
júri, que sairá justamente da 
votação popular.

“O nosso amor / É lua 
que embriaga / E nos con-
tenta a vida / E incendeia / É 
uma chama ardendo na can-
deia / E o seu brilho nunca 
mais se apaga”, diz a músi-
ca, que traz em seu arranjo 
violão, acordeon, teclados 
e baixo – todos executados 
por Eduardo Araújo, em gra-
vação realizada no Estúdio 
Sabiá, de João Pessoa. “É 
uma canção bem simples, 
meio ‘sou caipira pirapora’, 
uma toada, eu diria”, des-
creve Renata Arruda. “É im-
portante essa participação e 
essa força das pessoas que, 
se acharem que minha mú-
sica é merecedora, cheguem 
junto e participem votando 
e ajudando a divulgar nossa 
música”, conclama.

Como, segundo as re-
gras do festival, cada pessoa 
pode votar apenas uma vez 
através do mesmo disposi-
tivo eletrônico, Renata Ar-
ruda deve dividir a prefe-
rência dos paraibanos com 
o conterrâneo Totonho e 
a sua ‘Na festa de São Be-
nedito’. A composição do 

paraibano que traz arranjos 
de Renato Oliveira surgiu a 
partir da ideia de requalifi-
car a linguagem das canções 
religiosas, em especial dos 
cortejos em celebrações de 
santos padroeiros. A músi-
ca tem tons bastante me-
lódicos e dolentes, o que 
faz intensificar ainda mais 
a irreverência da letra de 
Totonho. “Eu vou passar na 
matriz / Fazer uma selfie 
com a imagem / Organizar 
uma live / Pro santo interce-
der / Porque Deus não fica 
online”, dizem os últimos 
dos 13 versos da canção.

E chegar a versão final 
da letra, que havia sido cria-
da inicialmente para Milton 
Dornellas, não foi fácil. “Foi 
um exercício de paciência 
porque eu queria dizer tudo 
em poucos versos. Acho que 
funcionou, e a ideia era essa 
mesmo”, revela.

Essa é a terceira vez que 
Totonho inscreve uma can-
ção para o Festival Nacional 
da Canção, sendo a primei-
ra, entretanto, que ele chega 
às fases finais do concurso. 

“Eu fiquei feliz porque é um 
teste para a sua obra. Você 
vai passar por um crivo de 
pessoas que você não co-
nhece e de outro universo 
musical. Chegar na final já é 
um grande feito para mim”, 
classifica Totonho.

O cantor e compositor 
natural de Monteiro afirma 
que sua música seleciona-
da se parece com a MPB 
que se faz em Minas Gerais 
– Estado onde o evento é 
realizado, mas, ao mesmo 
tempo, ela representa uma 
valoração da música que se 
faz na Paraíba, no jeito que 
o paraibano tem de ler o 
mundo. “Eu gostaria que as 
pessoas dessem chance a 
essa canção singela. Queria 
que as pessoas me dessem 
a oportunidade de ir lá e 
votar na minha música”, 
pede o autor de ‘Na festa de 
São Benedito’.

O 51º Festival Nacional 
da Canção será realizado de 
forma híbrida e exibido pelo 
YouTube do evento entre os 
dias 3 e 6 de setembro, sem-
pre a partir das 21h. Os con-

correntes vão se apresentar 
de forma online, mas o festival 
vai acontecer presencialmen-
te para um público restrito, 
com atrações de dança, artes 
circenses e música erudita na 
cidade de Passos, Sudoeste 
de Minas Gerais.

Entre as atrações já 
confirmadas, os organiza-
dores divulgaram o Trio Pa-
radiso, que possui na sua 
formação a soprano Thuany 
Schnaider, o tenor Daniel 
Marinho e a pianista Marly 
Tiso. O festival também já 
anunciou que um dos jura-
dos será a atriz e humorista 
Nany People.

Paraibanos são finalistas do 
Festival Nacional da Canção
Em setembro, Renata Arruda e Totonho vão disputar, com outros 54 artistas do Brasil, o troféu Lamartine Babo
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Rafael Passos/DivulgaçãoFoto: Divulgação

Arruda (E) defende a música ‘Recompensa’, balada romântica composta por ela com o pernambucano Noel Tavares; já Totonho (D) foi selecionado por ‘Na festa de São Benedito’, que surgiu da ideia de requalificar a linguagem das canções religiosas

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Festival Nacional da Canção

Foto: Thercles Silva/Divulgação

Renata Arruda também tem música na 
disputa do Festival Nordestino do Frevo

Depois de disputar com 
270 candidatos, Renata Arruda 
é finalista em outro festival, 
dessa vez nordestino. A parai-
bana está entre as dez selecio-
nadas para a última seletiva 
da categoria Frevo Canção no 
Concurso Nordestino do Frevo, 
promovido pela Fundação Joa-
quim Nabuco, de Pernambuco. 
Defendendo a canção ‘O frevo o 
que é’, Renata Arruda busca no 
filão dos festivais uma chance 
de se manter produtiva duran-
te as restrições causadas pela 
pandemia e dar vazão a suas 
inúmeras composições.

A música é uma parceria 
da paraibana com Paola Tor-
res e o pernambucano Noel 
Tavares, que Renata conheceu 
em outro festival de música em 

dezembro, em Fortaleza. “Não 
sou uma pessoa de festivais, 
mas tenho me tornado. Eu 
brinquei ontem dizendo: ‘Sou 
a mulher dos festivais agora’”, 
diverte-se Renata Arruda. “Eu 
tenho feito isso, tenho procu-
rado editais, festivais e é assim 
que a gente está se virando”, 
complementa.

A comissão julgadora do 
Concurso Nordestino do Frevo 
se reúne agora em audições 
às cegas para escolher as três 
melhores composições nas 
categorias Frevo de Rua, Frevo 
de Bloco e Frevo Canção, e a 
melhor obra para o ‘Hino da 
Jaqueira Segurando o Talo’. O 
certame, que distribuirá R$ 92 
mil em prêmios, divulgará os 
vencedores no próximo dia 24. 

Já a cerimônia de entrega dos 
prêmios está agendada para o 
Dia Nacional do Frevo, em 14 
de setembro.

“O festival para mim é uma 
forma de me manter ativa, já 
que eu não estou podendo fa-
zer shows. Não toco em restau-
rantes e na noite já há algum 
tempo”, destaca a artista, que 
visa na oportunidade também 
uma maneira de ter uma res-
posta sobre como o público e 
uma banca de jurados perce-
be a sua composição. “Todo 
mundo que faz música acha 
que a própria música é ótima. 
É como se fosse filho. Não sei 
dizer qual música é mais boni-
ta, por eu ser autora e as faço 
com o maior prazer”, considera 
Renata Arruda.

Dando vazão a suas várias composições 
através de festivais, cantora defende 
a canção ‘O frevo o que é’
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Eu até pensava que tinha visto tudo aquilo que aconteceu 
numa sexta-feira de agosto de um ano que não lembro. Sabia de 
todos os detalhes, recordava o momento em que o sol começou 
a amarelar, o tempo foi escurecendo e o povo foi correndo para 
dentro de casa, onde no quintal, as galinhas cacarejavam e su-
biam ao poleiro mais próximo. Havia como se fosse um silêncio 
consentido e os mais velhos se escusavam de responder aos 
meninos mais afoitos:

– O que está havendo, é verdade que o mundo vai se acabar?
Pensei que tudo isso tinha acontecido em 1946, quando eu 

caminhava para os meus 8 anos, mas como li no jornal muito 
tempo depois que o primeiro eclipse total do sol do século pas-
sado ocorreu em 1936 – dou o dito pelo não dito, confesso que 
parece que vi, mas devo ter construído as imagens a partir do 
relato que me fizeram a minha mãe e o meu pai – quando outro 
eclipse apareceu aí pela década de 1950.

Ocorreu o terceiro e último eclipse total do sol do século 20, 
exatamente no dia 11 de agosto de 1999, e como a gente não pôde 
observar o fenômeno aqui no Brasil, aproveito estas linhas para 
lembrar o que já diziam os mais antigos com relação ao final do 
mundo que iria coincidir com o fim do século, e, sem ser especia-
lista em leitura e interpretação de Nostradamus, eu fiquei gozando 
com o que os esotéricos mais fiéis disseram: ainda não foi desta 
vez que um “grande clarão apareceu no céu e de lá desceram cha-
mas e uma grande bola de fogo caiu sobre a terra”.

De qualquer sorte, é preciso tomar cuidado, senão com cer-
tas datas que se anunciam como o fim do mundo, mas segura-
mente com as temidas sextas-feiras 13 – principalmente quando 
mês é agosto. De modo que algumas providências acauteladoras 
devem ser tomadas em todos os dias 13 que caem numa sexta-
feira. Este ano, como se sabe, foi ontem. 

Entre outras, destaco, sem ordem de importância:
n Antes de sair de casa, verifique se está chovendo. Em 

caso positivo, não deixe de levar consigo um bom guarda-chuva. 

Cuidado, porém, para que o guarda-chuva não tenha ponta fina, 
pois isso poderá atrair um raio e aí poderá acontecer o fim do 
seu mundo;

n Se algum maluco anunciar o fim do mundo para a sexta-
feira 13, não pague nenhum compromisso que se vença no dia. 
Aos credores – se na segunda-feira próxima o mundo não tiver 
acabado – diga simplesmente que estava rezando à espera do 
fim do mundo e não podia sair para compromisso tão banal – 
como ir a um banco pagar carnês ou promissórias;

n Não passe debaixo de nenhuma escada, sobretudo se ela 
estiver pendurada num prédio, prestes a cair;

n Se na sua frente passar um gato preto, faça de conta que 
não o viu e se sua companheira (ou companheiro) insistir, reco-
mende a ida dele (a) a um oculista;

n Não consuma alimentos pesados, gordurosos ou com 
alto teor de colesterol. O mundo pode não acabar nessa sexta-
feira e você poderá passar o sábado com uma tremenda dor 
de barriga.

Finalmente, se nada quanto se anuncia vier a ocorrer, 
acredite firmemente em Deus e siga em frente, tentando fazer o 
bem a todos e aguardando um novo eclipse total do sol e mais 
uma sexta-feira que, de preferência não seja 13 de agosto. Nesse 
dia, aliás, em anos diferentes, deixaram este mundo duas figuras 
ilustres da política brasileira – o velho Miguel Arraes e o seu 
neto Eduardo Campos, exemplos dignos de nomeada pelo que 
fizeram e ainda poderiam fazer pelo nosso país.

Neste final, ficam consignados os meus votos para que tenha-
mos hoje um excelente sábado, 14 de agosto, que não tem nada a 
ver com dia de azar. De preferência, todos com muita saúde e felici-
dade. E, mais uma vez, lamentando que o nosso Martinho Moreira 
Franco não tenha tomado a sua sagrada cervejinha, de preferência 
em frente à tevê, vendo mais um jogo do seu Flamengo. 

Não tem sexta-feira treze que me faça esquecer do grande 
MMF. Saudades imorredouras dele...

Sexta-feira, 13 de agosto

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

Manoel Camilo dos Santos nasceu 
em Guarabira, no dia 9 de junho de 1905; 
era filho de Antônio Pereira dos Santos 
e de Maria Tomaz Ferreira dos Santos. 
Faleceu em Campina Grande, no dia 9 de 
abril de 1987. Criado na agricultura, ao 
completar 18 anos passou a se dedicar 
ao comércio ambulante.

Na década de 1930, foi morar na 
capital do Estado, João Pessoa, onde tra-
balhou como marceneiro, sendo também 
cantor. Na década seguinte, abandona a 
cantoria, passa a dedicar-se a escrever e 
editar folhetos, começando sua carreira 
de poeta, nesse período retornando a 
Guarabira. Já na década de 1950, mudou-
se para Campina Grande onde passou a 
residir. Fundou a Tipografia e Folheteria 
Santos, em Guarabira; com sua mudança 
para Campina Grande, a mesma foi trans-
ferida para essa cidade. Após uma refor-
mulação da tipografia, a mesma passou 
a chamar-se Estrela da Poesia. Camilo foi 
um dos maiores poetas e bem-sucedido 
editor de folhetos.

Também foi membro-fundador da 
Academia Brasileira de Literatura de 
Cordel, ocupando a cadeira de n.º 25, que 
tem como patrono Inácio da Catingueira. 
Suas habilidades vão além da escrita, 
foi também repentista e poeta popular, 
tipógrafo, xilógrafo, datilógrafo, horosco-
pista, escritor e editor. Ao longo de sua 
vida como poeta, recebeu várias conde-
corações em reconhecimento por sua 
contribuição à cultura popular brasileira. 
Em 1955, foi diplomado em Salvador, no 
Congresso de Poetas e Repentistas do 
Brasil. Em 1960, foi novamente diploma-
do no Congresso de Poetas e Violeiros, 
que ocorreu na cidade de São Paulo. Em 
1975, recebeu o Prêmio de Melhor Poeta 
Popular do Brasil, honraria concedida pela 
Universidade Regional do Nordeste, na 
cidade de Campina Grande. Em 1978, no 
Rio de Janeiro, torna-se patrono da Casa 
de Cultura São Saruê, cujo nome home-
nageia o poeta pelo seu poema intitulado 
Viagem a São Saruê.

De 1960 a 1965, o negócio de 
folhetos, seja por causa da inflação, seja 
pelas profundas modificações da men-
talidade popular, arruinou-se, arras-
tando no seu desmoronamento muitos 
editores de folhetos. Manoel Camilo es-
creveu muitos romances, mas sua obra
-prima continua sendo o folheto de oito 
páginas Viagem a São Saruê. A terra de 

São Saruê é tradição popular que vem 
desde o começo do século XX, como é 
conhecido dos antigos poetas de banca-
da e também o atesta o próprio Camilo 
no início da segunda sextilha:

Eu que desde pequenino
Sempre ouvia falar
Nesse tal “São Saruê”
Destinei-me a viajar
Por ordem do pensamento
Fui conhecer o lugar.

Terra da fartura, da vida fácil e 
paradisíaca, onde tudo se oferece à 
colheita sem exigência de qualquer 
esforço, é a concepção popular de São 
Saruê, muito bem traduzida pelo poeta 
da décima sextilha:

Tudo lá é bem fácil
Não precisa se comprar
Não há fome e nem doença
O povo vive a gozar
Tem de tudo e não falta nada
Sem precisar trabalhar.

Com muita graça e humor, Camilo 
descreve as maravilhas de São Saruê. As 
duas sextilhas que se seguem dão uma 
ideia das maravilhas do lugar:

Lá eu vi rios de leite

Barreira de carne assada
Lagoa de mel de abelhas
Atoleiro de coalhada
Açude de vinho quinado
Monte de carne guisada.

As pedras de “São Saruê”
São de queijo e rapadura
As cacimbas são café
Já coado e com quentura
De tudo assim por diante
Existe grande fartura.

Manoel Camilo dos Santos é um 
dos mais afamados poetas do Nordeste 
brasileiro. Os seus versos têm a magia 
encantadora da divina inspiração, os seus 
livros são veículos de instrução ao povo. 
Não sabemos se Manoel Camilo é trova-
dor popular, jornalista ou se é um poeta 
clássico, pois as suas obras valem tudo 
isso ao mesmo tempo.

Como trovador, Camilo tem a honra 
de ser um dos que mais aplicam a métri-
ca para mostrar aos seus leitores versos 
de uma perfeita metrificação. Como 
poeta clássico, Camilo se oculta na sua 
modéstia e dizendo trovador popular, 
como jornalista brilha o fulgor da sua 
inteligência nas arrojadas crônicas das 
suas obras poéticas. 

Manoel Camilo dos Santos foi um dos 
maiores poetas populares que viveu nesse 
imenso Nordeste, quer pelo seu talento 
poético, quer pelo seu idealismo; o que 
se comprova pela leitura de seus belos 
poemas/romances:

Doutor mestre pensamento
Me disse um dia: – Você
Camilo vá visitar
O país São Saruê
Pois é o lugar melhor
Que existe mundo se vê.

Eu desde pequenino
Sempre ouvia Falar
Nesse tal São Saruê
Destinei-me a viajar
Com ordem do pensamento
Fui conhecer o lugar.

Iniciei a viagem
As quatro da madrugada
Tomei o carro da brisa
Passei pela alvorada
Junto do quebrar da barra
Eu vi a aurora abismada.

Manoel Camilo dos Santos, 
‘Viagem a São Saruê’

Dramaturgia

Peça do CE estreia 
no ‘Palco Virtual’

A partir da próxima segunda-feira (dia 16), o 
‘Palco Virtual’ do Itaú Cultural no YouTube conta 
com uma nova produção em cartaz: Corte, espe-
táculo dirigido pela cearense Andreia Pires, que 
pode ser assistido gratuitamente até o dia 5 de se-
tembro no canal oficial da instituição (www.youtu-
be.com/itaucultural).

Corte, que já esteve em temporada virtual nos 
canais oficiais do elenco, nasceu da provocação da 
diretora Andreia Pires à Geane Albuquerque, La-
rissa Goese Sol Moufer, artistas da cena cearense, 
que aceitaram viver essa ficção-realidade. Felici-
dade, perda, amor e acaso compõem as narrações 
e narrativas desse filme-teatro, no qual as perso-
nagens observam recortes da vida, ao som de uma 
banda incompleta.

Gravada em plano-sequência dentro de uma 
casa antiga do bairro São Gerardo, em Fortaleza 
(CE), a história provoca um pensamento em partes, 
separadas por paredes nas quais encontram-se ra-
chaduras profundas e desgastes em relevo talhados 
pela ação de um tempo desigual, servindo para mi-
rar o lado de lá das coisas.

A proposta é fazer dançar com o que se tem, re-
movendo ficções de um corpo para outro e perce-
bendo que num espaço entreaberto há um mundo 
que não se vê.

Além da produção cearense, até o dia 22 deste 
mês, no mesmo espaço virtual, o público pode as-
sistir, ainda, (In)justiça, espetáculo da Companhia 
de Teatro Heliópolis, com direção de Miguel Rocha, 
que estreou esse desdobramento do ‘Palco Virtual’ 
voltado tanto para a ampliação da programação de 
artes cênicas do Itaú Cultural, quanto para a difusão 
da produção cênica em tempos de isolamento.

Guiado pela indagação “o que os vereditos não 
revelam?”, (In)justiça é um ensaio cênico que reflete 
sobre aspectos do sistema jurídico brasileiro a par-
tir da história de Cerol, um jovem que, involuntaria-
mente, pratica um crime. A partir desse ponto, sur-
gem diversas concepções sobre o que é justiça, seja 
a praticada pelo Judiciário, seja aquela sentenciada 
pela sociedade.

Sobre as artistas
A diretora do filme-teatro Corte, Andreia Pires, 

é mestra em artes pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC), graduada em Artes Cênicas pelo Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE) e técnica em Dança pelo Instituto de 
Arte e Cultura do Ceará (IACC). Pesquisa dramatur-
gias diversas num contexto expandido, e interessa-
do pelo corpo no âmbito das Artes Cênicas. Integra 
a Inquieta Cia. e transita por diversos projetos como 
diretora, dramaturgista e coreógrafa. 

Geane Albuquerque é atriz licenciada em teatro 
pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) e formada em 
dança pelo Curso Técnico em Dança do IACC/Senac. 
Atualmente atua como produtora cultural, arte edu-
cadora e trabalha com artistas independentes, além 
de compor o coletivo Inquieta Cia. 

Larissa Goes é atriz e cantora. Sua carreira per-
passa por experiências no teatro, no cinema e na TV. 
Atualmente é graduanda em Licenciatura em Teatro 
na Universidade Federal do Ceará (UFC), atua em 
trabalhos com a comunidade surda – tendo traba-
lhado no Instituto Cearense de Educação de Surdos 
(ICES) – e sua pesquisa é voltada para acessibilida-
de como prática social constante. 

Sol Moufer é atriz e desenvolve trabalhos no 
campo das artes visuais na cidade de Fortaleza. É 
mestra em artes pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Também faz trabalhos com produção de tea-
tro e audiovisual. Atualmente, ela pesquisa procedi-
mentos para não perder a potência criativa.

Foto: Priscila Smiths/Divulgação

Personagens observam os recortes da vida no filme-teatro cearense

Folheto dos anos 1980 da obra-prima de Camilo

Foto: Arquivo A União
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A trigésima segunda edição dos jogos olímpicos de 
verão (inverno para nós!) reuniu no japão mais de 200 
países divididos em quase 13 mil atletas, 309 deles de 
nacionalidade brasileira. o evento multiesportivo deve-
ria ocorrer no ano passado (Tóquio 2020), mas foi adiado 
para esse ano, obviamente por conta da pandemia da co-
vid-19. Não fosse a organização da Terra do sol Nascen-
te, certamente os jogos teriam sido cancelados. Mesmo 
sem presença de público, a movimentação de atletas e 
jornalistas de todo o mundo ocasionou dias de pico de 
contaminação na capital japonesa. Repousa nesse fato 
o argumento de que as olimpíadas deveriam mesmo ser 
canceladas. Mas não foram e durante 15 dias um sem nú-
mero de competições desfilou em nossa tevê, parte delas 
pela madrugada, já que estamos a um fuso horário dis-
tante 12 horas do país sede.

Durante esses dias, os jogos nos trouxeram algo de 
bom, foi um momento em que nos fez esquecer um pou-
co a angústia e a agonia causadas por sucessivos pensa-
mentos eivados de um medo constante em consequência 
da arrasadora pandemia. Dias que também nos apartou 
dos jornais televisivos com aquelas notícias medonhas e 
difíceis. Esquecemos um pouco a enxurrada de proble-
mas como a hiperinflação que nos atinge. Além do mais, 
foi um refresco em nossa mente bombardeada por essa 
tenebrosa polarização política que tem extirpado o bom 
senso das mentes mais sãs (nossa sociedade está doen-
te!), ainda que o “inferno infeccioso” continue, como diria 
meu amigo antropólogo Carlos Azevedo.

O espírito esportivo uniu o mundo pacificamente 
para extravasar, torcer. olhos e energias focadas em pro-
babilidades, regras e estatísticas – não sobre a pandemia 
– e sim sobre cada competição. As celebradas superações, 
os recordes quebrados ou estabelecidos, todos esses da-
dos explodiam diante dos nossos olhos e nos transporta-
vam para um mundo de muita garra, força e vontade de 
vencer. A positividade e competitividade em que se con-
substancia a essência olímpica, fez-nos conhecer lindas 
histórias de vida. Atletas que nesses tempos de pandemia 
– sobretudo os de nossa terra brasilis – que treinaram em 
açude, em terreno baldio, e que fizeram vaquinha para ir 
a Tóquio. Esses são os verdadeiros heróis!

Quem não se encantou com a fadinha de 13 anos, 
maranhense, que foi medalha de prata em uma prova 
que competiu com a skatista conterrânea de quem é fã 
(vários anos mais velha). E o ensinamento da superatle-
ta, a ginasta estadunidense simone Biles que desistiu da 
maioria das provas em que se esperava ótimos resul-
tados por não achar que sua mente e corpo estava em 
sintonia. veio à tona o tema “saúde mental”, muito apro-
priado para nossos dias. o alto rendimento exigido não 
é sempre bem encarado por atletas, pois ninguém é má-
quina e veio o entendimento de que devemos cuidar bem 
da mente, afinal mens sana in corpore sano.

o esporte é didático para a formação da cidadania. 
Ensina na vitória e sobretudo na derrota, ao fim, é só um 
jogo. Mesmo assim, é muito bonito a busca por desafiar 
metas, o desejo alimentado pelo ser humano de saber até 
onde pode chegar, superar seus próprios limites. Com o 
esporte aprendemos que a vida não para diante do erro, 
da frustração momentânea ou mesmo do fracasso e 
medo. A vida segue, ela continua (e deve continuar!) ape-
sar de qualquer que seja o resultado.

os brasileiros e as brasileiras que lá estiveram en-
frentaram, em sua maioria, todo tipo de dificuldade 
(menos os afortunados jogadores de futebol masculino). 
segundo o globoesporte.com: “o DNA do Time Brasil ex-
põe uma dura realidade que vem à tona a cada edição dos 
jogos olímpicos: dos 309 atletas brasileiros em Tóquio, 
131 não têm patrocínio algum, 36 realizam permutas, 
41 fazem vaquinhas para arrecadar dinheiro e 33 con-
ciliam o esporte com outros empregos”. Fico pensando 
nos jogos Paralímpicos, que irão se desenrolar daqui a 15 
dias. Lembrei que em um dos semáforos de Tambaú, em 
2016, vi um para-atleta na faixa de pedestres com uma 
raquete e uma pequena placa pedindo apoio para ir ao 
Rio competir... se batemos o recorde de todos os tempos 
com 21 medalhas (sete ouros, seis pratas e oito bronzes) 
foi pela perseverança e força, a arte da vibração e o sonho 
da superação, a honra e vitória em estar representando 
seu país frente ao mundo, mesmo sem apoio. 

As olimpíadas deixam saudades. sim, saudades do 
que nos levou a sentir, saudade da adrenalina, da alegria, 
da graciosa e conhecida volta por cima. saudade de acre-
ditar, sonhar, rir, pensar num futuro como um lugar com 
muitas vitórias (não necessariamente olímpicas), mas a 
vitória aos desafios rotineiros que nos põe no prumo, nos 
move a seguir atentos e fortes. vencedores e vencidos 
nos emocionaram, nos encantaram e nos divertiram em 
um evento que poderia não ter ocorrido e que mostrou 
como nunca o valor de simplesmente acontecer.

Tóquio 2020

em destaque
Crônica
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Artes visuais

Flávio Tavares doa a tela 
‘Festa das Neves’ à Funesc

Presidente da Funesc Pedro Santos (D) recebendo de Tavares (E) o termo de doação da obra feita no projeto ‘Fluxus’

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 megaempresário 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.

Da esq. para dir.: Roberta Rodrigues, Marcelo Laham, Marcelo Serrado e Carol Castro na comédia ‘Dois + Dois’

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

Em solenidade realizada na Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc), o artista plástico Flávio Tavares 
assinou – na última quinta-feira (dia 
12) – o termo de doação da obra Festa 
das Neves. o quadro foi recebido pelo 
presidente da entidade, Pedro santos. 
Também participaram desse encon-
tro a esposa do artista, Alba Tavares, 
e Edilson Parra, gerente de Artes Vi-
suais da Funesc.

o processo de construção da tela 
foi acompanhado durante exibição ao 
vivo da homenagem da Fundação aos 
436 anos da cidade de João Pessoa, 
no último dia 5. A abertura do projeto 
‘Fluxus’ presenteou a capital paraiba-
na com um “dueto” entre as pinceladas 
de Flávio Tavares retratando o tradi-
cional festejo e uma apresentação ao 
vivo da banda Berra Boi (formada pelo 
acordeonista Lucas Dan, o percussio-
nista Cassicobra e o DJ Chico Corrêa) 
como uma trilha sonora.

Durante a assinatura do termo 
de doação, Flávio Tavares ressaltou 
que, além da homenagem, a pro-
dução da tela representa uma ação 
de resistência durante essa fase de 
pandemia. “Muito feliz por ter par-
ticipado dessa programação da Fu-
nesc em homenagem à cidade de 
joão Pessoa”, comentou o paraibano. 
A tela sobre a Festa das Neves repre-
senta uma joão Pessoa setentista, 
com base em uma memória afetiva, 
conforme o artista.

Para o presidente da Funesc, 
Pedro Santos, um profissional como 
Flávio Tavares está entre os maiores 
nomes das artes plásticas paraiba-
nas de todos os tempos. “Uma hon-
ra receber essa obra de Flávio, pelo 
talento do artista e pela relação que 
a tela tem com a cidade. A tela será 
cedida para exposição no Museu da 

Cidade de joão Pessoa, que em bre-
ve será inaugurado pelo governador 
João Azevêdo”, informou. 

o gestor também adiantou que 
outros novos projetos na área de ar-
tes visuais estão engatilhados para 
marcar a retomada de ações presen-
ciais da Funesc e que serão divulga-
dos em breve.

Foto: Thercles Silva/Divulgação



Mulheres artistas brasilei-
ras na École de Paris: Entre a 
academia e as vanguardas é o 
título do novo livro – o oitavo 
individual da autora – que a 
professora e doutora Madale-
na Zaccara lançará na próxima 
segunda-feira (16), durante 
aula inaugural sobre o tema 
“Arte e Gênero: Mulheres ar-
tistas na École de Paris”.

A paraibana ministrará a 
aula de forma virtual, a partir 
das 15h, para abrir o segundo 
semestre letivo do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Vi-
suais (PPGAV) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB). 
São disponíveis 100 vagas e as 
inscrições são gratuitas e po-

dem ser feitas até amanhã. Na 
ocasião, a docente vai falar ao 
público com base no próprio 
conteúdo da obra, que tem 388 
páginas, é publicada pela Edi-
tora CRV, da cidade de Curiti-
ba (PR), e está à venda por R$ 
65,40, no formato físico, e R$ 
53,40, no digital.

Resultado de pesquisa 
realizada na França, ao lon-
go de um ano, entre 2018 e 
2019, com o apoio de bolsa 
da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) da Universi-
dade Federal de Pernambuco 
(UFPE), onde é professora 
do Departamento de Teoria 
e História da Arte, Madalena 
Zaccara viajou como profes-
sora visitante para a Universi-
dade de Sorbonne, na cidade 

de Paris, e contou com a tuto-
ria, a orientação do reconhe-
cido sociólogo Michel Maffe-
soli e apoio da socióloga Ana 
Peçanha, tendo escrito o livro 
inclusive durante a pandemia 
da covid-19. 

“Eu venho desenvolven-
do, há 30 anos, trabalho de 
pesquisa a respeito da arte no 
Nordeste e, na última década, 
também passei a me interes-
sar pelo apagamento da mu-
lher na história da arte. Então, 
alguns aspectos me chama-
ram a atenção, a exemplo de 
como eram vistos os artistas 
estrangeiros em Paris, centro 
do mundo moderno, e qual o 
papel das mulheres artistas 
nesse contexto de transforma-
ções libertárias onde, parado-
xalmente, o patriarcado ainda 

dominava. E, particularmente, 
me aprofundei com o objetivo 
de saber qual a condição da 
mulher artista, brasileira nes-
se mundo vanguardista, épo-
ca que se caracterizava pela 
liberdade e igualdade, mas a 
mulher artista continuou sen-
do discriminada”, disse Mada-
lena Zaccara.

A professora disse que 
o livro faz o recorte de um 
período no qual se dedicou 
a estudar, que vai de 1900 a 
1939. “Levantei 41 artistas 
brasileiras, a maioria pinto-
ras e escultoras, que trabalha-
vam na Escola de Paris, que 
não era uma escola, mas um 
momento da história onde 
todos os artistas queriam ir 
para aquela cidade, onde os 
artistas e intelectuais costu-

mavam se reunir em locais 
bem frequentados para con-
versarem. Identificar essas 
mulheres artistas brasileiras 
foi um trabalho de formigui-
nha e de cada uma tracei o 
perfil, a obra, a fortuna críti-
ca, mas, o mais importante 
foi a contextualização de cada 
uma dentro do ambiente pa-
risiense naquele momento 
e porque foram apagadas e 
esquecidas pelo mundo. En-
tão, de uma maneira geral, a 
razão de todo o processo de 
anulação da sociedade se deu 
porque o corpo feminino era 
voltado para as atividades 
domésticas, naquela época 
da modernidade. O meu ob-
jetivo, com esse livro, é, antes 
de qualquer coisa, decoloni-
zar a história da arte branca, 
androcêntrica e hegemônica”, 
ressaltou ela.

Madalena Zaccara obser-
vou que a maioria das artistas 
brasileiras que vivia, durante 
aquele período, em Paris, era 
de condição abastada. “Se fala 
muito na artista plástica Tar-
sila do Amaral, que era rica e 
casada com Oswald de Andra-
de, de quem teve esse apoio 
masculino para ser conhe-
cida. Mas em Paris também 
havia artistas brasileiras que 
moravam no subúrbio, como 
Helena Pereira da Silva. Além 
dessas duas, também levan-
tei outros nomes de artistas 
brasileiras daquela época em 
Paris, como a pernambuca-
na Fedora do Rego Monteiro, 
a única da região Nordeste, 
Adriana Janacopoulos, Amé-
lia Sabino de Oliveira, Ange-
lina Agostini, Cristina Capper 
Alves de Souza, Clotilde de 
Rio Branco, Dinorah Carolina 
de Azevedo, Edite Maria Pi-
nheiro de Aguiar Thiel, Geor-
gina de Albuquerque Haydea 
Santiago e Hilda Campofio-
rito. Levantei a biografia e a 
obra da maioria, porém não 
esgotei o assunto. Mas dou 

minha contribuição e outros 
pesquisadores poderão vir e 
completar esse trabalho”, dis-
se a escritora.

Não foram poucos os ar-
tistas brasileiros que estuda-
ram em Paris desde o século 
19 e, principalmente, durante 
a primeira metade do sécu-
lo 20, segundo ela. “Algumas 
mulheres artistas também fi-
zeram esse mesmo caminho: 
estudaram, participaram de 
salões e conquistaram alguma 
inserção profissional em ter-
ras francesas. Poucas figuram 
nos escritos sobre história da 
arte. Até a década de 1970, 
francesas e brasileiras eram 
solenemente ignoradas e, 
hoje, ainda estamos em pleno 
resgate de seus nomes, vidas, 
espaço social e produção”, in-
formou Zaccara.

A autora indaga: aproxi-
madamente um século depois, 
no Brasil, quantas artistas são 
lembradas como participan-
tes do momento denominado 
como École de Paris? “Quando 
refletimos sobre o assunto, ba-
sicamente nos vêm à memória 
os nomes de Tarsila do Amaral 
e Anita Malfatti. Entretanto, 
não foram tão poucas assim 
aquelas que também estive-
ram presentes, estudaram, 
trabalharam e expuseram na-
quele momento da história da 
arte ocidental. Já é tempo de 
construirmos cada vez mais 
profundamente uma história 
da arte no Brasil conjugada no 
feminino”, destacou ela.

Cultura

Paraibana lança obra sobre 
mulheres na ‘École de Paris’
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Madalena Zaccara falará do resgate histórico de artistas brasileiras em apresentação virtual realizada nesta segunda-feira

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Amo gatos e amo pessoas que amam 
gatos também. Reli O gato por den-
tro, de William Burroughs (ilus-

tração), e lembrei que os gatos influenciaram 
grandes escritores – como Truman Capote, 
Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway, Edgar 
Allan Poe e Julio Cortázar. 

No Brasil, Ferreira Gullar foi o escritor 
que mais amava gatos e adorava ser fotografa-
do com um criado por ele.

O gato por dentro foi escrito por William 
Burroughs em sua maturidade, entre 1984 e 
86, com espirituosas reminiscências e refle-

xões. O escritor relembra os gatos que passa-
ram por sua vida, tudo o que fizeram por ele e 
sua saúde mental, parecendo achar que, afora 
as particularidades físicas, pouca diferença 
há entre homens e felinos. Enfim, é um livro 
mostrando como o convívio com os gatos pôs 
Burroughs em contato com seu próprio eu. 
Na obra, há um pensamento que coloquei no 
meu caderno de citações: “O gato não oferece 
serviços. O gato se oferece”.

nnnnnnnnnn

Um gato preto, chamado Caprisces, morou 
numa das minhas casas e deu “sinais” de que 
se adaptaria por completo a Geraldo Vandré, 
quando o compositor esteve lá para mostrar 
uma obra sua gravada em piano.

Quando criança, o primeiro animal que 
criei foi uma gata pedrês, que fugiu, ou foi rou-
bada, após uma convivência de dois anos. O 
lugar onde ela mais gostava de ficar era junto 
a um jambeiro no jardim da casa, em Tambaú. 
Aproveito a citação para dizer o quanto fiquei 
triste quando mudaram o nome da avenida 
onde ficava a casa. Deixou de ser Atlântica 
para ser Ruy Carneiro. Nada contra Dr. Ruy 
(por sinal, amigo da minha mãe). É que sem-
pre detestei a mania pessoense de mudar o 
nome das ruas para homenagear pessoas. 

Jorge Luis Borges escreveu um belo 
poema chamado A um gato, que assim ter-
mina: “Tu és o dono de um espaço cerrado 
como um sonho”. Hemingway chegou a ter 23 
gatos. Afirmou: “Um gato tem honestidade 
emocional absoluta. Os seres humanos podem 
esconder os seus sentimentos, mas um gato 
não o faz”.

A felicidade do mundo
José Saramago disse que os escritores 

“vivem da infelicidade do mundo. Num mun-
do feliz, não seria escritor”. Admiro muito a 
obra de Saramago, tenho paixão intelectual 
por ele, mas infelicidade por infelicidade 
considero que sua declaração, na época, foi 
infeliz. Saint-Exupéry foi um conciso e grande 
escritor e não vivia à procura da tristeza, 
assim como seu grande personagem em O 
pequeno príncipe.

Quando escrevo, mesmo estando infeliz 
por algum motivo (de amor, de doença, de 
finanças, etc.), jogo pras cucuias o meu estado 
e penso no mundo como se tudo fosse real-
mente yin-yang. 

Com esse título, tenho um poema no livro 
Nós - An insight que termina desta forma: “As-
sim falo sim, assim digo não, altiplano central, 
descoberto no mar. Palavras cruzadas, regres-
sivas contagens, Highlander não morre, nada 

está consumado, sou assim como estou, pois 
ímpar é par”.  

Se falo sim e assim digo não, se sou assim 
como estou e se ímpar é par, não há motivo para 
escrever vivendo “da infelicidade do mundo”. Se 
não também é sim e par é ímpar, não há motivo 
para que um escritor assim o por estar infeliz.

nnnnnnnnnn

Considero que o escritor, como qualquer 
outra pessoa, precisa ter um “peito de ferro” 
para pensar pela própria cabeça e enfrentar 
a patrulha dos que odeiam o cheiro de gente 
livre (esse povo que não é infeliz, apesar de 
alguns pesares pensares).

Para aumentar minha distância des-
se aparente confronto entre infelicidade e 
felicidade nos atos de escrever (incluindo 
artigos quase diários e que são, nas entreli-
nhas, um diário), mais tarde vou escutar três 
músicas beatlianas que influenciaram minha 
lutadora geração: ‘You’ve got to hide your 
love away’, ‘I am the walrus’ e ‘Instant karma’ 
(esta, com John Lennon pós-Beatles). Depois, 
‘Voodoo Chile’, com Hendrix, e ‘Sebastiana’, 
com Jackson. Assim posso escrever por 
causa da felicidade do mundo. Vivo dela. Se a 
Terra fosse infeliz, o planeta já tinha acaba-
do. Isso é desígnio.

Se a terra fosse infeliz, o planeta já tinha acabado
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Zaccara levantou, entre 1900 e 1939 (era de ouro para 
artistas na Europa do século XX), 41 artistas 
brasileiras, a maioria pintoras e escultoras, que 
trabalhavam na Escola de Paris, sendo apenas uma do 
Nordeste: a pernambucana Fedora do Rego Monteiro

Através do QR Code acima, 
acesse a inscrição para a 

aula inaugural

Imagem: Divulgação



Políticas
João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        13Edição: Renata Ferreira      Editoração: Ednando Phillipy

Profissionais da imprensa foram impedidos de ter acesso à primeira-dama e ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

A primeira-dama do 
Brasil, Michelle Bolsonaro, 
esteve ontem, pela primeira 
vez, em João Pessoa, na com-
panhia do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, para visi-
tar os espaços do futuro Com-
plexo Municipal de Doenças 
Raras, que será construído 
no bairro dos Bancários. Se-
gundo o Governo Federal, a 
obra terá um investimento de 
R$ 15 milhões, provenientes 
de verba federal, municipal e 
de parceria público-privada 
(PPP).

O evento ocorreu na ma-
nhã de ontem, porém, nin-
guém da comitiva presiden-
cial falou com a imprensa, 
para que fosse possível in-
formar à população sobre os 
detalhes do hospital e os ser-
viços que o equipamento de 
saúde vai oferecer às crian-
ças, jovens e adultos de João 
Pessoa. A coordenadora da 
comitiva da primeira-dama, 
Karina Carreiro, fez questão 
de bloquear a entrar dos jor-
nalistas ao local que foi ins-
talada a ‘pedra fundamental’ 
da construção. “Ela não vai 
falar com ninguém. Não está 
prevista coletiva, tudo será 
informado depois. As ima-
gens serão encaminhadas 
à Prefeitura Municipal, que 
vai passar para a imprensa”, 
falou a funcionária da Presi-
dência da República.

O secretário municipal 
de Saúde, Fábio Rocha, foi 
o único que falou com a im-
prensa, mas também não 
soube especificar como se 
dará a construção do hos-
pital. “Esse centro vai ser 
para crianças que precisam 
de tratamentos específicos, 
mas ainda não sei quando 
vai começar a construção. 
Esperamos que a partir do 
próximo ano, em fevereiro, 
estejamos inaugurando”, 
disse.

Apesar de se tratar de 
um evento público e para 
o povo, toda a solenidade 
ocorreu a “portas fechadas”, 
já que toda a imprensa pa-
raibana ficou por mais de 
três horas na rua e sob o sol 
forte. “É muito cansativo 
tudo isso. A gente está fa-
zendo o nosso papel, não só 
do acesso a imagens, mas até 
mesmo para sabermos o que 
de fato vai ser construído 
aqui. Então, fica difícil fazer 
nosso trabalho”, desabafou a 
repórter da Rádio Tabajara 
FM, Cibelly Correia.

O jornalista Maurílio 
Júnior também lastimou 
o desrespeito de Michelle 
Bolsonaro com a impren-
sa paraibana. “É de lamen-
tar essa situação. Já que se 
trata de um projeto que vai 
beneficiar as pessoas com 
doenças raras e ela vem pela 
primeira vez à nossa capital 
e trata os jornalistas dessa 
forma. Nós queríamos fazer 

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Visita de Michelle Bolsonaro 
motiva agressões a jornalistas

Milícias digitais
Políticos paraibanos apoiadores do presidente Bolsonaro reagiram com 
indignação à prisão do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson, por ataques a ministros do Supremo. Páginas 14 e 15
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a cobertura do evento, para 
mostrar ao povo o que está 
acontecendo. É a imprensa 
que informa o que vai ser 
feito. Lamento a posição e 
postura da primeira-dama, 
mas não chega a ser surpre-
sa, diante do histórico da 
família Bolsonaro”.

Depois de horas na es-
pera por informações sobre 
a visita da primeira-dama, 
apoiadores do presidente 

Bolsonaro se incomodaram 
com a presença dos jornalis-
tas e começaram a agredir 
verbalmente os profissio-
nais de comunicação. Foram 
insultos e xingamentos con-
tra pessoas que estavam no 
local para exercer seu traba-
lho de levar informações aos 
paraibanos.

A jornalista Sandra Ma-
cedo, da Rádio Correio FM, 
foi uma das vítimas dos xin-

gamentos. Ela fez questão de 
se pronunciar sobre os im-
propérios dos apoiadores de 
Bolsonaro. “A gente presen-
ciou xingamentos por estar-
mos trabalhando. A gente sai 
de casa para exercer nossa 
profissão, esperamos horas 
sem sequer uma palavra ou 
atenção. Estamos aqui para 
levar informação, mas desde 
o começo fomos insultados. 
Uma mulher com a bandei-

ra do Brasil, chamando-nos 
de imprensa suja, maldita e 
mentirosa”.

Sandra, que é jornalista 
há 30 anos, fez questão de 
ressaltar que nunca tinha 
sofrido tamanha agressão. 
“Ver alguém que insulta de 
forma tão direta, ofendendo 
a nossa honra, é algo surreal. 
Eu nunca fui tão desrespei-
tada publicamente”, expôs a 
comunicadora.

Embora a atividade realizada no bairro dos Bancários, em João Pessoa, fosse de interesse público, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas tiveram que ficar do lado de fora

Foto: Evandro Pereira

João Pessoa terá Complexo Municipal de Doenças Raras

EPC, API e sindicato repudiam ataques a trabalhadores

No período da tarde, a 
Secretaria Municipal de Co-
municação divulgou infor-
mações sobre o Complexo 
Municipal de Doenças Raras. 
Conforme a Secom-JP, o pre-
feito Cícero Lucena e a pri-
meira-dama Lauremília Luce-
na acompanharam Michelle 
Bolsonaro e Marcelo Queiro-
ga na visita aos espaços.

“Estamos ao lado do Go-
verno Federal e da iniciativa 
privada em uma ação que 
vemos o quanto a Prefeitura 
quer cuidar das pessoas. Está 
crescendo o volume de doen-
ças raras e esta é uma área 
com pessoas que precisam de 
nossa atenção e cuidado. Com 
essa unidade vamos poder 
avançar muito na assistência 
a esse público”, declarou o 

prefeito.
O release divulgado pela 

Secom-JP traz uma fala da 
primeira-dama Michelle Bol-
sonaro destacando a impor-
tância de um trabalho “feito 
com amor”. “Se não existisse 
amor, nada disso aconteceria. 
Deus nos deu a oportunidade 
de estar no poder para ajudar 
quem precisa e o nosso com-
promisso com as doenças 
raras e com as pessoas com 
deficiência, que ficaram tanto 
tempo invisíveis, é que eles 
voltem à visibilidade. Não va-
mos deixar ninguém pra trás”, 
afirmou, segundo a Secom-JP.

Como será o complexo
O texto divulgado pela 

Prefeitura revela que o Com-
plexo Municipal de Doenças 

Os ataques sofridos pe-
los jornalistas que tentavam 
cobrir a visita da primeira-
dama Michelle Bolsonaro e 
do ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, motivaram o 
repúdio de setores da socie-
dade. A Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), a 
Associação Paraibana de Im-
prensa (API), o Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais da 
Paraíba e a senadora Daniel-
la Ribeiro (Progressistas) 
emitiram notas se solidari-
zando com os profissionais 

e repudiando as agressões.
“As duas profissionais de 

imprensa, reconhecidas pela 
competência no exercício 
profissional, foram atacadas 
com palavras e gestos que 
se caracterizam claramente 
como violência de gênero, 
além de se constituírem em 
atentado a princípios e direi-
tos fundamentais da Consti-
tuição Federal, a exemplo da 
dignidade da pessoa, liber-
dade de imprensa e direito 
de informação”, informa o 
texto divulgado pela EPC, 

referindo-se às jornalistas 
Iracema Almeida, da equipe 
de A União, e Sandra Mace-
do, da Rádio Correio FM. A 
nota da Empresa Paraibana 
de Comunicação pode ser 
lida na íntegra na primei-
ra página desta edição de A 
União.

A API também repu-
diou as agressões sofridas 
pelas jornalistas e destacou 
que os xingamentos, além 
de ataques à liberdade de 
imprensa, são considerados 
machistas e sexistas. “Con-

dutas como essa, fustigadas 
por lideranças políticas, 
não são aceitáveis em uma 
democracia, muito menos 
aceitas por nossa classe. É 
inadmissível, no exercício 
de suas atuações profissio-
nais, as jornalistas serem 
atacadas por discursos des-
controlados. Não calarão a 
imprensa comprometida 
com o Estado Democrático 
de Direito e com a atuação 
profissional de todos os jor-
nalistas”, reforça a API.

O Sindicato dos Jorna-

listas Profissionais da Paraí-
ba denunciou que a atitude 
dos simpatizantes do pre-
sidente reflete diretamente 
o desrespeito e os ataques 
repetidamente feitos por Jair 
Bolsonaro contra a imprensa. 
“É com grosseria, machismo 
e na tentativa de intimida-
ção que Jair Bolsonaro se 
comporta cotidianamente, 
estimulando com isso a re-
petição de seu ódio contra os 
jornalistas, responsáveis por 
divulgar as informações que 
contradizem suas fake news”.

Já a senadora Daniella 
Ribeiro pontuou que a liber-
dade de imprensa é funda-
mental e indispensável em 
uma democracia e que, em 
hipótese alguma, a imprensa 
deve ser alvo de ataques ou 
de intimidação. Ela lembrou, 
ainda, que essa situação es-
pecífica pode ser enquadra-
da na Lei 14.188/2021, que 
combate a violência psicoló-
gica contra a mulher, aprova-
da recentemente. A lei prevê 
pena de reclusão de seis me-
ses  a dois anos, e multa.

Raras e Deficiências será 
composto por sete equipa-
mentos. Destes, já existem a 
Associação de Pais e Amigos 
de Excepcionais (Apae), a 
casa de acolhimento às fa-
mílias e pacientes de doen-

ças raras, que conta com seis 
apartamentos, e a praça in-
clusiva.

Em terrenos vizinhos 
serão construídos o Centro 
Especializado de Reabilitação 
(CER-IV), que teve sua pedra 

fundamental lançada nessa 
sexta-feira, e o 1º Hospital de 
Doenças Raras e Deficiência 
do Brasil. Este último será 
erguido em terreno cedido 
pela Prefeitura.

“Vamos atender não só a 
demanda das doenças raras, 
mas também dos especiais 
que precisam de políticas 
públicas que materializem 
os direitos que lhes são ga-
rantidos pela Constituição 
Federal. A primeira-dama 
Michelle Bolsonaro tem tido 
uma atuação discreta, mas de 
grande impacto no suporte 
ao tratamento de doenças 
raras no Brasil e os resulta-
dos são visíveis”, declarou o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga.

Outro equipamento será 

o Centro de Referência em 
Doenças Raras (ambulató-
rio). Este espaço está sendo 
reformado pela Prefeitura e 
será inaugurado no dia 3 de 
novembro, na abertura do II 
Congresso Nacional de Doen-
ças Raras em João Pessoa. Ele 
fica localizado no antigo CRC 
dos Bancários e a obra vai 
contar com recursos 100% 
do município.

O último prédio a com-
por a estrutura é uma escola 
municipal bilíngue, onde a 
segunda língua será Libras. 
A unidade escolhida é a Es-
cola Municipal Olívio Ribeiro 
Campos, também nos Bancá-
rios. A ideia é que ela esteja 
em funcionamento no pri-
meiro semestre do próximo 
ano.

Ministro Marcelo Queiroga acena de longe para os profissionais da imprensa

Foto: Evandro Pereira
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Políticos reagem com indignação à decisão do ministro Alexandre de Moraes e falam em ataque à liberdade de expressão
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Aliados de Bolsonaro na PB 
criticam prisão de Jefferson

Edição: Nara Valusca      Editoração: Ednando Phillipy14  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de agosto de 2021

Dois dos principais repre-
sentantes do bolsonarismo na 
Paraíba, o líder da oposição na 
Assembleia Legislativa, deputa-
do estadual Cabo Gilberto (PSL), 
e o presidente estadual do PTB, o 
radialista Nilvan Ferreira, reagi-
ram com indignação e veemên-
cia à prisão do ex-deputado fede-
ral e presidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson. O mandado 
de prisão preventiva, que não 
tem prazo estipulado para aca-
bar, foi executado na manhã de 
ontem pela Polícia Federal, com 
autorização do ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes. Jefferson é 
acusado de integrar uma organi-
zação criminosa que teria agido 
com a finalidade de atentar con-
tra o estado democrático.

“Mais uma decisão arbitrá-
ria do Supremo Tribunal Fede-

ral”, afirmou o deputado Cabo 
Gilberto, ao salientar que “o ati-
vismo judicial da Suprema Corte 
fere a liberdade do nosso povo. A 
nossa democracia é golpeada to-
dos os dias e o STF, infelizmente, 
não está cumprindo o seu dever”, 
comentou o parlamentar.

Mais objetivo em seus 
comentários, Nilvan Ferra dis-
se que a prisão do presidente 
nacional do seu partido repre-
sentou “um ataque à liberdade 
de expressão” e  que só se deu 
porque Jefferson tem sido “um 
dos maiores defensores do pre-
sidente Jair Bolsonaro no país”. 

Nilvan acrescentou que o 
objetivo principal da medida é 
tentar tirar Roberto Jefferson 
dos embates políticos do mo-
mento, por isso, “arbitrária e 
mais um ataque desnecessário 
à liberdade de expressão”. A or-
dem foi dada dentro do chamado 
inquérito da milícia digital.

Esse inquérito investiga a 

organização e o funcionamento 
de uma milícia voltada a fazer 
ataques a pessoas e instituições 
e foi aberto no começo do mês 
passado pelo próprio ministro 
Alexandre de Moraes. Pelo in-
quérito, essa organização se di-
vidiria em núcleos: de produção 
e publicação e de financiamento 
e político. A suspeita mais com-
prometedora é a de que o gru-
po seria abastecido com verba 
pública.

Entre os citados pela PF em 
um pedido para acessar quebras 
de sigilo estão alguns assesso-
res da Presidência da República 
acusados de integrar o chamado 
“gabinete do ódio”, que desde 
a campanha de 2018 se encar-
regaria de promover ataques 
virtuais nas redes sociais contra 
desafetos da família do presi-
dente Bolsonaro e adversários 
do governo.

O presidente nacional do PDT, Roberto Jefferson, foi preso ontem sob suspeita de envolvimento em milícia digital

Foto: Weleson Nascimento/PTB Nacional

Candidatura de Lula terá prioridade em alianças, segundo PT  estadual

Foto: Fotos Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00009/2021. OBJETO: CONFECÇÃO DE KITS PER-
SONALIZADOS DE USO INDIVIDUAL (COLETE, BOLSA E CHAPÉU). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: 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, 13 de Agosto de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Técnica e Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE  Nº 03/2021
Registro CGE Nº  21-01518-8

25/08/2021 10:00
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia 
para Pavimentação, Obrasd'Artes Especiais, 
Estudos Fitossociológico, Plano de Controle 
Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas-PCA/PRADa da ligação entre o 
Campus da Universidade Federal da Paraíba(U-
FPB) e o Bairro dos Bancários, em João Pes-
soa(Interligando entre a Rua Tabelião Stanislau 
Eloy e a Rua Bancário Waldemar de Mesquita 
Valor estimado da obra: R$ 165.084,57
Prazo de execução:90 (noventa) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa 13 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade dePavimentação da Rodovia PB-394, 
trecho: Entroncamento BR-230 / Engenheiro Ávidos- UF: PB. Processo: 2021-006924/TEC/LI-8032

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1612/2021 em João Pessoa,11de agosto de 
2021 – Prazo: 730dias. Para a atividade de:Restauraçãoda Rodovia PB-100, trecho: Fagundes / 
Queimadas. Na (o) –RODOVIA PB-100, TRECHO: FAGUNDES / QUEIMADAS. Município: - UF: 
PB. Processo: 2021-006590/TEC/LI-8013.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1586/2021 em João Pessoa,10de agostode 2021 
– Prazo: 730dias. Para a atividade de:Operação da Ligação entre bairros, trecho: Ernesto Geisel 
/ Colinas do Sul. Na (o) –LIGAÇÃO ENTRE BAIRROS, TRECHO: ERNESTO GEISEL / COLINAS 
DO SUL. Município: - UF: PB. Processo: 2021-005837/TEC/LO-2577.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1588/2021 em João Pessoa,10de agosto de 
2021 – Prazo: 730dias. Para a atividade de:Operação da Ligação entre bairros, trecho: Mangabeira 
/ Valentina. Na (o) –LIGAÇÃO ENTRE BAIRROS, TRECHO: MANGABEIRA / VALENTINA. Municí-
pio: - UF: PB. Processo: 2021-005697/TEC/LO-2552.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1590/2021 em João Pessoa,10de agosto de 2021 
– Prazo: 730dias. Para a atividade de:Operação da Ligação entre bairros, trecho: Jardim Cidade 
Universitária / Portal do Sol. Na (o) –LIGAÇÃO ENTRE BAIRROS, TRECHO: JARDIM CIDADE 
UNIVERSITÁRIA / PORTAL DO SOL. Município: - UF: PB. Processo: 2021-005699/TEC/LO-2553.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1589/2021, em João Pessoa, 10 de Agosto de 2021 
- Prazo 365 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA O LOTEAMENTO LEOLANDIA= MUNI-
CIPIO: MULUNGU- UF: PB. Processo: 2021-005705/TEC/LI-7959.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1495/2021, em João Pessoa, 30 de julho de 2021 - Prazo 
365 dias, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO= MUNICIPIO: ALCANTIL E RIACHO DE 
SANTO ANTÔNIO - UF: PB. Processo: 2021-003558/TEC/LI-7827.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1581/2021, em João Pessoa, 09 de agosto de 2021 
- Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: MAMANGUAPE - UF: PB. 
Processo: 2021-006356/TEC/LI-7990.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1587/2021, em João Pessoa, 10 de agosto de 2021 
- Prazo 1095 dias, SISTEMA ADUTOR DO CONGO= MUNICIPIO: SUMÉ - UF: PB. Processo: 
2021-010681/TEC/LO-1601.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1587/2021, em João Pessoa, 10 de agosto de 2021 - 
Prazo 1095 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: SÃO JOSÉ DO SABUGI - UF: 
PB. Processo: 2021-000216/TEC/LO-1771.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 21ª REGIÃO/PB
AVISO DE ELEIÇÃO
Faço saber que no dia 27 de outubro de 2021, a partir das 8 (oito) horas, até às 20 (vinte) horas 
do dia 29 de outubro de 2021 (horário de Brasília), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.
br, serão realizadas eleições para renovação do terço de Conselheiros deste CORECON-PB e 
de Delegados-Eleitores Titular e Suplente junto ao colégio Eleitoral do Cofecon. O prazo para 
registro de chapas no CORECON-PB será de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do 
edital, encerrando-se às 17 horas do dia 10 do mês de setembro de 2021. O edital completo foi 
publicado no DOE em 12/08/2021. João Pessoa/PB, 13 de agosto de 2021. Econ. Francisco Nunes 
de Almeida – Presidente.

ADONAI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 13.136.231/0001-79, torna público que 
requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a Licença de 
Instalação, de construçãode um prédio residencial multifamiliar, situado à Rua Vicente Ielpo, SN, 
no bairro do Bessa, João Pessoa - PB. ST 01, QD 013, LT 0114.

A EMPRESA BEM ESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, 
INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.616.936/0001-35, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A RENOVAÇÃO DA  
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES MÉDICA E AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICA, 
SERVIÇOS DE DIAGNÓTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO INOZANTE, SITUADO NA 
RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 430, CENTRO, EM CABEDELO/PB, CEP: 58.100-222.

LICENÇA AMBIENTAL
CFT Construções e Incorporações Ltda., CNPJ 21.876.474/0001-71, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e Instalação para a construção de edifício 
residencial multifamiliar situado a Rua Presidente Arthur Bernardes, 312, Bessa, João Pessoa - PB, 
CEP 58035-300.

A GPM CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA, inscrita noCNPJnº 
15.812.262/0001-28torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para uma edificação multifamiliar, localizado 
na rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, s/n– Gramame, do Residencial Village Cowboy IV, setor 
56, quadra 175, lote 0289- João Pessoa– PB.

A GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita noCNPJnº 20.926.659/0001-80torna 
publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, Licença de Ins-
talação e Licença de Operação, para uma edificação multifamiliar, localizado na rua Dr. Valdevino 
Gregório de Andrade, s/n– Gramame, do Residencial Village Cowboy III, setor 56, quadra 175, lote 
0225- João Pessoa– PB.

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A, socidade anônima inscrita no CNPJ no 
35.882.365/0001-71, torna público que recebeu, da SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) no 1361/2021, válida até 15/07/2023 e a 
AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO (AUAS) no  2025.5.2021.48097, válida até 
06/08/2022, em 03/08/2021 e 06/08/2021 respectivamente, em favor do empreendimento “LINHA DE 
TRANSMISSÃO 500 KV SE SERRA DO SERIDÓ I – SE SANTA LUZIA II e SE SERRA DO SERIDÓ 
I”, localizadas na zona rural dos municípios de Junco do Seridó e Santa Luzia, no Estado da Paraíba.

MANUEL DOS SANTOS LIMA, CPF 154.414.824-00 torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Previapara Construção de uma 
Casa residencial unifamiliar, Situado à Rua Rosa Vieira, S/NQ-02 L-04 –Praia do Poço, Cabedelo-PB.

CIPATEX DO NORDESTE S.A.
NIRE 25.3.0000967.5 – CNPJ nº. 02.007.875/0001-40

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021

(Elaborada sob a forma de sumário)
HORÁRIO E DATA: Às doze horas (12h:00min), do dia quinze (15), do mês de julho (7), do ano de 
dois mil e vinte e um (2021); LOCAL: Rodovia BR 230 com BR 101, no quilômetro 32,2, cidade de 
Bayeux, no Estado da Paraíba; COMPARECIMENTO: A totalidade das acionistas e os Diretores ao 
fi nal assinados; CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 
4°, do artigo 124, da Lei n°. 6.404/76; MESA: Senhor JOSÉ GERALDO ANTUNES, Presidente da 
Mesa, e senhor VALMIR PILON, Secretário da Mesa; APROVAÇÃO DA FORMA SUMÁRIA PARA A 
ELABORAÇÃO DA ATA: Foi aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a forma sumária 
para a elaboração da ata, conforme permitido pelo § 1°, do artigo 130, da Lei n°. 6.404/76; ORDEM 
DO DIA: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; e (2) destinação do 
resultado do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020. DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA: As acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer 
reservas: (1) as contas da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020, representadas pelo Relatório dos Administradores, pelo Balanço Patrimonial e pelas 
demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020, que foram publicados no Diário Ofi cial do Estado da Paraíba, na edição do dia 21 de maio 
de 2021, nas páginas 51/52, e no jornal A UNIÃO, publicado na cidade de João Pessoa, PB, na 
edição do dia 21 de maio de 2021, na página 28, ambos os jornais arquivados na Junta Comercial 
do Estado da Paraíba sob nº 20211418196, em 08/06/2021; (2) a destinação do resultado apurado 
no exercício social de 2019, qual seja, lucro no valor de R$ 2.699.525,69 (dois milhões, seiscentos 
e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), de forma que 
seja mantido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, lida e achada 
conforme, é assinada por todos os presentes. Bayeux/PB, 15 de julho de 2021. (A presente é cópia 
fi el/versão da original, lavrada em livro próprio) JOSÉ GERALDO ANTUNES - Presidente da Mesa 
- VALMIR PILON - Secretário da Mesa
CIPATEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.: JOSÉ GERALDO ANTUNES - Administra-
dor com poderes de representação - VALMIR PILON - Administrador com poderes de representação 
- CIPATEX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.: WILLIAM MARCELO NICOLAU - Administrador 
com poderes de representação - VALMIR PILON - Administrador com poderes de representação - 
DIRETORES: WILLIAM MARCELO NICOLAU - Diretor Presidente VALMIR PILON - Diretor Industrial 
e de Engenharia - RAFAEL BARROS PILON - Diretor de Supply Chain
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2021 09:26 SOB Nº 20211566667. PROTOCOLO: 211566667 
DE 06/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105721768. CNPJ DA SEDE: 02007875000140. 
NIRE: 25300009675. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2021. CIPATEX DO NORDESTE 
S/A - MARIA DE FÁTIMA VENTURA VENANCIO - SECRETÁRIA-GERAL

PT confirma

Lula virá ao Estado no final 
do mês para atos de filiações

Além do ex-governador 
Ricardo Coutinho, o Partido 
dos Trabalhadores vai mesmo 
receber também as filiações 
do deputado estadual Jeová 
Campos, das deputadas es-
taduais Estela Isabel e Cida 
Ramos, e da ex-prefeita do 
Conde, Márcia Lucena, todos 
remanescente do PSB.

A informação foi confir-
mada ontem pelo presidente 
do partido no Estado, Jackson 
Macêdo, ao anunciar que a so-
lenidade de filiação vai contar 
com a presença do ex-presi-
dente Luis Inácio Lula da Silva 
e que deve acontecer possivel-
mente no final deste mês.

Acompanhado do novo 
presidente do PT em João 
Pessoa, o advogado Antônio 
Barbosa, Jackson Macêdo 
recebeu alguns jornalistas 
ontem pela manhã para uma 
entrevista coletiva, ocasião 
em que confirmou o restante 
da direção provisória muni-
cipal e fez algumas projeções 
para o partido nas eleições do 
próximo ano.

“Com essas filiações, o 
PT partirá muito mais forte 
para as eleições porque elas 
em nada vão prejudicar as 
condições de entendimentos 

e de alianças com outras agre-
miações”, afirmou Jackson, ao 
reafirmar que as possíveis 
alianças serão facilitadas pelo 
próprio critério principal e 
fundamental já estabelecido 
pela legenda.

“Tudo, absolutamente 
tudo em termos de negocia-
ções e alianças passarão em 
primeiro lugar pela candida-
tura de Lula à Presidência da 
República”, afirmou Jackson, 
ao salientar que as demais le-
gendas do campo da esquerda 
já estão por demais conscien-
tes disso, a grande maioria 
delas de pleno acordo”.

Ele disse que a candida-
tura de Lula não tem como 

mérito somente a densidade 
eleitoral que, inclusive, vem 
sendo comprovada nas pes-
quisas feitas e divulgadas pe-
los mais diferentes institutos 
do país, mas também e so-
bretudo por representar um 
nome que é o mais adequado 
para fazer o enfrentamento 
com o bolsonarismo.

“Na política, a gente cos-
tuma dizer que tudo é possível, 
mas, quanto a isso, não vemos 
outro caminho. A tendência é 
essa mesma”, analisou Jack-
son Macêdo, ao concluir que 
comunicará à imprensa assim 
que a direção nacional do PT 
anunciar o dia da chegada de 
Lula à Paraíba.

Leia mais na Página 15



Brasil

Policiais fizeram buscas na casa do ex-deputado para apreender armas, munições e aparelhos eletrônicos

A Polícia Federal (PF) 
prendeu na manhã de ontem 
o ex-deputado e presidente 
nacional do PTB, Roberto Jef-
ferson. O mandado é de prisão 
preventiva, no qual não há 
prazo estipulado para acabar 
e a autorização partiu do mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Além da prisão, a PF 
ainda faz buscas na casa do 
ex-deputado, para apreender 
armas, munições e aparelhos 
eletrônicos. Jefferson é aliado 
do presidente Jair Bolsonaro.

O ex-deputado foi preso 
no âmbito da investigação so-
bre suposta organização crimi-
nosa, “de forte atuação digital, 
com a nítida finalidade de aten-
tar contra a Democracia e o Es-
tado de Direito” - o chamado 
inquérito das milícias digitais, 
aberto em julho. Alexandre de 
Moraes fundamentou a ordem 
de custódia na “garantia da lei 
e da ordem’ e na ‘conveniência 
da instrução criminal”.

O ministro do STF con-
siderou que foi “inequivo-
camente demonstrados nos 
autos os fortes indícios de 
materialidade e autoria” dos 
crimes de calúnia, difamação, 
injúria, incitação ao crime, 

Pepita Ortega e
Fausto Macedo
Agência Estado

PF prende Roberto Jefferson
por ataques a ministros do STF
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Augusto dos Anjos: 
vingando-se poeta

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Augusto dos Anjos seduz pelo brilho de sua em-
blemática personalidade a confundir, principalmente 
a crítica, que se vê perplexa diante de um artista de 
estética inusitada, enigmática e assustadora. Nascido 
no Engenho Pau d’Arco em 1884, no então município 
de Cruz do Espírito Santo e hoje pertencente à cidade 
de Sapé, na várzea paraibana.  

Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, filho 
do bacharel Alexandre Rodrigues dos Anjos Júnior e 
da senhora Córdula de Carvalho Rodrigues dos Anjos 
(Sinhá Mocinha). 

O poeta paraibano é a ilustração viva da decadên-
cia das elites açucareiras nordestinas. Sua descen-
dência materna é de antigos senhores de engenho, 
os Fernandes de Carvalho. Em 1892, os engenhos de 
propriedade da família, Coité e Pau d’Arco são hipote-
cados. A situação financeira se agrava e o Coité é ven-
dido. Em 1905 morre o pai do poeta, Alexandre dos 
Anjos, e em 1908 morre o tio Aprígio Carlos Pessoa 
de Melo. Em 1910 o Engenho Pau d’Arco é vendido. 
A família transfere-se para a cidade de João Pessoa, 
para a casa da Rua Direita, 103. Neste ambiente de 
decadência, doença e luta vive Augusto dos Anjos. 

Tudo se desmorona, o Nordeste antigo e tradi-
cional se despedaça para dar passagem ao progresso. 
Usinas substituindo os engenhos e bangüês, o trem 
cortando a várzea no rumo do Recife. Outras trans-
formações econômicas, sociais e políticas ocorrem 
no Nordeste por conta da Abolição da Escravatura 
(1888) e da Proclamação da República (1889). 

Em meio à crise por qual passa a sua família, Au-
gusto dos Anjos consegue se formar em Direito na Fa-
culdade do Recife em 1907. Durante seu período aca-
dêmico entra em contato com a poesia cientificista da 
Escola do Recife, toma conhecimento das doutrinas 
derivadas do materialismo e do evolucionismo (Com-
te, Haeckel, Darwin, Spencer e outros) que marcaram 
profundamente sua visão de mundo e sua poesia. 

Nas pegadas de Spencer e Haeckel, foi agregando 
o gosto pelo materialismo que lhe atingiu na noção 
de morte, como fato material, e da vida, como um 
processo químico, dentro do qual o corpo humano 
não mais é que uma organização de “sangue e cal” 
condenada inapelavelmente ao apodrecimento e de-
sintegração. Influenciado pelo niilismo de Schope-
nhauer, filósofo da servidão voluntária, no entendi-
mento que o homem é condenado ao sofrimento e ao 
aniquilamento da vontade de viver. 

Se fosse preciso um resumo rápido e elucidativo 
sobre a origem do poeta do “Eu”, o conjunto de seus 
biógrafos escreveria numa mesma pena - Augusto 
dos Anjos nasceu de família oligárquica, de senhores 
de engenho e de terras que faliram, empobreceram. 
Foi educado para ser um bacharel em igual zelo como 
fora o pai. Não advogou e fez do magistério um ofi-
cio para sua triste sobrevivência. Não se utilizou de 
seu capital de boas relações e de honorabilidade de 
forma efetiva. Antecipa o modernismo. Morre preco-
cemente aos 30 anos e não foi boêmio.  

O poeta paraibano publicou apenas um livro de 
inúmeras reedições. Apesar de diferente, “Eu”, de 
1912, por seus versos prenhes de palavras ligadas ao 
cientificismo propagado pela Escola do Recife, para-
doxalmente sempre exerceu um fascínio nas pessoas 
comuns, não letradas e sem os naipes de esmero das 
interpretações críticas.

Em 2001, Augusto dos Anjos foi eleito “O Parai-
bano do Século”, bem lembrado pelo poeta Bráulio 
Tavares, ao dizer que é o menos típico dos poetas pa-
raibanos. Entre os literatos que concorriam é o que 
menos se preocupava de “retratar a Paraíba”. 

O paraibano do século XX, talvez tenha sido 
mesmo do século que lhe antecedeu, parafraseando 
Hobsbawn, o século XIX foi muito longo, terminou em 
1914, justamente o ano da morte do vate paraibano 
em Leopoldina, Minas Gerais. 

apologia ao crime ou crimino-
so, associação criminosa, de-
nunciação caluniosa, além de 
delitos previstos na Lei de Se-
gurança Nacional e no Código 
Eleitoral.

De acordo com o rela-
tor do inquérito das milícias 
digitais, Roberto Jefferson se 
manifesta “contra as insti-
tuições democráticas, profe-
rindo diversas ameaças, em 
especial o Supremo Tribunal 
Federal”. Moraes registra que 
o presidente do PTB “pediu o 

fechamento do STF, a cassação 
imediata de todos os ministros 
para acabar com a indepen-
dência do Poder Judiciário, in-
citando a violência física con-
tra os ministros, porque não 
concorda com os seus posicio-
namentos”.

O ministro do STF cita 
ainda um pronunciamento re-
cente em que o presidente do 
PTB “novamente atentou con-
tra a democracia”, sendo que 
seu discurso foi alinhado com 
o do presidente Jair Bolsonaro, 

com alegações sem provas so-
bre fraudes nas urnas eletrôni-
cas e defesa do voto impresso, 
já declarado inconstitucional 
pelo STF. Moraes ressaltou 
que o vídeo do discurso estava 
vinculado às redes sociais do 
PTB e foi amplamente divulga-
do. Nesse contexto, o ministro 
considerou que era “nítido ob-
jetivo de tumultuar, dificultar, 
frustrar ou impedir o processo 
eleitoral, com ataques institu-
cionais ao Tribunal Superior 
Eleitoral e ao seu presidente”.

Acusado de integrar milícia digital, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, teve a prisão preventiva decretada

Foto: Agência Estado

O Diretório Nacio-
nal do PTB emitiu uma 
nota, no final da manhã 
de ontem, demonstran-
do “incredulidade’’ com 
a prisão do presidente 
nacional da sigla, Rober-
to Jefferson. De acordo 
com a nota, a prisão de-
monstra uma “tentativa 
de censurar o presidente 
da legenda, impedindo-o 
de exercer seu direito à 
liberdade de opinião e 
expressão por meio das 
redes sociais”.

O PTB alega que foi 
“surpreendido” no que 
classificou como “medida 
arbitrária orquestrada” 
do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes. 
“Este é mais um triste 
capítulo da perseguição 
aos conservadores”, re-
pudiou. “Nosso partido 
espera que a justiça veja 
o quão absurda é este en-
carceramento”. Ao final 
da nota, o partido afirma 
que aguarda os desdo-
bramentos futuros acerca 
das medidas a serem to-
madas pela Justiça.

Ontem de manhã, a 
Polícia Federal prendeu 
Jefferson. O mandado é 
de prisão preventiva, no 
qual não há prazo estipu-
lado para acabar, e a auto-
rização partiu de Moraes. 
O ex-deputado foi preso 
no âmbito da investiga-
ção sobre suposta organi-
zação criminosa, “de for-
te atuação digital, com a 
nítida finalidade de aten-
tar contra a democracia e 
o Estado de Direito”.

PTB repudia
a detençãoXingamento a Alexande de Moraes

Pouco antes de ser preso preven-
tivamente por decreto do ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, o ex-deputado 
federal e atual presidente do PTB, Ro-
berto Jefferson, criticou e fez ameaças 
ao ministro. Em áudio que circula por 
grupos bolsonaristas e obtido pelo 
Poder 360, Jefferson ameaça Moraes 
e diz que “daqui pra frente (a nossa 
conta) é pessoal, não tem saída”. 
Em xingamentos, o ex-deputado diz 
que Moraes, a quem se refere como 
“Xandão”, é “cachorro do Supremo” e 
representa o “pior caráter” da Corte.

Falando aos integrantes de seu 
partido, “nossos leões e leoas conser-
vadores”, Jefferson acusa o Supremo 
de ser um “partido político comunista 
que tem condições de pedir man-
dados de prisão em inquéritos que 
não tem o Ministério Público”. Com 
a decisão de sua prisão, segundo ele, 
a Corte tinha chegado ao limite da 
“inconstitucionalidade, da agressão 
à ordem jurídica nacional”. No áu-
dio, diz que a vontade do ministro é 
que impere a vontade da China. “É 
o mensalão chinês”, classifica.

“Os conservadores (estão) sen-
do presos por um tribunal corrupto, 
que é o Supremo, uma Orcrim, uma 
organização criminosa para servir 
aos interesses dos comunistas e para 
praticar abuso de autoridade e cons-
trangimento ilegal”, disse Jefferson. 
O ex-deputado acusa Moraes de 
perseguição pessoal e ao PTB. Entre 
as ameaças, Jefferson pontua que 
“o que é pessoal, pessoalmente se 
resolve e a vida vai nos colocar frente 
a frente para que pessoalmente nós 
possamos resolver esse problema, se 
Deus quiser”.

O presidente da sigla alega que 
os ministros do STF representam 
“cerceamento das liberdades demo-
cráticas da lei, da ordem, da família, 
de Deus, da liberdade da vida”. 
“Vocês representam o outro lado, a 
ditadura marxista, cumplicidade com 
a oligarquia mundial que é a Nova 
Ordem”. Na sequência, Jefferson 
faz comentários homofóbicos e de 
intolerância religiosa.

Jefferson conclui o áudio afir-
mando que a Corte Suprema está 
“derrubando os alicerces da pátria, 
da nação”. “Vamos resistir a você, 
Xandão, e aos que te sucederem. Não 
vamos permitir que vocês governem 
o Brasil por despacho”, disse.

PGR aponta censura à liberdade

Após a Polícia Federal prender o 
ex-deputado Roberto Jefferson, investi-
gado por integrar suposta organização 
criminosa “de forte atuação digital com 
a nítida finalidade de atentar contra 
a Democracia e o Estado de Direito”, 
a Procuradoria-Geral da República 
divulgou nota afirmando que enviou 
ao Supremo Tribunal Federal manifes-
tação contra a medida cautelar. 

A Procuradoria indicou que a 

decisão “atinge pessoa sem prer-
rogativa de foro junto aos tribunais 
superiores” e apontou que seu 
entendimento é o de que a “prisão 
representaria uma censura prévia à 
liberdade de expressão”.

A nota do órgão chefiado por Aras, 
criticado e pressionado por seus pares 
em razão do alinhamento com o Palá-
cio do Planalto, registra ainda: “A PGR 
não contribuirá para ampliar o clima 
de polarização que, atualmente, atinge 
o país, independentemente, de onde 
partam e de quem gere os fatos ou 
narrativas que alimentam os conflitos”.

Sofia Aguiar e 
Matheus de Souza
Agência Estado

Sofia Aguiar
Agência Estado

Pepita Ortega e
Fausto Macedo
Agência Estado
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Representante da FDA citou a nova onda da pandemia que atinge os EUA e o “risco de doença grave” para essas pessoas

EUA autorizam terceira dose 
de vacinas a imunodeprimidos
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A Administração de Ali-
mentos e Drogas dos Esta-
dos Unidos (FDA, na sigla 
em inglês) autorizou, na 
última  quinta-feira à noi-
te a administração de uma 
terceira dose de vacinas Pfi-
zer e Moderna contra a co-
vid-19 a imunodeprimidos.

Segundo o regulador, 
trata-se de um “pequeno 
grupo” de pessoas, cons-
tituído por receptores de 
transplantes de órgãos ou 
“aqueles diagnosticados 
com condições consideradas 
em um nível equivalente”.

A FDA alterou assim as 
aprovações de emergência 
para as duas vacinas, que 
ainda não estão formal-
mente aprovadas, embora 
estejam em uso desde de-
zembro de 2020, de modo 
a que a terceira dose possa 
ser administrada.

“Após uma revisão 
exaustiva dos dados dispo-
níveis, a FDA determinou 
que esse pequeno e vulnerá-
vel grupo pode se beneficiar 

de uma terceira dose das 
vacinas Pfizer-BioNTech ou 
Moderna”, disse a comissá-
ria em exercício da FDA.

Janet Woodcock citou a 
nova onda da pandemia que 
atinge os Estados Unidos e 
o “risco de doença grave” 
para essas pessoas, dada 
a reduzida capacidade de 
combater a infecção.

A covid-19 provocou 
pelo menos 4,32 milhões 
de mortes em todo o mun-
do, entre mais de 204,7 
milhões de infecções pelo 
novo coronavírus regis-
tradas desde o início da 
pandemia, segundo o mais 
recente balanço da agência 
de notícias France-Presse. 
Os Estados Unidos são o 
país com maior número de 
infecções e mortes.

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

Meio ambiente

Crise do clima ameaça os direitos 
humanos, diz Anistia Internacional
Agência Brasil

Um relatório divulgado 
ontem pela organização não 
governamental (ONG) Anistia 
Internacional alerta que as mu-
danças climáticas representam 
uma crise de direitos humanos 
de proporções sem preceden-
tes, ameaçando direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais 
e culturais das gerações atuais 
e futuras. A ONG destaca que 
essa crise manifesta injustiças 
enraizadas nas sociedades e 
terá impactos desiguais em di-
ferentes grupos populacionais. 

“Quando os impactos das 
mudanças climáticas atingem 
um país ou uma comunidade, 
seus efeitos colaterais podem 
prejudicar seriamente a ga-
rantia do direito a uma vida 
digna, ameaçar uma série de 
liberdades e, em muitos casos, 
até mesmo pôr em risco a so-
brevivência cultural de povos 
inteiros”, afirma a ONG.

Para a Anistia Internacio-
nal, encarar a crise climática 
como uma emergência de direi-
tos humanos ajuda a mobilizar 
um espectro maior de pessoas 
a demandar uma resposta dos 
governantes. Ao mesmo tempo, 
a ONG argumenta que, quando 
os estados não tomam medidas 
suficientes para evitar os danos 

aos direitos humanos causados 
pelas mudanças climáticas, eles 
violam obrigações pactuadas 
no direito internacional sobre 
direitos humanos. 

O relatório cita desastres 
ambientais recentes como on-
das de calor, incêndios flores-
tais, tempestades tropicais e se-
cas para alertar que o nível atual 
do aquecimento global, com a 
temperatura média 1,1oC aci-
ma dos níveis pré-industriais, 
já traz impactos devastadores. 
Segundo a Anistia Internacio-
nal, entre 2008 e 2018, 20,88 
milhões de pessoas por ano ti-
veram que se deslocar de seus 
países por eventos relacionados 
ao clima, e o problema tende 
a se agravar se a temperatura 
continuar a subir.

“Esses eventos, combina-
dos aos lentos impactos das 
mudanças climáticas, como a 
elevação do nível do mar, afetam 
gravemente a garantia dos direi-
tos humanos de milhões de pes-
soas”, diz o relatório, que elenca 
uma série de prejuízos, como 
no direito à alimentação, água 
potável e saneamento básico. 

Desigualdades
A ONG tem como referên-

cia estudos de entidades inter-
nacionais como o Organização 
das Nações Unidas para a Ali-

mentação e a Agricultura (FAO), 
que prevê um aumento de 20% 
na fome e desnutrição até 2050, 
em razão das mudanças climá-
ticas. O relatório ressalta que 
indivíduos e grupos margina-
lizados ou discriminados serão 
afetados de forma despropor-
cional.

A Anistia cita o exemplo 
das mulheres, explicando que 
“costumam ser confinadas a 
papéis e a empregos que as 
tornam mais dependentes dos 
recursos naturais e, portanto, 
mais expostas aos impactos cli-
máticos”. Além disso, elas mui-
tas vezes enfrentam barreiras 
no acesso a recursos financei-
ros e técnicos e a propriedade 
de terra, o que prejudica sua 
capacidade de se adaptar às 
mudanças climáticas.

Outro exemplo é dos po-
vos indígenas, que dependem 
do ambiente natural para seu 
sustento, moradia, medicina e 
identidade cultural. Esses po-
vos frequentemente vivem em 
áreas propensas a desastres 
relacionados ao clima, devido 
a um histórico de expropriações 
e remoções forçadas, e estão en-
tre os grupos que mais sofrem 
com os impactos das mudanças 
climáticas, avalia a Anistia In-
ternacional.

A ONG lembra também 

das pessoas com deficiências e 
explica que elas correm maiores 
riscos em situações de desas-
tres climáticos comparadas às 
pessoas sem deficiências. “Suas 
necessidades e vozes são geral-
mente negligenciadas nas estra-
tégias de redução de risco nos 
desastres”.

Recomendações
Diante das ameaças apon-

tadas, o relatório traz uma série 
de recomendações para esta-
dos e empresas. No caso dos 
governos, a Anistia Internacio-
nal cobra a eliminação urgente 
das emissões de gases de efeito 
estufa, além de medidas como 
a ajuda à adaptação das pes-
soas afetadas pelas mudanças 
climáticas, garantias de que as 
ações de combate às mudanças 
climáticas sejam compatíveis 
com os direitos das pessoas, 
proporcionando compensação 
por perdas e danos e assegu-
rando o direito à informação, 
participação e reparação. 

A ONG considera essen-
cial a cooperação e a assis-
tência internacionais e cobra 
que os países do G20 arquem 
com uma parte justa do pro-
blema, inclusive considerando 
as emissões históricas produ-
zidas desde o início da Revo-
lução Industrial. 

Agência Estado

A China está lutando 
contra seu segundo sur-
to da variante delta do 
coronavírus este ano. A 
mais recente onda, que 
aparentemente começou 
no aeroporto da capital 
da província de Jiangsu, 
Nanjing, se espalhou para 
mais da metade das pro-
víncias do país asiático. Os 
danos econômicos já são 
aparentes à medida que 
o turismo diminui nova-
mente e os exportadores 
enfrentam novos gargalos 
de logística durante o pico 
da temporada do final do 
verão local.

O Goldman Sachs cor-
tou sua estimativa de cres-
cimento da segunda maior 
economia do planeta em 
2021, de 8,6% para 8,3%, 
enquanto o Morgan Stan-
ley reduziu sua previsão 
de 8,7% para 8,2%.

A China pode ainda 
controlar essa onda - como 
fez com todas as outras - 
com uma potente combi-
nação de testes em massa, 
lockdown direcionado, 
quarentenas e rastreamen-
to de contato. Mas o que 
agora está ficando claro é 
que esse padrão de abre e 
fecha da economia pode du-
rar um longo tempo, signifi-
cando rodadas repetidas de 
danos aos consumidores e 
exportadores toda vez que 
houver um novo surto.

Danos colaterais futu-
ros para a economia po-
dem ser ampliados por-
que os burocratas agora 
receberam firmemente 
a mensagem de que seus 
pescoços estão em risco 
para qualquer novo surto 
- dezenas de funcionários 
já foram punidos publica-
mente pelo último surto 
- e podem tomar medidas 
preventivas para fechar 

viagens e eventos locais 
sempre que houver um 
surto em andamento em 
nível nacional, mesmo que 
ainda não tenha afetado 
sua comunidade.

Por enquanto, o país 
continua firmemente com-
prometido com uma pos-
tura de”tolerância zero” 
em relação ao vírus. Dado 
o controle cada vez maior 
do delta sobre o globo e 
as questões não resolvi-
das sobre a eficácia das 
vacinas chinesas contra 
ele, parece haver poucas 
perspectivas de mudan-
ças políticas significativas 
até meados de 2022, no 
mínimo.

Tudo isso pode ter 
consequências significa-
tivas. O crescimento do 
consumo e do setor de ser-
viços da China - fonte de 
todos os ganhos líquidos 
de empregos para o país 
desde 2012, com exceção 
do ano passado - pode con-
tinuar ficando para trás 
por muito mais tempo do 
que a maioria dos econo-
mistas havia previsto an-
teriormente.

Se o crescimento das 
exportações desacelerar 
ainda mais no final de 2021 
e houver mais surtos no in-
verno, o governo poderá 
ser forçado a voltar a uma 
política monetária e fiscal 
mais flexível - e a uma pos-
tura mais permissiva em 
relação à propriedade e à 
dívida do governo local.

Alternativamente, se 
Pequim mantiver o limite 
da dívida, o crescimento 
poderá desacelerar de 
forma mais acentuada e 
o mercado de trabalho e 
o potencial de consumo 
da China poderão sofrer 
cicatrizes mais permanen-
tes. Também são possíveis 
controles mais rígidos de 
entrada e saída do país.

China enfrenta surto 
da variante delta

Talibã captura as cidades 
afegãs de Kandahar e Herat
Agência Estado

Insurgentes do Talibã 
aumentaram seu contro-
le sobre o Afeganistão on-
tem, dominando a segunda 
e terceira maiores cidades, 
enquanto embaixadas oci-
dentais se preparavam para 
enviar tropas a fim de ajudar 
a retirar os funcionários da 
capital Cabul.

A captura de Kandahar, 
a segunda maior cidade do 
país, no sul, e de Herat, no 
oeste, depois de dias de con-
frontos, é um revés devasta-
dor para o governo, que vê 

o Talibã se sobrepor às suas 
forças de segurança.

“A cidade parece uma 
linha de frente, uma cida-
de-fantasma”, disse Ghulam 
Habib Hashimi, membro do 
conselho provincial, por te-
lefone, de Herat, localidade 
de cerca de 600 mil habi-
tantes próxima da fronteira 
com o Irã.

“As famílias ou partiram, 
ou estão se escondendo em 
casa.” Referindo-se ao polo 
econômico de Kandahar, no 
sul afegão, uma autoridade 
do governo disse à Reuters: 
“Após combates intensos, no 

final da noite passada, o Tali-
bã assumiu o controle”.

As derrotas atiçam o te-
mor de que o governo apoia-
do pelos Estados Unidos caia 
nas mãos dos insurgentes, no 
momento em que as forças 
internacionais finalizam sua 
retirada depois de 20 anos 
de guerra. Uma autoridade de 
Defesa dos EUA citou informes 
da inteligência norte-ameri-
cana desta semana, segundo 
os quais o Talibã pode tomar 
Cabul dentro de 90 dias.

O Programa Mundial de 
Alimentos das Nações Unidas 
vê a escassez de alimentos no 

Afeganistão como “bastante 
grave” e piorando, disse um 
porta-voz, acrescentando 
que a situação tem todas as 
características de uma catás-
trofe humanitária.

Das maiores cidades do 
Afeganistão, o governo ainda 
comanda Mazar-i-Sharif, no 
norte, e Jalalabad, no leste 
e perto da fronteira com o 
Paquistão, além de Cabul.

Em reação aos avanços do 
Talibã, o Pentágono disse que 
enviaria cerca de 3 mil solda-
dos adicionais dentro de 48 
horas para ajudar a retirar o 
pessoal diplomático.

O relatório cita que desastres ambientais recentes como ondas de calor, incêndios florestais, tempestades tropicais e secas trazem impactos devastadores

Foto: Agência Brasil
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Valor é referente ao primeiro semestre deste ano e representa alta de 25,8% em relação ao mesmo período do ano passado

A arrecadação do setor segu-
rador (sem incluir Saúde e DPVAT) 
na Paraíba foi de R$ 962,25 mi-
lhões no período de janeiro a junho 
de 2021, segundo a Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitaliza-
ção (CNSeg). O número representa 
um crescimento de 25,8% em rela-
ção ao mesmo período do ano pas-
sado, superando o desempenho 
nacional, cuja alta foi de 19,8% no 
mesmo intervalo.

De acordo com Luciana Bezer-
ra, executiva de seguros e delegada 
do Sindicato das Seguradoras Nor-
te e Nordeste (Sindsegnne), na Pa-
raíba os tipos de seguro que mais 
contribuiu para a alta foi o seguro 
de vida (55,3%). Dentre os riscos 

patrimoniais, os destaques foram o 
seguro empresarial e o seguro resi-
dencial, com aumentos de 56,9% e 
55,3%, respectivamente (números 
de janeiro a maio deste ano).

Segundo ela, em todo o Brasil, 
assim como na Paraíba, houve um 
aumento em 30% na busca pela 
proteção e serviços existentes no 
seguro residencial, contribuindo 
também para o bom desempenho 
do mercado. Essa procura foi mo-
tivada pela necessidade da realiza-
ção de home office durante a pande-
mia de covid-19, já que as pessoas, 
sobretudo no ano passado, passa-
ram a ficar mais tempo em casa. 
“No seguro de vida, percebemos um 
aumento na percepção das pessoas 
sobre a importância da proteção da 
renda familiar em casos de impre-
vistos”, declarou.  

Luciana Bezerra confirma o 
significativo aumento da arrecada-

ção do setor no Estado e explicou 
que logo que transcorreram os pri-
meiros meses do início da pande-
mia, percebeu-se uma recuperação 
do mercado mês a mês. Ou seja, 
diferentemente de outras áreas da 
economia, a retomada do setor se-
gurador não demorou para ocorrer. 

Porém, apesar do crescimento, o 
mercado de seguros da Paraíba tem 
uma arrecadação que ainda repre-
senta cerca de 1% do mercado nacio-
nal, o que indica um cenário de opor-
tunidades em diversos segmentos.   

Por isso, para se manterem 
competitivas e avançarem em ter-
mos de representatividade nacio-
nalmente vale investir em estraté-
gias inteligentes. Segundo ela, as 
seguradoras estão, cada vez mais, 
em busca da personalização de 
novos produtos e serviços para se 
adequar e atender às necessidades 
e demandas do consumidor. Essa 
é uma das formas de manterem e 
conquistarem clientes. 

Tendência
A delegada do Sindicato das 

Seguradoras Norte e Nordeste 
(Sindsegnne) na Paraíba, Luciana 
Bezerra, declarou que o aumento 
na arrecadação do mercado de se-
guros no Estado não foi algo iso-
lado, que tende a se expandir nos 
próximos meses. De acordo com 
ela, o cenário é de otimismo. 

“Não só pela possibilidade de re-
torno às atividades com o avanço da 
vacinação, inclusive com a retomada 
do turismo nacional, que alavanca 
oportunidades no seguro viagem, 
como também pelo maior entendi-
mento da sociedade sobre a impor-
tância da proteção e pela percepção 
da relação custo/benefício que um 
bom seguro oferece”, completou. 

Brasil
No país, o mercado de seguros 

brasileiro arrecadou R$ 145,1 bi-
lhões (de janeiro a junho deste ano), 
superando a do segundo semestre 
de 2019, antes da pandemia, que 
atingiu R$ 144,7 bilhões. O presi-
dente da CNSeg, Marcio Coriolano, 
afirmou, em entrevista divulgada na 
Agência Brasil, que todo mundo con-
tinua muito preocupado em prote-
ção de seguros e que o desempenho 
deve continuar positivo. “Acho que 
tem tudo para ir para um patamar 
superior ao que tivemos até agora”.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Paraibanos gastam mais de 
R$ 962 milhões em seguros

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaborador

Procrastinar vem do grego “akrasia” e 
significa o estado de ir contra o seu melhor 
julgamento.

Segundo o dicionário, procrastinação 
“é o diferimento ou adiamento de uma ação. 
Para o procrastinador, essa ação gera estresse, 
sensação de culpa, perda de produtividade 
e sensação de culpa em relação aos outros, 
por não cumprir suas responsabilidades e 
compromissos.”

Essa definição é perfeita em muitos 
sentidos, pois o sentimento é mesmo muito 
ruim. Parece que o nosso cérebro se alimenta 
disso quando nos impede de fazer o que 
sabemos que precisamos. O “fazer” de última 
hora faz com que a entrega não saia perfeita 
e isto está ligado diretamente a falta de 
planejamento e a administração do tempo.

Muitas pessoas não conseguem separar 
o que é urgente do que é importante. Acabam 

se perdendo em suas atividades diárias, 
descumprindo prazos e gerando grande 
tensão no ambiente de trabalho ou de estudos. 
As distrações do ambiente são muitas e nos 
desviam do nosso foco. Quando nos sentamos 
para estudar, temos vontade de fazer tudo, 
menos estudar. São necessários pelo menos 
30 minutos tentando, para nosso cérebro 
começar a focar na tarefa.

Viver procrastinando é viver 
perigosamente. Emoção que traz adrenalina 
para o cérebro, mas pode gerar grande 
constrangimento para a vida real e 
profissional, evitando o autodesenvolvimento. 
Pessoas ansiosas, por incrível que pareça, 
podem ser muito procrastinadoras. 
Temos que estar sempre atentos, pois até 
compromissos familiares podem ser deixados 
de lado, prejudicando nosso relacionamento 
interpessoal.

A boa notícia é que existe treino para isso. 
Comece tendo clareza no que deve ser feito. 
Anote tudo o que precisa fazer. Discrimine, 
como e quando fazer por ordem de prioridade. 
Você pode criar listas de ações do que precisa 
executar em menos de cinco minutos, como 
marcar consultas, dar telefonemas, etc...

Só não vale passar o dia inteiro sem olhar 
a lista, porque com o procrastinador(a) isso 
também acontece. 

A partir daí, no dia a dia, pode ir anotando 
a previsão do término de atividades para fazer 
até 24 horas antes do prazo definido. Você 
vai criando seus próprios prazos. Adotando 
essa rotina de forma constante, vai trazer 
a experiência extremamente prazerosa de 
cumprir os prazos com qualidade, o que 
causará uma felicidade muito grande e a 
sensação do dever cumprido.

No mundo empresarial utilizamos 

a matriz GUT: Gravidade, Urgência e 
Tendência. É uma ferramenta que auxilia a 
priorização desolução de problemas através 
de um gráfico, classificando os problemas, 
questões e tarefas gerando uma pontuação 
correspondente. Aqueles itens com pontuação 
maior devem ser solucionados primeiro e 
assim se segue. 

A tendência é o que pode acontecer se 
nada for feito em relação ao problema, em 
curto, médio ou longo prazo. Essa matriz 
pode ser aplicada toda segunda-feira para o 
planejamento da semana ou de forma mensal. 
Evita com que as equipes fiquem perdidas 
em suas atividades, tendo somente iniciativas 
“semacabativas”, ou seja, ensaboando o pajé 
como se diz no bom ditado popular.

Na esfera corporativa, tempo é dinheiro 
e, portanto, é bem melhor segurar um 
“doido(a)” do que empurrar um lerdo(a)!

Procrastinação, você sabe o que é isso?

Cenário é de otimismo 
pelo maior entendimento 

da sociedade sobre a 
importância da proteção e 
pela percepção da relação 

custo/benefício que um bom 
seguro oferece 

Próxima semana

Sine-PB disponibiliza 239 vagas 
de emprego em cinco municípios

O Sistema Nacional de Em-
prego (Sine-PB) disponibiliza, na 
próxima semana, 239 vagas de 
emprego em cinco municípios 
do Estado: João Pessoa, Campina 
Grande, Mamanguape, Pombal e 
São Bento. João Pessoa dispõe do 
maior número de oportunidades, 
onde estão sendo oferecidas 137 
vagas, com 80 para o cargo de au-
xiliar de linha de produção e 10 
para corretor de imóveis.

Campina Grande possui o 
segundo maior quantitativo. Na 
cidade, estão sendo ofertadas 70 
oportunidades, o maior número é 
para os cargos de vendedor pra-
cista (12) e encanador (10). No 
Sine-PB ainda há vagas de empre-
go em outros três municípios: 18 
vagas em Mamanguape; 10 vagas 
em São Bento, sendo seis para 
atendente de loja e no município 
de Pombal, com quatro vagas.

Gradativamente o Sine-PB 
vem retomando o atendimento, 
atualmente já são 11 postos em 
funcionamento, dos 15 postos 
existentes na Paraíba. Os traba-
lhadores interessados poderão 
buscar atendimento nos postos 
existentes nos municípios de João 
Pessoa, Campina Grande, Caja-
zeiras, Monteiro, Pombal, Sapé, 
Bayeux, Conde, Guarabira, Itapo-
ranga e São Bento.

O atendimento no órgão é 
prestado de segunda a quinta-fei-
ra, das 8h30 às 16h30, por ordem 
de chegada. São distribuídas 140 
fichas, sendo 80 para atendimen-
to sobre Seguro Desemprego e 
60 para consulta de emprego. 
A população pode dispor ainda 
dos serviços de intermediação de 
mão de obra, Seguro Desemprego, 
qualificação social e profissional, 
além de orientação profissional.

O Sine-PB ainda realiza o tra-
balho de recrutamento de pessoal 
para empresas instaladas ou que 
irão se instalar no Estado. Esses 
serviços podem ser solicitados 
através do e-mail: estadual@hot-
mail.com. Os telefones de contato 
são: 3218-6617 - 3218-6600.

Aproxime a câmera do celular do 
QR Code e confira as informações sobre 

as vagas de emprego no Estado 

Foto: Evandro Pereira

Atendimento no órgão é prestado de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h30, por ordem de chegada das pessoas interessadas
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De uma modesta unidade de torrefação, em 1951, a São Braz cresceu e passou para 12 linhas industriais na Paraíba

Em 1951, período do 
pós-guerra, o empresário 
José Carlos da Silva Júnior, 
juntamente com o pai, cons-
tituíram a empresa José Car-
los & Filho, iniciando oficial-
mente a história de uma das 
principais indústrias de ali-
mentos do país, a São Braz, 
que completou em julho 70 
anos de existência. Atual-
mente, ela produz cerca de 
200 produtos, somando 18 
mil toneladas de alimentos 
por mês. Mas no início, a in-
dústria teve como carro-che-
fe o café e o fubá de milho. 
Pouca gente sabe mas, na-
quela difícil fase econômica, 
os produtos eram distribuí-
dos em carrinhos azuis, cor 
tradicional da marca.

Com a escassez de com-

bustível enfrentada na épo-
ca, a entrega dos alimentos 
chegou a ser feita em carro-
ças na cidade de Campina 
Grande. “Lá vem a burra da 
São Braz!”, diziam quem a via 
passar. A empresa, que par-
tiu de uma modesta unidade 
de torrefação na Rainha da 
Borborema há sete décadas, 
hoje conta com 12 linhas in-
dustriais, centralizadas no 
município de Cabedelo, na 
Paraíba. 

Segundo o gerente de 
Marketing da São Braz, Car-
los Frederico Dominguez, a 
empresa trabalha com equi-
pamentos de ponta e com 
tecnologia própria de blen-
dagem dos grãos. Com isso, 
consegue uma uniformiza-
ção mais adequada da torra e 
mantém, assim, um elevado 
padrão de sabor para seus 
consumidores. 

“Além disso, oferecemos 
uma linha que permite ao 
consumidor escolher o perfil 
de sabor que mais lhe agra-
de. Os nossos cafés partici-
pam do programa do Selo de 
Pureza e qualidade da ABIC, 
e a empresa está entre as 
oito maiores torrefações do 
Brasil”, acrescentou.

Inovação
O investimento tecnoló-

gico fez parte de toda traje-
tória da indústria. Uma prova 
disso é que em 1976, a fábrica 
foi a primeira empresa priva-
da totalmente paraibana a 
ter um computador em suas 
dependências no Estado. Na 
época, a novidade chegou a 
atrair várias pessoas que se 
dirigiam até o local para co-
nhecer o equipamento - um 
IBM/3 M6, com memória de 
4 kb. “A máquina tinha apenas 

um terminal e só executava 
uma tarefa por vez”, declarou 
o gerente de Tecnologia da In-
formação da Indústria, Israel 
de Oliveira Assis.

O gerente de TI está na 
empresa desde 1977 e tem 
muita história para contar 
sobre essa evolução tecno-
lógica. Ele destaca que, como 
existiam poucos equipamen-
tos semelhantes instalados 
no Estado, não era rara a vi-
sita até mesmo de estudan-
tes dos cursos de tecnologia 
das universidades que iam 
à indústria conhecer a má-
quina. “Por outro lado, tam-
bém houve um certo receio 
por parte dos funcionários 
por causa da implantação 
do computador, mas, aos 
poucos, com um trabalho de 
muito diálogo, mostramos 
que a novidade era uma fer-
ramenta que iria auxiliá-los 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Café e fubá de milho mantêm 
empresa ativa há 70 anos
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n Para comemorar o aniversário de 70 anos, a São 
Braz lançou a promoção “Sabor de Prêmios”, que 
vai sortear 10 carros e um apartamento para o con-
sumidor. Para participar, basta adquirir produtos da 
marca e seguir as instruções que estão no site da 
empresa www.saobraz.com.br/

nas suas tarefas”, relata.
A tecnologia, segundo 

Israel, gera não apenas au-
tomação e agilidade, mas 
também contribui para a 
qualidade dos mais variados 
produtos que são produzidos 
na empresa. Além do café e 
do fubá, a indústria ainda fa-
brica itens alimentícios como 
barras de cereais, canjiqui-
nha e snacks.

 E segundo o gerente 
de Marketing, Carlos Frede-

rico Dominguez, há planos 
para o lançamento de novos 
itens, uma vez que a São Braz 
está sempre investindo em 
desenvolvimento, seja em 
novos produtos ou em am-
pliação das linhas. “Podemos 
registrar o recente lançamen-
to da linha de cafés especiais 
de regiões do Brasil, com ca-
fés do Cerrado, Sul de Minas 
e Mogiana. Existem produtos 
em estudo, mas estes ainda 
não podemos comentar”.

Mais de 1,6 mil empregos diretos no Estado
Atualmente, a São Braz 

gera 1.621 postos de traba-
lho diretos e mais 4.800 in-
diretos, sendo a maior indús-
tria de alimentos da Paraíba 
e uma das maiores do Nor-
deste. Segundo o gerente de 
Marketing da indústria, Car-
los Frederico Dominguez, a 
empresa é uma das maiores 
contribuintes de Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS) da Paraíba. 

“Em 2020, a São Braz 
pagou ao Estado, cerca de 
R$ 17 milhões de tributos. 
Em 2019, segundo dados da 
Revista Fisco, foram aproxi-
madamente R$ 14 milhões”, 
declarou Dominguez, acres-
centando que a São Braz é 
uma indústria 100% de capi-
tal nacional. 

De acordo com o presi-
dente da Federação das In-
dústrias do Estado da Paraí-
ba (Fiep), Francisco de Assis 

Benevides Gadelha (Buega 
Gadelha), a empresa é uma 
das primeiras da Paraíba no 
ramo de alimentação, com 
capital nacional e gerida por 
grupo familiar. “Podemos di-
zer que é uma empresa que 
já nasceu inovadora, quando 
não se tinha o conceito dis-
seminado, passando a ser 
exemplo em diversas áreas 
de gestão, principalmente 
em qualidade, onde sempre 
se destacou”. 

O presidente da Fiep sa-

lientou ainda que a São Braz 
tem um relevante significa-
do para o desenvolvimento 
industrial da Paraíba, pelo 
pioneirismo em qualidade e 
inovação e a capacidade de se 
destacar no cenário nacional, 
ocupando a sexta posição no 
ranking de torrefação de café. 
“É reconhecida por valorizar 
o capital humano, garante 
empregabilidade a milhares 
de paraibanos, sempre inves-
tindo na formação e na qua-
lidade de vida dos mesmos”.

Dados enviados pela São Braz mostram que, no ano passado, o fatu-
ramento bruto da empresa foi de R$ 800,8 milhões, representando um 
aumento de 18,5% se comparado ao ano anterior. Já a receita líquida 
chegou a R$ 672,6 milhões, com alta de 16,4% sobre 2019. 
Segundo o diretor financeiro da empresa, Rosenvaldo Costa, um dos 
itens que alavancou as vendas em 2020 foi a farinha de milho. “É um 
produto barato e com a qualidade São Braz, que garante que mesmo a 
população de baixa renda tenha acesso à alimentação básica”. A receita 
da São Braz é formada da seguinte forma: 1/3 pelos produtos de farinha 
de milho, 1/3 pelo café, e 1/3 dos outros produtos.

Faturamento em alta

Empresa faz investimentos 
em tecnologia para manter 
a automação e a agilidade, 
mas também para garantir 
a qualidade dos produtos

São Braz tem cerca de 200 
itens, produzindo 18 mil 
toneladas de alimentos por 
mês, incluindo o café, o 
fubá, as barras de cereais, 
a canjiquinha e os snacks
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Café é um dos itens mais 
tradicionais da empresa, que ganhou o 

consumidor paraibano e do exterior 

Fotos: Divulgação
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Serviço de acolhimento provisório para pessoas que tenham 60 anos ou mais existe desde 2019 na capital paraibana

Acolhimento é um substantivo 
masculino que está diretamente re-
lacionado à hospitalidade e ao cui-
dado, principalmente com o outro. 
Foi com esse objetivo de acolher e 
cuidar que a Casa de Passagem do 
Idoso surgiu em 2019 na capital pa-
raibana. A iniciativa é um serviço de 
acolhimento provisório para pes-
soas que tenham 60 anos ou mais, 
independente do gênero delas, e 
estejam em situação de vulnerabili-
dade social, risco pessoal ou sejam 
vítimas de algum tipo de violência. 
Atualmente são mais de 15 idosos 
acolhidos.

Heleno da Silva, de 79 anos, 
está há mais de 6 meses na Casa 
de Passagem do Idoso, localizada 
no bairro do Cristo Redentor, em 
João Pessoa. Para ele, o lugar tem 
sido muito bom, por conta de toda 

a assistência oferecida. “O que eu 
mais gosto aqui é de comer e dor-
mir. Quando não tem nenhuma ati-
vidade ou não tenho o que fazer, 
estou sempre sentado em algum 
canto cochilando”, disse ele, dando 
risada. A vida de Heleno melhorou 
com o serviço, porque antes de 
chegar à Casa, ele morava nas ruas 
e estava sem dinheiro, necessitan-
do pedir. Atualmente, a renda de 
Heleno também vem do trabalho 
na roça, localizada no Ceará, onde 
uma ex-companheira e outros dois 
jovens tomam conta. 

Fernando Francisco, de 79 
anos, chegou há cerca de 3 meses 
à Casa de Passagem do Idoso. Na-
tural de Salvador, na Bahia, o ido-
so é artesão e veio de Natal, no Rio 
Grande do Norte, depois de perder 
parte das suas coisas. “Eu estava 
morando lá em um desses corre-
dores de quartinhos, como uma 
vila, mas teve uma dessas chuvas 

muito fortes e entrou água, encheu 
de água o quarto em que eu ficava, 
tentei salvar algumas coisas colo-
cando em cima da cama de cimen-
to. Só que depois disso, vi que não 
dava pra continuar lá. Então vim 
pra cá”, contou.

Fernando não tem mais nin-
guém da família com quem possa 
contar e se mantém ativo traba-
lhando com artesanato em mate-
riais como madeira e quenga de 
coco, além de produzir acessórios 
(colares, brincos, pulseiras, etc). 
Para ele, o trabalho manual é um 
passatempo e uma maneira de 
manter a mente ocupada. “Funcio-
na como uma higiene mental, um 
cuidado com a cabeça que não fica 
desocupada. Não gosto de ficar pa-
rado. Meu sonho é conseguir algum 
lugar pra trabalhar e vender as ar-
tes que faço”, desabafou Fernando.

Já Carlos Antônio, que tem 61 
anos, está pela segunda vez na Casa 

de Passagem do Idoso. Da primeira 
vez, passou pouco mais de um ano 
na residência, mas acabou saindo e 
retornou para as ruas. A volta para 
a Casa de Passagem aconteceu há 
algumas semanas. Por conta do ví-
cio no álcool, Carlos conta que pas-
sou por muitas dificuldades na rua, 
teve suas coisas roubadas e viu na 
residência uma nova chance de re-
começar. 

“Eu gosto de tudo aqui, é tudo 
muito bom. O tratamento das pes-
soas, a companhia dos idosos, a co-
mida, a assistência médica, temos 
psicólogos, fisioterapeuta... Não 
falta nada. Eu tenho duas irmãs, 
mas não sei onde elas estão, por-
que crescemos separados. Nasci 
em Recife, vim para João Pessoa 
com 9 anos e nunca mais as vi. Eu 
tô aqui [na Casa de Passagem do 
Idoso] até quando Deus permitir. 
Eles fazem um ótimo trabalho”, en-
fatizou Carlos.

Casa de Passagem abriga 
idosos em situação de risco

Dignidade e cuidado para quem mais precisa
O serviço foi instaurado em fevereiro 

de 2019 voltado para esse público espe-
cífico. De acordo com a coordenadora da 
Casa de Passagem do Idoso, Aneli Bezer-
ra, o serviço é uma conquista dentro da 
política de assistência social e institucio-
nal de João Pessoa, “trazendo  dignidade 
e cuidado para quem mais precisa nesse 
momento tão especial da vida”, disse ela.

O sistema de acolhimento temporário 
acontece através de encaminhamentos 
que podem vir da Promotoria do Idoso, 
dos Centros de Referência em Assistência 

Social (CREAS), do Conselho do Idoso, 
do Serviço Especializado em Abordagem 
Social (Ruartes) e do Consultório de Rua. 
“Durante o período de acolhimento, além 
de contar com toda estrutura física, seis 
refeições diárias e cuidadores os acom-
panhando durante todo o tempo, os 
idosos ainda podem contar com o auxílio 
de uma equipe técnica psicossocial e 
encaminhamentos a serviços de saúde, 
retirada de documentos pessoais, INSS, 
entre outros”, explicou Aneli.

Os serviços relacionados à saúde e 

à questão de documentação são os de 
maior demanda. Isso porque, muitas 
vezes, esses idosos chegam na Casa de 
Passagem sem documentos e a equipe vai 
atrás das informações em cartórios para a 
emissão de RG e CPF. Já relativo à saúde, 
os cuidados são mais intensos, principal-
mente na chegada desses idosos, pois 
muitos nunca se cuidaram ou não tiveram 
os cuidados adequados durante a vida e 
apresentam quadros descompensados de 
diabetes e hipertensão, além de alguns 
serem vítimas de quedas.

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Fotos: Ortilo Antonio

O que eu mais 
gosto aqui é de comer 
e dormir. Quando não 

tem nenhuma atividade 
ou não tenho o que 
fazer, estou sempre 

sentado em algum canto 
cochilando 

Heleno da Silva
Está na casa há seis meses

Eu gosto de tudo aqui, 
é tudo muito bom. O 

tratamento das pessoas, a 
companhia dos idosos, a 

comida, a assistência 
médica, temos psicólogos, 

fisioterapeuta... 
Não falta nada 

Carlos Antônio
Morador da casa

Na Casa de Passagem, os idosos 
contam com seis refeições diárias, 

cuidadores, serviços de saúde e 
retirada de documentos pessoais

SERVIÇO

n Secretaria de Direitos Humanos 
e Cidadania de João Pessoa
Rua Braz Florentino, 138, Centro, 
próximo à Praça Rio Branco
n E-mail: 
gabinetesdhc@gmail.com
n Horário: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Casa de Passagem do Idoso
Rua Luzia Pedrosa, 296, Cristo Redentor
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Programas intensificam ações 
e o protagonismo juvenil na PB
Consciência cidadã está sendo fomentada no Estado por várias secretarias na programação do ‘Agosto das Juventudes’

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

O ‘Agosto das Juven-
tudes’ visa fomentar a 
consciência cidadã e o pro-
tagonismo juvenil. Para 
comemorá-lo, os avanços 
e políticas públicas realiza-
das pelo Governo da Paraí-
ba, por meio do Comitê In-
tersetorial de Políticas para 
Juventude (Coijuv) estão 
sendo apresentados pela 
administração estadual. O 
Coijuv é formado por diver-
sas secretarias e órgãos da 
gestão estadual, vinculado 
à Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel).

Entre as principais po-
líticas públicas criadas pela 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência (Seecit) 
destacam-se os programas 
‘Ouse Criar’, ‘Espaço Prota’, 
‘Primeira Chance’ e a ‘Casa 
do Estudante da Paraíba’. 
Já as ações específicas da 
Sejel são o programa ‘Bolsa 
Esporte’, que auxilia atle-
tas paraibanos de alto ren-
dimento; e o programa da 
Rádio Tabajara ‘Fala Juven-
tude’, apresentando em sua 
programação entrevistas, 

serviços e oportunidades 
de estágio para a juventude. 
Ele é feito em parceria com 
a Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), transmiti-
do toda quarta-feira, às 18h.

Existe também o ‘Qua-
lifica Juventudes’, anunciado 
pelo governador João Aze-
vêdo (Cidadania) durante 
a abertura do ‘Agosto das 
Juventudes’, no último 2 de 
agosto. Esse programa visa 

promover a qualificação de 
jovens entre 18 e 29 anos, 
através de cursos e capacita-
ções relacionadas à realida-
de de cada uma das regiões 
da Paraíba, na qual estão 
inseridos. A secretária exe-
cutiva da Sejel, Rafaela Ca-
maraense, ressalta a impor-
tância dessa política pública.

“O ‘Qualifica Juventu-

des’ beneficia cerca de qua-
tro mil jovens de 65 muni-
cípios paraibanos. Tivemos 
acesso aos jovens de toda a 
Paraíba através do ‘Fórum 
de Gestores de Juventude 
da Paraíba’, o Forjuve, para 
elencar as necessidades de 
cada região. A partir dis-
so, pensamos na inserção 
desses jovens através do 
fortalecimento das poten-
cialidades dos municípios”, 
destacou.

Além dessas ações, exis-
tem outras políticas sendo 
executadas intersetorialmen-
te, a exemplo do ‘Empreen-
der Juventudes’, que concede 
duas linhas de créditos espe-
cíficas para esse público.

Em meio aos desafios 
da pandemia da covid-19, a 
Sejel priorizou a profissio-
nalização, trabalho e renda, 
assim como a saúde mental 
dos jovens.“Estou na gestão 
há um ano. Sem dúvida tem 
sido um desafio gerenciar 
tudo isso em meio à pande-
mia, no entanto, tivemos um 
ano bem produtivo. Realiza-
mos cursos voltados ao em-
preendedorismo, junto ao 
Conjuve, como o ‘Juventude 
Empreendedora’; cursos 
para mulheres jovens em 

O governador João Azevêdo anunciou o ‘Qualifica Juventudes’ no início do mês Rafaela Camaraense, da Sejel

situação de vulnerabilida-
de, como o ‘Ela Pode’, com 
a Rede Mulher Empreende-
dora. Além disso realizamos 
o webnário ‘Juventudes, Di-

versidade e Saúde Mental’, 
em parceria com a Secre-
taria da Mulher e Diversi-
dade Humana. Muitos são 
os desafios, temos poucas 

pessoas, mas muita vontade 
de chegar junto da juven-
tude para tentar amenizar 
os problemas enfrentados”, 
concluiu a secretária.

O ‘Qualifica Juventudes’ 
beneficia cerca de 

quatro mil jovens de 65 
municípios paraibanos, 
identificados por meio 
do Fórum de Gestores

Importância da juventude organizada
A Paraíba possui diversas juven-

tudes organizadas, dentre elas as 
juventudes do movimento estudantil, 
do movimento negro, quilombolas, 
ciganos, indígenas, desportistas, do 
movimento de jovens trabalhadores, 
de empreendedores, dos jovens que 
atuam na cena cultural, nos movi-
mentos religiosos, no movimento de 
mulheres, entre outros tantos. A Sejel 
tem sido o principal interlocutor e a 
porta de entrada na gestão estadual 
dessas juventudes, compreendendo 
sempre as suas diversidades.

O assessor da Sejel e diretor do 
programa ‘Fala Juventude’, Wéverton 
Correia, compreende o protagonismo 
juvenil como uma forma de escrever 
a própria história, desde que o jovem 
usufrua de seus direitos com respon-
sabilidade.

“Isso significa que ninguém deve 
interferir na maneira como o jovem 
decide levar a sua vida, cabendo ape-
nas o papel de orientação e apoio, 
para que esse jovem exerça o seu 
protagonismo. O Estado deve prepa-
rar o caminho para que as juventudes 
possam se desenvolver e fazer a dife-
rença na sociedade”, frisou.

Paulo Henrique, estudante de Di-
reito da Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) (campus de Guarabira) e 
representante discente no Conselho 
Estadual de Educação da Paraíba, 
começou a atuar no movimento es-
tudantil quando cursava Arquivologia 
na mesma instituição. Sua primeira 
experiência com a política estudantil 
começou no Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) e, desde então, 
permanece engajado. Atualmente, 
trabalha por melhorias na estrutura 
da UEPB e para que os jovens tenham 
acesso à educação, emprego e renda.

“Dialogamos com várias secreta-
rias de Estado, solicitando melhorias 
para a UEPB, tanto no campus João 
Pessoa quanto nos demais campus. 
Participamos das votações do orça-

mento democrático na Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), sempre 
em defesa da UEPB. A nossa luta 
atual é fazer com que todos os jovens 
tenham acesso a seus direitos. Afinal, 
a pandemia acentuou as desigual-
dades sociais, não se trata apenas 
de uma crise sanitária, mas também 
socioeconômica”, frisou.

Para Paulo Henrique, o movi-
mento estudantil representa “uma 
grande escola de formação política 
e cidadã”, pois foi através dessa 
vivência prática que construiu seu 
pensamento crítico e o mais impor-
tante: a consciência de classe.

“Um estudante não tem força 
sozinho, mas quando eles se orga-
nizam coletivamente, alcançam mu-
danças significativas. O movimento 
estudantil mostra que a política não 
deve ser ignorada pela juventude, 
mas sim construída pelo jovem e 
para o jovem”, declarou.

Por fim, o representante dos 
discentes destaca a importância da 
Sejel, pois tem sido “uma ouvidoria 
das juventudes” paraibanas. “Tem 
sido um lugar acessível onde pode-
mos dialogar e planejar projetos. 
Isso é muito significativo para nós”, 
destacou.

Foto: Divulgação

Paulo Henrique, estudante de Direito da UEPB

Fotos: Secom/PB



O Botafogo volta a cam-
po neste sábado, pela déci-
ma-segunda rodada da fase 
de classificação da Série C. O 
Belo, que tem 19 pontos, e é 
líder do Grupo A, vai enfren-
tar o Volta Redonda, que está 
na quarta posição com 17 
pontos. A partida está pro-
gramada para as 17 horas, no 
Estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, e terá um 
trio de arbitragem do Ceará. 
O juiz central será Luiz César 
de Oliveira Magalhães, auxi-
liado pelos assistentes Eleu-

tério Felipe Marques Junior e 
Jailson Albano da Silva.

Mesmo jogando fora de 
casa, o objetivo do Botafogo 
é vencer para se manter na 
liderança do grupo. Este pelo 
menos é o pensamento do 
técnico Gerson Gusmão, que 
espera um jogo muito difícil, 
mas vê o Belo em ascensão e 
com possibilidades de surpre-
ender o adversário dentro de 
sua própria casa.

“Vamos enfrentar um 
grande adversário, entrosado, 
com um contra-ataque rápido 
e o único que conseguiu nos 
vencer jogando no Almeidão. 
Mas, de lá para cá, o Botafogo 

foi se reforçando e crescendo 
na competição e não é mais 
aquele time que foi derrotado. 
A gente está esperando muita 
dificuldade, mas temos con-
dições de somar pontos neste 
jogo”, afirmou o treinador.

Gerson terá dois des-
falques para escalar o Bo-
tafogo. O volante Pablo e o 
atacante Welton levaram 
o terceiro cartão amarelo 
e vão cumprir suspensão. 
Para o lugar de Pablo, quem 
deverá atuar é o recém-con-
tratado, Tinga, que já jo-
gou alguns minutos contra 
o Paysandu. Com relação 
a Welton, ele ainda estava 

voltando de contusão e não 
estava ainda sendo titular.

Por outro lado, o trei-
nador deverá ter a volta de 
Clayton, que foi dispensado 
do último jogo em virtude do 
falecimento de sua mãe, e vai 
poder contar com o zagueiro 
William, que cumpriu sus-
pensão contra o Paysandu. 
Em seu lugar, jogou Tsunami, 
que desde que chegou ao 
Botafogo atuava como lateral 
esquerdo. 

“Em relação à zaga, Tsu-
nami já jogou muitas vezes 
como zagueiro em outros clu-
bes e não teve dificuldades, fez 
uma boa partida, mas William 

Machado vinha sendo o titular 
até agora e está mais entrosa-
do com os outros jogadores da 
zaga. Welton era pensamento 
meu já utilizá-lo no time ti-
tular neste jogo. Ele vinha de 
contusão, coloquei no segun-
do tempo contra o Paysandu e 
foi muito bem, e ia para o jogo 
agora, mas com a suspensão, 
não vou poder contar com 
ele”, disse o treinador 

A provável escalação do 
Botafogo para este jogo é: 
Lucas, Gabriel Yanno, Daniel 
Felipe e William Machado; 
Sávio, Amaral, Tinga, Esquer-
dinha e Gabriel Araújo; Eder-
son e Juba.

No Volta Redonda, a no-
vidade deve ser a estreia do 
meia Olavo, contratado re-
centemente. O técnico Neto 
Colucci lamentou bastante 
a derrota para o Manaus, na 
última rodada, por entender 
que o Voltaço foi melhor o 
tempo inteiro, mas não sou-
be aproveitar as diversas 
oportunidades criadas du-
rante a partida. 

O treinador espera que 
agora a equipe aproveite os 
dois jogos seguidos em casa, 
hoje contra o Botafogo e de-
pois contra o Paysandu, para 
vencer e assumir a ponta da 
tabela.

Ivo Marques  
ivo_esportes@yahoo.com.br

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Jogo de hoje vale a liderança
Técnico Gerson Gusmão vê o Belo em grande ascensão no campeonato e acredita em pontuação, mesmo jogando fora

 Volta Redonda-RJ x Botafogo-PB 
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Convocação
O técnico Tite convocou os jogadores para os três 
jogos das Eliminatórias; o paraibano Matheus Cunha
e mais cinco olímpicos estão na lista. Página 23
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Esportes
Foto: Instagram/Botafogopb

Brasileiro da Série D

Sousa e Treze fazem jogo decisivo no Marizão

Faltando apenas quatro 
rodadas para o término da 
primeira fase da Série D do 
Campeonato Brasileiro de 
Futebol, a competição chega 
em uma etapa decisiva para 
a pretensão das equipes que 
desejam avançar na dispu-
ta e na briga pelo acesso à 
terceira divisão nacional em 
2022. No Grupo 3 da compe-
tição, onde estão Campinen-
se, Sousa e Treze, a rodada 
colocará, frente a frente, o 
Sousa e o Treze, hoje, às 16h, 
no Estádio Marizão, uma 
hora antes, a Raposa entra 
em campo, no Amigão, dian-
te do Central de Caruaru-PE.

Com as duas equipes 
potiguares tendo aberto, nas 
últimas rodadas, uma vanta-
gem considerável para a reta 
final dentro da chave, efeti-
vamente, os três paraibanos 
brigam por duas vagas e 
ainda há o Atlético Cearense, 
que soma 11 pontos, um a 
menos que o Sousa, quinto 
colocado, e segue vivo na 
disputa. Hoje, o ABC-RN li-
dera o grupo com 22 pontos, 

precisando apenas de uma 
vitória para se garantir, ma-
tematicamente, na próxima 
fase. Enquanto isso, o Amé-
rica de Natal é o segundo co-
locado com 18 pontos, três a 
mais que o Campinense, em 
seguida, vem o Treze com 13 
pontos fechando o G4.

É nesse cenário que o 
Sousa recebe o Treze, logo 
mais no Marizão, onde, na 
última década, não sabe o 
que é perder para o alvine-
gro de Campina Grande, seja 
em Campeonatos Paraiba-
nos ou em competições na-
cionais. Por isso, fazer valer 
o mando de campo é uma 
das principais expectativas 
do alviverde, time que não 
vence há quatro jogos e já 
está há três partidas sem 
saber o que é marcar um gol. 
Por conta desse contexto de 
dificuldade para o time ser-
tanejo, o técnico Pedro Man-
ta, que assumiu a equipe 
duas rodadas atrás acredita 
que essa partida será um 
divisor de águas.

"Assumi a equipe em um 
momento de dificuldade e 
estamos tendo que trocar o 
pneu com o carro andando. 

A equipe perdeu jogadores 
importantes dentro da Série 
D, que, por aí só, já é bastante 
complicado, especialmente 
nesse grupo com três times 
da Paraíba. Todo jogo é fun-
damental e, agora, teremos 
um confronto direto con-
tra um rival local e que está 
brigando conosco por uma 
vaga na próxima fase. Será 
um jogo muito complicado", 
explicou Pedro Manta.

Do lado do Treze, um 
resultado negativo na parti-
da contra o Sousa, pode re-
presentar a queda da equipe 
para a sexta colocação da 
chave, algo que o zagueiro 
Euller espera evitar, mesmo 
sabendo do tabu que enfren-
tará jogando no Marizão.

"Eu nunca joguei contra 
o Sousa no Marizão, mas 
se são 10 anos sem vencer 
jogando lá, não será fácil 
derrubar esse tabu, além 
disso, eles estão precisando 
muito desse resultado. En-
tão entendo que, realmente, 
será um jogo decisivo e que 
pode definir muita coisa em 
relação à competição e as 
próximas rodadas", comen-
tou Euller. 

Campinense
Na terceira colocação do 

campeonato, o Campinen-
se chega em uma condição 
melhor para essa rodada, no 
entanto, isso não garante ao 
time uma situação de con-
forto, especialmente, pois o 
adversário de hoje impõe à 
Raposa a obrigação de vencer, 
às 15h, no Amigão, diante do 
Central de Caruaru, lanterna 

do grupo. Com uma tabela 
mais acessível, serão três jo-
gos em casa, nas últimas qua-
tro rodadas, a verdade é que 
o rubro-negro agora passa a 
ser pressionado por bons de-
sempenhos e a classificação 
para a próxima fase passa a 
ser uma obrigação.

Isso ocorre pelo título 
estadual deste ano, obtido 
em meio a sérias restrições 

financeiras, pelo bom começo 
da equipe na Série D, mas, 
principalmente, pela fila na 
luta pelo acesso, onde, desde 
2014, a equipe busca, sem su-
cesso o acesso para a terceira 
divisão. Vindo de mais um 
empate contra o seu maior 
rival, o Treze, a equipe, agora 
precisa fazer valer seu mando 
de campo contra o lanterna 
do grupo. 

Foto: Instagram/trezeoficial

O técnico do Treze, Welington Fajardo, conversa com os jogadores sobre as dificuldades do jogo deste sábado

Jogadores do Botafogo têm uma 
missão árdua neste sábado contra 

o Volta Redonda, na Cidade do Aço, 
em disputa pela liderança do Gupo A



Carros de todas as marcas e motores vão reunir amantes da velocidade, num evento inédito na Paraíba

O Circuito Paladino no 
Município de Conde, conhe-
cido por sediar provas de 
kart nacionais e interna-
cionais, neste sábado vai 
ser palco de competições 
diferentes com carros. Tra-
ta-se da Copa J. Carneiro 
de Sanderos RS, que terá a 
participação de 15 pilotos, 
e a Hot Lap Driving Dreams, 
com carros de todas as mar-
cas e motores, com partici-
pação de mais de 40 pilotos. 
A copa é algo inédito no país 
e a hot lap já será a 13a edi-

cão que tem, como principal 
objetivo, reunir amantes 
da velocidade, com e sem 
experiência, evitando assim 
os famosos rachas de rua. As 
provas serão abertas ao pú-
blico com ingressos a R$ 20, 
mais um quilo de alimento 
não perecível, que será en-
tregue a famílias carentes.

“A nossa intenção com 
a Hot Lap Driving Dreams é 
trazer pilotos experientes, 
ou não, para disputar provas 
oficiais, com toda a seguran-
ça possível, de forma orga-
nizada evitando acidentes, e 
tentar acabar de vez com os 
rachas perigosos nas ruas, 

botando em risco a vida dos 
pilotos e do público em ge-
ral. Neste tipo de prova, po-
dem participar carros com 
motores desde 1.0 até os 
superesportivos.

Os carros não podem 
fazer ultrapassagens, é uma 
volta cronometrada e quem 
fizer o menor tempo vence 
as provas, que serão dividi-
das de acordo com a capa-
cidade dos motores e entre 
pilotos amadores e profis-
sionais, com uma duração 
de 7 horas, com início às 9h 
da manhã e término às 22 
horas”, disse o organizador 
da prova, Julian Simão.

Sobre a Copa Sandero, 
Julian informou que ela será 
dividida entre a categoria de 
pilotos amadores, com seus 
carros originais de fábrica, 
e a dos pilotos profissionais, 
com carros preparados para 
desenvolver uma maior ve-
locidade.

“Esta será a primeira 
prova do gênero no país, 
porque vai envolver carros 
normais, do jeito que vem de 
fábrica para qualquer usuá-
rio, além de pilotos inex-
perientes, alguns até que 
nunca participaram de uma 
corrida ou raxa. Qualquer 
pessoa que saiba dirigir e 

goste de velocidade, com 
idade igual ou acima de 18 
anos, pode participar do 
evento. Cada volta terá na 
pista sete ou oito carros, 
mas com largadas alterna-
das, uma atrás da outra, por-
que não pode ser feita ul-
trapassagem, já que a pista 
é estreita, com dimensões 
para corridas de kart e a 
cronometragem é feita carro 
a carro”, acrescentou o orga-
nizador do evento.

Provas de stock car
O automobilismo da Pa-

raíba está mesmo em alta, vi-
vendo um grande momento. 

No começo da semana, uma 
comissão da Confederação 
Brasileira de Automobilismo 
fez uma visita de inspeção 
ao Autódromo Internacional 
da Paraíba, inaugurado há 
pouco tempo. Na oportuni-
dade, a CBA autorizou, com 
algumas pequenas mudan-
ças, a realização de provas 
de grande porte no Estado. 
Durante a fiscalização quem 
esteve presente foi o ex-pilo-
to de Fórmula 1, Rubens Bar-
richello. O objetivo maior é 
trazer para a Paraíba, uma 
prova do Circuito Brasilei-
ro de Stock Car, nos próxi-
mos meses.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Circuito Paladino sedia hoje
provas de volta mais rápida
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na então arborizada e pa-
cata cidade de João Pessoa, precisamente 
no dia cinco de março do ano de 1943 e os 
seus pais o batizaram com o nome de JOSÉ 
DIMAS DE MEDEIROS, mas para o mundo 
da bola ficou conhecido como o abnegado 
“DIMAS MEDEIROS”.

O menino Dimas teve a felicidade de 
crescer no tradicional bairro da Torre, 
antigo celeiro de bons jogadores de nosso 
estado. Aos 13 anos, ele ingressou na ca-
tegoria infantil do tradicional Íbis Futebol 
Clube, jogando de lateral esquerdo e de 
zagueiro central.

Aquela criança foi crescendo, aprimo-
rando-se e galgando as demais categorias 
do famoso pássaro preto da Torrelândia.  
Dimas passou pelo infantil, juvenil, ama-
dor e pelo profissional do Íbis Futebol 
Clube. Sim, caro leitor, o Íbis já disputou o 
Campeonato Paraibano de Profissionais.  
Quem o viu atuando dentro das quatro 
linhas recorda-se de um defensor que 
jogava para a equipe, bastante aplicado 
e que não recorria e nem apelava para o 
jogo desleal.

Daquela época de atleta ele lembra 
com saudosismo dos excelentes Zé do 
Figo, meia ponta de lança, Ní, zagueiro 
central e o incomparável atacante Miruca, 
aquele que jogou no São Paulo Futebol 
Clube e de tantos outros habilidosos com-
panheiros, como Gogóia e Curica que o 

tempo se encarregou de distanciá-los por 
diversos motivos.

Quando foi em 1967, no antigo Está-
dio Olímpico José Américo de Almeida, 
o campo do Boi Só, Dimas resolveu pen-
durar as suas chuteiras em uma decisão 
bastante disputada contra a fortíssima 
equipe do Estrela do Mar Esporte Clube, 
tradicional equipe do bairro de Jaguaribe. 
Naquele dia o Íbis Futebol Clube conquis-
tou o vice-campeonato misto do estado, 
competição que mesclava jogadores 
amadores com profissionais.  Daquela data 
em diante, ele passou a jogar apenas em 
partidas amistosas no quadro de vetera-
nos do seu querido clube. O Íbis perdia um 
atleta disciplinado e ganhava um abne-
gado dirigente. Dimas passou a exercer 
vários cargos em sua diretoria, dentre eles 
citamos o de técnico e diretor de futebol 
das categorias de base.

Em 1971, Dimas assumiu pela pri-
meira vez a presidência do tradicional 
rubro-negro, que funcionou em várias 
sedes daquele bairro, podemos aqui citar 
nas ruas Adolfo Cirne e Manoel Deodato. 
Várias gerações de adolescentes passaram 
por suas respectivas orientações técnicas, 
morais e de conduta. Dimas era mais do 
que um presidente de clube, ele orientava 
e encaminhava a garotada como se fosse 
um irmão mais velho ou um pai. Matrí-
culas escolares foram por ele providen-

ciadas. Carteiras de estudantes e livros 
foram adquiridos por ele em benefício dos 
atletas mais novos e necessitados.

Nos finais de semana era comum avis-
tá-lo empurrando a sua bicicleta, vermelha 
e preta, com o saco de material esportivo 
em cima do bagageiro sendo seguido por 
uma fileira indiana de meninos em direção 
aos antigos campos de futebol, aqueles 
lamentavelmente destruídos pela espe-
culação imobiliária e pela insensibilidade 
dos nossos governantes.

Quem não seguiu a carreira profis-
sional nos campos ou nas quadras, ali 
aprendeu lições de companheirismo, 
de equipe, urbanidade e conduta social. 
Quem não se lembra dos atletas:  Odon, 
Regis Guru, Augusto, Toinho, Fernando 
Silva, Chocolate, Tito, Ronaldão e Rabicó, 
sendo que os três últimos migraram para 
o futebol de salão. 

Do ano de 1971 até a presente data, 
com outros dirigentes alternando na 
presidência, Dimas vem comandando os 
destinos do clube, que lamentavelmente 
foi transferido para a Rua Edite Toscano 
Varandas, nº 186, bairro de Mangabeira 8, 
atual residência do nosso homenageado. 
Hoje, com 79 anos de idade, aposentado 
do Estado como professor de Matemática, 
ele ainda consegue colocar o clube para 
disputar a categoria sub-20 do Campeona-
to Paraibano. 

Para nós torcedores, cronistas e despor-
tistas paraibanos ficou a certeza de que o 
cidadão José Dimas de Medeiros, o popu-
lar “DIMAS MEDEIROS” escreveu o seu 
nome com tintas douradas e perpétuas na 
brilhante história do futebol paraibano.

Você se lembra do abnegado Dimas Medeiros?

Dimas Medeiros com um dos troféus conquistado pelo Íbis

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Divulgação/Circuito Paladino

O Circuito Paladino, palco de 
provas de kart, recebe neste 
sábado uma competição de carros 
em busca da volta mais rápida



Técnico chama seis jogadores da seleção olímpica para os jogos, em setembro, contra Chile, Argentina e Peru

Com seis campeões olímpicos 
nos Jogos de Tóquio-2020, o técni-
co Tite convocou nessa sexta-feira 
a seleção brasileira para a rodada 
tripla das Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, que será no Catar, 
contra Chile, Argentina e Peru. Os 
laterais Daniel Alves e Guilherme 
Arana, o volante bruno Guimarães, 
o meia Claudinho e os atacantes 
Richarlison e Matheus Cunha fo-
ram chamados agora para o time 
principal. A novidade é o atacante 
Raphinha, do Leeds United, da In-
glaterra.

Esta será a primeira vez que o 
grupo da seleção brasileira princi-
pal se reunirá depois do vice-cam-
peonato da Copa América, no mês 
passado - derrota na final para a 
Argentina por 1 a 0, no Estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além de Daniel Alves, do são 
Paulo e de volta à seleção prin-
cipal aos 38 anos, outros quatro 
jogadores atuam em clubes do 

brasil - casos de Guilherme Ara-
na, do Atlético-MG, do goleiro 
Weverton, do Palmeiras, do meia 
Éverton Ribeiro e do atacante Ga-
briel, ambos do Flamengo. Inicial-
mente, esses atletas desfalcarão 
suas equipes na 19ª rodada do 

Campeonato brasileiro, na parti-
da de volta das quartas de final da 
Copa do brasil e, possivelmente, 
também no duelo de ida das se-
mifinais. Mas a CBF buscará solu-
ções para readequar o calendário 
e não prejudicar esses times.

O primeiro desafio da equipe 
comandada por Tite nesta Data 
Fifa será no dia 2 de setembro, pela 
nona rodada, contra o Chile, em 
santiago. Na sequência, o brasil 
jogará duas vezes com mandante. 
No dia 6, pela sexta rodada - uma 
das adiadas de março -, a rival será 
a Argentina, na Neo Química Are-
na, em são Paulo. Três dias depois, 
o adversário será o Peru, pela 10ª 
rodada, a primeira do returno das 
Eliminatórias, na Arena Pernam-
buco, no Recife.

Em outubro, o brasil terá pela 
frente Venezuela e Colômbia, como 
visitante, e o Uruguai, como man-
dante (provavelmente na Arena 
Amazônia, em Manaus). A seleção 
brasileira lidera as Eliminatórias 
com seis vitórias em seis jogos e 
100% de aproveitamento. Argenti-
na, Equador e os uruguaios comple-
tam a zona de classificação direta à 
Copa do Mundo de 2022, enquanto 
que os colombianos, que figuram 
na quinta posição, disputariam nes-
te momento a repescagem.

Agência Estado

Paraibano Matheus Cunha
é um dos convocados de Tite
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Liderança do Brasileirão em jogo

Brasileiros vão bem na Libertadores

PSG joga hoje, 
ainda sem Messi

Prefeitura e CBF acertam parceria com o projeto “Gol do Brasil”

Este sábado programa um dos jogos 
mais importantes desta primeira fase 
do Brasileirão e vai acontecer a partir 
das 19hs no Estádio Mineirão, quando 
o líder Atlético Mineiro terá pela fren-
te o vice-líder, Palmeiras. O Galo das 
Alterosas tem 34 pontos contra 32 do 
adversário e vem de mais uma grande 
vitória na Libertadores, no meio de se-
mana, quando fez 1 a 0 no River Plate 
pelas quartas de final, em jogo dispu-

tado na Argentina. O Palmeiras só em-
npatou de 1 a 1 com o São Paulo pela 
mesma competição. E falando em São 
Paulo, o time encara o Grêmio, às 21h 
no Morumbi. Na competição nacional 
os dois clubes fazem campanhas 
decepcionantes. O time gaúcho está 
na zona de rebaixamento e o tricolor 
paulista uma posição acima do Z4. O 
outro jogo será entre Bragantino e Ju-
ventude, às 17h, no Nabi Abi Chedid.

Os jogos de ida das quartas de final 
da Copa Libertadores foram concluídos 
com o jogo entre Fluminense e Bar-
celona de Guayaquil, empate de 2 a 
2, no Maracanã. A volta do confronto 
será no dia 19, no Equador.  A rodada 
começou com o empate de 1 a 1 en-
tre São Paulo e Palmeiras, na última 
terça-feira, no Morumbi. No dia 17 a 
vaga será decidida no Allianz Parque. 
Na quarta-feira, mais dois jogos foram 

realizados. No primeiro, jogando no 
Paraguai, o Flamengo alcançou uma 
grande vitória sobre o Olímpia, vencen-
do-o por 4 a 1, conquistando uma im-
portante vantagem para o jogo da volta, 
em Brasília, no dia 18. Outro excelente 
resultado aconteceu no Monumental de 
Nunuz, na Argentina, quando o líder do 
Brasileirão, o Atlético Mineiro, venceu 
o River Plate por 1 a 0. As equipes vol-
tam a jogar dia 18, no Mineirão.

Não será neste sábado que Lionel 
Messi estreará pelo Paris Saint-Ger-
main. A informação foi transmitida 
pelo próprio técnico do time francês, 
o argentino Mauricio Pochettino, 
ontem. Ele evitou apontar uma 
data para o primeiro jogo do 
craque e lembrou que o atacante 
estava de férias até o início desta 
semana. Hoje, o PSG vai rece-
ber o Strasbourg no Parque dos 
Príncipes, pela segunda rodada 
do Campeonato Francês. “Hoje 
foi apenas o seu segundo dia de 
treino com o time, após um mês 
desde que jogou sua última par-
tida, pela Copa América”, disse o 
treinador. A final da competição 
entre seleções foi disputada no 
dia 10 de julho, no Maracanã. O 
time argentino venceu a Seleção 
Brasileira por 1 a 0 e ficou com 
o título, o primeiro de Messi com 
a equipe principal da Argentina.

O prefeito Cícero Lucena esteve na sede da CBF, na última quinta-feira, acompanhado do secretário de Esportes, Kaio Márcio, e 
ainda da presidente da FPF, Michele Ramalho, quando foi recebido pelo presidente em exercício Coronel Nunes. Na oportunidade 
foi fechada uma parceria com a CBF, Unesco e Fifa no projeto “Gol do Brasil”, que vai capacitar 40 profissionais para ministrar 
aulas de futebol a meninos e meninas a partir dos sete anos de idade em João Pessoa. Somente na primeira etapa, 240 crianças 
serão atendidas. E ainda tratou da realização de um jogo do Flamengo pelo Brasileirão, em novembro. Cícero ainda reivindicou a 
construção de um centro de treinamento para atender as categorias de base masculina e feminina da CBF na capital paraibana.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

jogadores foram convocados  
para os três jogos das 

Eliminatórias da Copa 2022

25

No próximo dia 29, a comissão técnica da seleção começa a se apresentar em São Paulo. Por 
lá, a delegação ficará hospedada e nos dois dias seguintes, já com os jogadores se apresentan-
do, a equipe fará dois treinamentos no CT do Corinthians. Já na quarta-feira, dia 1o, a ativida-
de está marcada para as 10h30. Às 16 horas, o Brasil viaja para o Chile, onde enfrentará os 
donos da casa no dia seguinte, às 21 horas (horário local).
A volta ao Brasil será na sexta-feira. No sábado, às 11h, a seleção treinará no local da partida 
do dia seguinte, a Neo Química Arena, em São Paulo. No domingo, o clássico com a Argentina 
está marcado para as 16h.
A seleção ainda fará mais dois treinamentos no CT do Corinthians (nos dias 6 e 7) antes de em-
barcar para Pernambuco. A viagem para o Recife está marcada para as 20h30 do dia 7. Em solo 
pernambucano, Tite comandará uma atividade na Arena Pernambuco, às 17h30 do dia 8. Brasil 
e Peru se enfrentam no dia seguinte, às 21h30. A delegação será liberada após a partida.

Programação

ConvoCadoS

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)
Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), 
Lucas Veríssimo (Benfica)
Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), 
e Daniel Alves (São Paulo)
Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho 
(Liverpool), Fred (Manchester United), Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo), 
Lucas Paquetá (Lyon)
atacantes: Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Raphinha 
(Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo).

Tite chamou seis jogadores 
que brilharam no ouro do Brasil 

nos Jogos de Tóquio, entre eles, o 
atacante paraibano Matheus Cunha
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Memorial

No livro ‘Sem Querer Querendo’, o mexicano e ex-boxeador frustrado 
Roberto Gómez Bolaños relata como nasceu o ícone infantil Chaves

Autobiografia em 
português sai sete
anos após a morte
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Uma mulher grávida se deses-
perou ao descobrir que tomou um 
antigripal sem saber que continha 
ingrediente abortivo. Diante de seu 
estado de dor aguda, o médico reco-
mendou que ela aceitasse perder o 
bebê, mas a moça insistiu em manter 
a gravidez, mesmo sob o grave risco 
de morte, o que tornou a gestação 
um período de grande sofrimento. 
“Por causa disso, eu nasci em 21 de 
fevereiro de 1929”, afirma o mexi-
cano Roberto Gómez Bolaños que, 
anos depois, alcançou grande sucesso 
nas séries de tevê Chaves e Chapolin.

A frase consta logo no início de 
‘Sem Querer Querendo’, autobiogra-
fia lançada em 2006 e que só agora 

ganha versão em português, lançada 
pela editora Estética Torta. Com um 
texto bem-humorado, mas tempe-
rado por algumas alfinetadas em 
certas personalidades, o livro, cujo 
título repete um de seus mais conhe-
cidos bordões, detalha a evolução do 
jovem boxeador frustrado (a baixa 
estatura o convenceu a abandonar o 
esporte), que abandonou o curso de 
Engenharia para se tornar um ícone 
da comédia infantil latino-americana.

Ao longo da vida, Bolaños, 
que morreu em 2014, revelou uma 
enorme capacidade de se reinventar 
quando necessário – resistência her-
dada da mãe. Segundo de três filhos 
de um pintor e ilustrador e de uma 
secretária bilíngue, ele sonhava jogar 
futebol e lutar boxe, mas acabou en-
trando em uma faculdade de Enge-

nharia Mecânica, logo abandonada 
por considerar entediante.

A grande virada de sua vida co-
meçou quando se interessou pelo 
anúncio de emprego como apren-
diz de produtor em uma empresa 
de publicidade. Ao chegar lá, viu que 
havia cerca de 60 candidatos à vaga 
que ambicionava, mas, ao lado, ha-
via outra fila, com apenas cinco pes-
soas, aspirantes ao cargo de redator 
aprendiz. “Meu futuro profissional 
foi definido pela diferença de tempo 
que eu deveria passar em uma fila”, 
diverte-se ele, no livro.

Aos 22 anos, portanto, Bolaños 
começou a escrever freneticamente 
roteiros para programas de rádio, 
televisão e cinema – até ensaiou uma 
primeira carreira como ator no final 
dos anos de 1950. Foi nessa época 
que ganhou o apelido de Chespirito, 
forma elogiosa nascida da admiração 
do cineasta Agustín Porfirio Delga-
do, que o chamava de “pequeno Sha-
kespeare”, brincadeira por escrever 
muito apesar da pequena estatura: 
em espanhol, grafa-se “Shakespea-
rito”, cuja pronúncia, “Chekspirito”, 
resultou em “Chespirito”.

Na autobiografia, Roberto Gó-
mez Bolaños conta como, em 1968, 
assinou contrato com uma emissora 
de tevê em ascensão, a Televisión In-
dependiente de México, para inicial-
mente fazer um programa de meia 
hora nas tardes de sábado. A atração 
se chamava ‘Chespirito’ e dois per-
sonagens se destacavam: El Chavo 
del Ocho e El Chapulín Colorado. Os 
esquetes curtos e bem-humorados 
fizeram tanto sucesso que ele logo 
ganhou o horário noturno da segun-
da-feira – e em uma atração de uma 
hora de duração.

O êxito novamente foi tão es-
trondoso, especialmente entre as 
crianças, que cada personagem ga-
nhou uma série semanal própria. 
El Chavo (cuja tradução seria “O 
Menino”, mas se tornou Chaves, no 
Brasil) era um menino órfão de oito 
anos que vivia em um barril de ma-
deira, enquanto El Chapulín (Cha-
polin) era um herói atrapalhado 
que sempre aparece quando alguém 
precisa de ajuda.

Ubiratan Brasil
Agência Estado

Aforismo
“A vida aqui na Terra é uma passagem (...) 
nossa verdadeira vida é a vida espiritual, 

de lá viemos e para lá voltaremos, 
nossos entes queridos continuam vivos.”

(Marcos Lima)

582 — Tibério II, imperador romano
1464 — Papa Pio II
1956 — Bertolt Brecht, dramaturgo alemão
1983 — Alceu Amoroso Lima, crítico literário, 
escritor e líder católico brasileiro
1988 — Enzo ferrari, empresário italiano
2020 — Armando Carmelo da Nóbrega, 
jornalista e escritor (PB)
2020 — Juraci Pedro Gomes, dirigente esportivo, 
procurador e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Tarcísio Meira
12/8/2021 – Aos 85 anos, em São Paulo (SP), 
vítima da covid-19. Ator considerado um dos 
maiores galãs da história da tevê brasileira e 
ícone da dramaturgia do país. Nascido em 5 de 
outubro de 1935, em São Paulo, teve uma carreira de mais de 
seis décadas. fez televisão, cinema e teatro e interpretou deze-
nas de papéis marcantes. Estreou na TV Globo em 1967, onde 
atuou em novelas, minisséries e especiais. Interpretou perso-
nagens inesquecíveis, como João Coragem, em ‘Irmãos Cora-
gem’, Renato Vilar, em ‘Roda de fogo’, e Capitão Rodrigo, em ‘O 
Tempo e o Vento’. Foram mais de 60 trabalhos na tevê, numa 
carreira que começou em 1961, na extinta TV Tupi. Participou 
de 22 longas-metragens, além de 31 peças de teatro.

Foto: G1

João Lyra
12/8/2021 – Aos 90 anos, em Maceió (AL), em 
decorrência da covid-19. Industrial do setor 
sucroalcooleiro, além de empresário de vários 
setores do comércio, foi suplente de senador e 
deputado federal pelo estado de Alagoas. Em 2006, foi candi-
dato ao governo do estado, mas perdeu a eleição para Téo Vile-
la. Nos últimos anos, estava afastado das atividades políticas e 
empresariais, com a falência da Usina Laginha.

Foto: Reprodução

Breves & Curtas
# “Volta desgramada; eu perdoo a facada” I
Ao estilo da música “oh, Rita, volta, desgramada/ volta, Rita, 
que eu perdoo a facada/ oh, Rita, não me deixa/ volta, Rita, que 
eu retiro a queixa...”, um casal paraibano foi parar na delegacia 
após uma discussão que terminou com uma facada no peito do 
marido, no último dia 11, em Pombal, na Região do Sertão.

# “Volta desgramada; eu perdoo a facada” II
A mulher do homem teria sacado uma faca-peixeira e efetuado 
o golpe, motivada por ciúmes. Reginaldo Pereira se recusou a 
prestar queixa contra a companheira, Íris Cristina Rodrigues. 
Em frente a um repórter do site Diário do Sertão, Reginaldo 
declarou que a perdoou, com um beijo. O caso foi registrado na 
Delegacia de Polícia de Pombal.

# Morte da irmã da ex-dançarina de É o Tcham
A ex-dançarina Scheila Carvalho, de 47 anos, usou as redes 
sociais para lamentar a morte da irmã, Vânia. A hoje apre-
sentadora contou que a irmã lutou pela vida por quatro 
anos contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA) e acabou 
morrendo em razão de complicações da doença rara dege-
nerativa. Em postagem no Instagram, Scheila publicou fotos 
ao lado de Vânia e fez um texto de despedida se dizendo 
“mais aliviada que a irmã” está liberta de todo o sofrimento 
causado pela doença degenerativa.

A inocência e a ingenuidade de Chaves
A conexão imediata com os pequenos era 

motivada, segundo Bolaños, pela imediata iden-
tificação – no livro, ele revela suas suspeitas em 
relação ao sucesso dos personagens. “Chaves foi 
o melhor exemplo de inocência e ingenuidade 
das crianças. E é bem provável que tenha sido 
esta característica que gerou o grande carinho 
que o público passou a sentir por ele”, comenta 
ele, acrescentando: “Nunca pretendi que o pú-
blico pensasse que eu era uma criança. Tudo o 
que eu procurava era que aceitasse que eu era 
um adulto fazendo o papel de uma criança”.

Chaves e Chapolin estrearam no Brasil 
pelo SBT, em 1984, com alguns anos de atraso 
em relação a outros países. Na época, as duas 
séries já não existiam mais como programas 
independentes. “Era o início de uma jornada 
de mais de 35 anos das obras de Chespirito no 
Brasil”, observa o coletivo Fórum Chaves, site 
de fãs do programa, que assina a introdução do 
livro. “Nesse período, os seriados se tornaram 
parte do imaginário do público brasileiro, que 
se diverte até hoje com aqueles personagens – e 
com nomes próprios ao nosso português: Chaves 
(El Chavo), Quico, Seu Madruga (Don Ramón), 
Chiquinha (Chilindrina), Dona Florinda, Cha-
polin Colorado (El Chapulín Colorado), Racha 

Cuca (Rascabuches), Quase 
Nada (Cuajinais), entre tan-
tos outros”.

Ainda que tenha sido 
o último país latino a des-
cobrir Chaves e sua turma, 

o Brasil logo desen-
volveu uma pai-

xão incomum 
pela série, 

a  pon-
t o  d e 
a lguns 
mexica-

nos acre-
ditarem que a 

idolatria aqui era 
maior que no 
próprio local de 

criação.

A autobiografia de Bolaños é repleta de lan-
ces curiosos – como sua relação com a política. 
Em geral, manteve-se distante, relacionando-a 
com práticas de corrupção e trocas de favores. 
Um grande exemplo aconteceu quando seu 
primo Gustavo Díaz Ordaz foi presidente do 
México, entre 1964 e 1970. Ele relembra que, 
ao saber da notícia da candidatura do parente, 
decidiu não manter contato com Ordaz durante 
todo o seu mandato.

Curioso também é o relato sobre o breve 
contato que teve com Pelé. Certo dia, Bolaños 
estava em um estúdio da Televisa quando lhe 
informaram que, em um telefone, o rei do fu-
tebol estava do outro lado da linha com uma 
proposta: realizar um filme juntos. “Ele queria 
que eu atuasse interpretando Chaves, e isso 
era algo que eu sempre tinha evitado e que 
continuaria evitando”, conta o mexicano, que 
explicou o motivo: o personagem ficaria grotesco 
na telona, pois era um produto da televisão e 
assim deveria permanecer.

Bolaños conta que Pelé entendeu os motivos 
e se despediram afetuosamente. Outro grande 
nome do futebol, o argentino Diego Maradona, 
também procurou o intérprete de Chaves, anos 
depois. “Você tem que saber que é meu ído-
lo”, disse o jogador, por telefone. “Não perco 
nenhum de seus programas e levei um bom 
número deles gravados em vídeo para Cuba”, 
continuou Maradona, que viajou para a ilha a 
fim de fazer um tratamento médico. “Assisti-los 
era (e continua sendo) o melhor remédio que 
tive para combater meus estados de depressão”.

Em 2019, estreou em São Paulo o espetá-
culo ‘Chaves – Um Tributo Musical’, elogiado 
trabalho dirigido por Zé Henrique de Paula 
sobre o famoso personagem e seus amigos e 
que chegou a arrancar lágrimas de Heriberto 
Lopez de Anda, diretor do Grupo Chespirito e 
que auxiliou Bolaños na direção cênica da série 
durante 13 anos.

Roberto Gómez Bolaños morreu em 28 de 
novembro de 2014, aos 85 anos, vítima de uma 
parada cardíaca, em sua casa, em Cancún. Dois 
dias antes, ele escreveu no Twitter para a fã Ma-
ria do Carmo: “Todo o meu amor para o Brasil”.

El Chavo, cuja tradução seria “O Menino” e se tornou Chaves no Brasil, é 
um garoto órfão de oito anos que vive dentro de um barril de madeira

Aos 22 anos, no início da 
carreira, Bolaños começou a 
escrever para programas de 

rádio, televisão e cinema

Roteirista

Chapolim Colorado é 
um herói atrapalhado 
que sempre aparece 
quando alguém
precisa de ajuda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00008/2021, cujo objeto é a aquisição de 
pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura de Alagoa Grande.

EMPRESAS VENCEDORAS: NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP – 
itens: 05,11,13,16,18,20 e 23, no valor total de R$ 32.724,00 (Trinta e dois mil setecentos e vinte e 
quatro reais); GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS 
LTDA – itens: 01,02,03,06,07,08,09,10,12,14,17,19,21,22,24 e 25, no valor total de R$ 285,960,40 
(Duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e quarenta centavos); e CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – itens: 04 
e 15, no valor total de R$ 11.480,00 (Onze mil quatrocentos e oitenta reais).

Alagoa Grande, 13 de agosto de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 34/2020 – Processo: 019/2020, Tomada de Preços 
nº 005/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CFR CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. Objeto: alterar a quantidade dos serviços contratados, no valor de R$ 37.784,08 
(Trinta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), e prorrogar a vigência do 
Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir do dia 27/08/2021.

Alagoa Grande(PB), 12 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PARECER 
TÉCNICO DIAGNÓSTICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CARACTERIZANDO PEÇAS TÉCNICAS 
PARA REPROGRAMAÇÃO/RETOMADA DE OBRA DE CONTRATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO 
ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA NESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA 
LTDA - R$ 13.500,00.

Belém - PB, 12 de Agosto de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 045/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação de horas de carro 
de som. Data de abertura: 26/08/2021 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 13 de agosto de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2021
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 043/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é conserto de bombas d’água. Data 
de abertura: 26/08/2021 às 10h30min. Que foi considerada deserta pela ausência de licitantes.  
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 
7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 13 de Agosto de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2021-SRP
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 043/2021-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços 
para possível aquisição de bombas d’água. Data de abertura: 26/08/2021 às 12h00min. Que foi 
considerada deserta pela ausência de licitantes.. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora 
do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375.

Boqueirão, 13 de Agosto de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2021-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 010/2021-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de 
Preços para possível Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implemento Agrícola para o Município de 
Boqueirão-Pb. Rec. Convênio nº 889652/2019 (59000.027533/2019-08)/Próprios. Data de abertura: 
30/08/2021 às 08h30min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.
boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 13 de agosto de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 011/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19. Data 
de abertura: 30/08/2021 às 10h30min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. 
Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 13 de agosto de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Campina Grande - PB,13 de agosto de 2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº 2.05.062/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 

DE PNEUS ARO 15 EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANÇA I, II E III; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

- AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
CNPJ: 13.990.321/0001-22
Item: 1
Valor: R$ 3.000,00
Publique-se e cumpra-se.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.085/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.085/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. 
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 15 EM ATENDIMENTO AS CASAS DA 
ESPERANÇA I, II E III. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.062/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE 
DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JÉSSICA ALMEIDA ANTUNES. 
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 13/08/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refeições diversos tipos 
para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de participações em eventos 
promovidos pelo Fundo Municipal de Saúde, como também para Autoridades eventualmente a ser-
viços do Município, ambas autorizadas pelo FMSC, pelo período enquanto durar os quantitativos ou 
até o fim do exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com
Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Capim - PB, 13 de Agosto de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de 
Agosto de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 27 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 13 de Agosto de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20101/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI-
-ME. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO INICIAL, C/C O ART. 57, § 1º, 
INCISO V DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (DISTRITO BARREIRAS), CONFORME CONTRATO 1038272-
55/2017/MINISTÉRIO DO ESPORTE, POR 10 (DEZ) MESES A PARTIR DE 10 DE AGOSTO DE 
2021. DATA DA ASSINATURA: 09 DE AGOSTO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021
OBJETO:Aquisição de gêneros alimentícios para utilização na Merenda Escolar da Rede Mu-

nicipal de Ensino do Município de Conceição – PB.A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da 
Portaria, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, de 08 de Agosto de 2000, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993,R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00033/2021, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à todas 
as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA – CNPJ Nº. 21.391.428/0001-82 - vencedor dos itens nº 21, 22, 24, 29, 32, 
33, 41 e 45 – valor global R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais).EDNALDO LOPES 
LEITE – MERCADINHO SÃO LUCAS – CNPJ Nº. 10.509.186/0001-62 - vencedor dos itens nº 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44 – valor global R$ 452.944,90 (quatrocentos e cinquenta e dois 
milnovecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Conceição - PB, 10 de agosto de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00033/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à 
todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Situação: 
HOMOLOGADO em 12/08/2021. Homologado para: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA – CNPJ Nº. 21.391.428/0001-82 - vencedor dos itens nº 21, 22, 24, 29, 32, 
33, 41 e 45 – valor global R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais); EDNALDO LOPES 
LEITE – MERCADINHO SÃO LUCAS – CNPJ Nº. 10.509.186/0001-62 - vencedor dos itens nº 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44 – valor global R$ 452.944,90 (quatrocentos e cinquenta e dois 
mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Conceição – PB, 12 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Agosto de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de kit enxoval Recém Nascido. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 12 de Agosto de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição eventual de uniformes 
escolares visando atender os alunos da rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de 
Educação 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 013/13; 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. 

E-mail:licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br. 
Edital: www.cruzdoespiritosanto.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.

Cruz do Espírito Santo - PB, 13 de Agosto de 2021
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo para uso 
da Secretaria Municipal de Educação e 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 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 13 de Agosto de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURAMUNICIPAL DE DUASESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 31deAgostode 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção 
de um Portal Turístico, localizado na Rodovia PB-085, KM 53, Duas Estradas – PB, saída para 
Sertãozinho – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)991580654.

Duas Estradas - PB,12de Agosto de 2021.
Risonaldo Malaquias da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 27 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições de tintas e similares para 
demarcações viárias, conforme termo de referência  Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 10h00min, do dia 27 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições de materiais em aço para 
semáforos e placas aéreas, conforme termo de referência  Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 13h30min, do dia 27 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições de Caixa D’agua e outros 
, conforme termo de referência  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM; ADJUDICO o seu objeto a: IM-
PORT INFORMATICA EIRELI - R$ 10.440,00; RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 74.280,00.

Gurinhém - PB, 07 de Julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: IMPORT INFORMATICA EIRELI - R$ 10.440,00; RICARDO 
GUERRA INFORMATICA - R$ 74.280,00.

Gurinhém - PB, 12 de Julho de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOF-
TWARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHEM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS 02020.04.123.0015.2005 – PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO 
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE 
SOFTWARE. VIGÊNCIA: até 12/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00079/2021 - 12.07.21 - IMPORT INFORMATICA EIRELI - R$ 10.440,00; CT 
Nº 00080/2021 - 12.07.21 - RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 74.280,00.

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 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 IBIARA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00060/2021
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara-PB. 
CONTRATADA:  A empresa PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, cadastrada no 

CNPJ nº 09.210.219/0001-90.
INSTRUMENTO VINCULANTE:  Pregão Presencial  n° 00019/2021.
OBJETIVO: Aquisição de equipamentos e material permanente de acordo com as emendas 

parlamentares Nº 08892.967000/1200-05 e Nº 08892.967000/1200-06, atendendo solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Ibiara.

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 Sétima – DA DOTAÇÃO, prevista 
no instrumento inicial,  modificando para nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente: 07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1011.1030. Com base no art. 65 §8° 
da Lei Federal n° 8.666/9,  alteração na cláusula quinta da Dotação Orçamentária.

CONTRATANTE DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, 
não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

Ibiara (PB),  13 de Agosto de 2021 
Francisco Nenivaldo de Sousa 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00061/2021
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara-PB. 
CONTRATADA:  A empresa CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435, cadastrada no CNPJ 

sob o n° 13.508.356/0001-82
INSTRUMENTO VINCULANTE:  Pregão Presencial  n° 00019/2021.
OBJETIVO: Aquisição de equipamentos e material permanente de acordo com as emendas 

parlamentares Nº 08892.967000/1200-05 e Nº 08892.967000/1200-06, atendendo solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Ibiara.

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 Sétima – DA DOTAÇÃO, prevista 
no instrumento inicial,  modificando para nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente: 07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1011.1030. Com base no art. 65 §8° 
da Lei Federal n° 8.666/9,  alteração na cláusula quinta da Dotação Orçamentária.

CONTRATANTE DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, 
não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

Ibiara (PB),  13 de Agosto de 2021 
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00062/2021
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara-PB. 
CONTRATADA:  A empresa AJ P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA, cadastrada 

no CNPJ n° 31.070.140/0001-60
INSTRUMENTO VINCULANTE:  Pregão Presencial  n° 00019/2021.
OBJETIVO: Aquisição de equipamentos e material permanente de acordo com as emendas 

parlamentares Nº 08892.967000/1200-05 e Nº 08892.967000/1200-06, atendendo solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Ibiara.

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 Sétima – DA DOTAÇÃO, prevista 
no instrumento inicial,  modificando para nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente: 07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1011.1030. Com base no art. 65 §8° 
da Lei Federal n° 8.666/9,  alteração na cláusula quinta da Dotação Orçamentária.

CONTRATANTE DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, 
não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

Ibiara (PB),  13 de Agosto de 2021 
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00004/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pú-

blica de Serviço nº 00004/2021, para o dia 25 de Agosto de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 13 de Agosto de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de três veículos utilitários - dois 
do tipo caminhão: um baú frigorífico para transporte de carne bovina e o outro boiadeiro para trans-
porte de animais para abate; e um tipo pick up duas portas carroceria aberta. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 13 de Agosto de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2021. OBJETO: Execução dos serviços de ampliação 
do cemitério municipal de Ingá. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas, para no prazo 
de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, querendo e observado o 
disposto no item 15.3 do Edital, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando 
formalizar o interesse na assinatura do respectivo contrato, nas mesmas condições do licitante ven-
cedor - inclusive quanto ao preço -, hipótese em que será respeitada a ordem de classificação dos 
licitantes remanescentes. O não comparecimento será considerado como manifesto desinteresse 
do respectivo licitante na contratação. Empresas neste ato convocadas e respectiva ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO: 2º - Concrenor Construções do Nordeste Eireli - CNPJ 10.744.571/0001-94; 
3º - Planeng Engenharia Ltda. - CNPJ 27.700.986/0001-69; 4º - Exata Construções, Engenharia 
e Imobiliária - CNPJ 33.444.745/0001-07; 5º - D2R3 Serviços de Construção Civil Eireli - CNPJ 
32.666.677/0001-50; 6º - Roque Construções e Serviços Eireli - CNPJ 32.892.707/0001-46; 7º - 
Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Eireli - CNPJ 08.438.654/0001-03; 8º - Estrutural 
Serviços de Construção Civil e Locações Eireli - CNPJ 05.881.170/0001-46; 9º - RG Engenharia 
e Serviços Ltda. - CNPJ 26.183.729/0001-34; 10º - L R M Construções e Empreendimentos Ltda. 
- CNPJ 07.750.950/0001-82; 11º - Reta Construções e Incorporações Ltda. - CNPJ 40.761.924/0001-
25; e 12º - Dias Construções Ltda. - CNPJ 17.421.938/0001-88. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Ingá - PB, 13 de Agosto de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.042/2021

CHAVE CGM: O1MM-BIIH-KR4D-8YKL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO INSETI-

CIDA A BASE DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052847.
Data da sessão: 26/08/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/ www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 13 de agosto de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de agosto de 2021

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.023/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/067112
CHAVE CGM: E688-0EQC-S8FD-6EXW

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 que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.023/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a 
ser realizada no dia 17 de setembro de 2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de 
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da 
Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José 
Barbalho e Rua Luiz Burity) e (Bairro Cid. Universitária: Rua Prof. Lianza) - Lote 22. A cópia do 
Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da segunda-feira 
dia 16/08/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Qualquer informação será prestada na Sala da 
Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 
721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone 
(83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 13 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 LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.022/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/064927
CHAVE CGM: 5CBQ-25T1-00V0-A7JG

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 que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.022/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a 
ser realizada no dia 16 de setembro de 2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços de Implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em diversas ruas do bairro de Mumbaba em João 
Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de 
Serra Redonda, Rua Cidade de São José do Sabugi – Lote 21. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da segunda-feira dia 16/08/2021, no 
endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Qualquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 13 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: LGIC-7488-ELKA-RW29

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09019/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/027120
CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 889631

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção preventiva 
e corretiva dos fogões existentes nos prédios administrativos e nas unidades da Rede Municipal 
de Ensino de João Pessoa

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 17/08/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 27/08/2021, às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br 
e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 16 de agosto de 2021.

João Pessoa, 13 de agosto de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves Menezes
Pregoeira Substituta – CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: AEF1-K1CX-H6KE-4JZI

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09020/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/040963
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 885269

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de manutenção para os 
serviços de pintura para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino 
de João Pessoa

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 17/08/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no 
dia 30/08/2021, às 08h30 e o início da disputa inicia às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida 
pelos sites www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir 
de16 de agosto de 2021.

João Pessoa, 13 de agosto de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Aquisições 
de equipamentos para creche e pré escolar do município de Logradouro/PB, conforme termo de 
referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 6.045,00; EQUIPACO MOVEIS E ELETRO-
DOMESTICOS LTDA - R$ 7.606,00; JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 24.640,00; THOMAS 
JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 31.974,00. Ficam os licitantes convocados 
para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 12 de Agosto de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021
O município de Marizópolis/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 

portaria nº 022/2021, de 04 de janeiro de 2021, torna público aos interessados que será realizada 
a Chamada Pública nº 06/2021, para credenciamento para a contratação de entidades públicas, 
filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços de saúde para a realização de Cirurgias Ele-
tivas de Média e Alta Complexidade, conforme códigos e procedimentos constante na “Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único 
de Saúde - SUS”, respeitando as especificações no Termo de Referência (Anexo I) no município 
de Marizópolis/PB. O recebimento da documentação para Habilitação e Proposta de Preço ocor-
rerá no dia 01 de setembro de 2021, às 09h00min, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Marizópolis, com abertura prevista para mesma data e horário. Maiores informações e cópia 
completa do Edital poderá ser solicitada através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: 
licitacaomz@gmail.com, www.tce.pb.gov.br, www.marizopolis.pb.gov.br. 

Marizópolis/PB, 13 de agosto de 2021.
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
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 10:30 horas do dia 25 de agos-
to de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
especializada visando aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista 
do ABC FARMA (CMED – Tabela Anvisa), última edição e atualizada, com pronta entrega para o 
exercício de 2021, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. 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 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. 

Marizópolis - PB, 13 de agosto de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 26 de 
agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada 
de material e equipamentos hospitalares e de kits de higiene, destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde de Marizópolis. 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 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. 

Marizópolis - PB, 13 de agosto de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 012/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema de Registro de preços para 
eventual aquisição de material odontológico. Data de abertura: 25/08/2021 às 15h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.
pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - 
Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 13 de agosto de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021

A presidenteem exercício da Comissão de Licitação torna público que fará realizar no dia 31 
de agosto de 2021, às 09 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, chamamento público para contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços Laboratoriais na especialidade em Análises Clínicas, para 
atender as necessidades diárias dos usuários do SUS da Secretaria de Saúde do Município de 
Nazarezinho-PB.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 13 de agosto de 2021.

Marilda Sarmento Luis
Presidente em exercício da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021

A presidente em exercício da Comissão de Licitação torna público que fará realizar no dia 06 de 
setembro de 2021, às 09 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, chamamento público para aquisição de gêneros ali-
mentícios da agricultura familiar com o objetivo de atender ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE no Município de Nazarezinho-PB. Obs.: A realização de um novo chamamento 
faz-se necessária diante da possiblidade de retorno das aulas presenciais.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 13 de agosto de 2021.

Marilda Sarmento Luis
Presidente em exercício da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0038/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de 
agosto de 2021, às08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a 
Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de Assessoria e Consultoria técnica em gestão da saúde municipal nas áreas de planejamento, 
monitoramento, gestão, elaboração de projetos técnicos, com ênfase na atenção básica, média e 
alta complexidade, vigilância em saúde e área afins, para atender as necessidades da secretaria 
de saúde do Município de Nazarezinho-PB, conforme Edital e seus anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 13 de agosto de 2021.

José Higino Lins
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CONVOCAÇÃO 4º COLOCADO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. OBJETO: Locação de 01 (um) veículo au-
tomotor, tipo passeio, conforme especificações. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa classificada no 4º lugar para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, conside-
rados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando apresentação de documentação para habilitação e assinatura do respectivo 

contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI, CNPJ 

16.747.441/0001-91. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - 
Sala da Comissão de Licitações - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 

dias úteis. Telefone: (083) 34783001.
PASSAGEM - PB, 12 DE AGOSTO DE 2021

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00039/2021
Vencedora: CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-CNPJ nº 15.455.658/0001-65 com o 

valor global de R$ 37.475,00(trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). 
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de um veículo destinado a 

Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito do município de Piancó-PB.
Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-

minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  
Piancó-PB, 13 de Agosto de 2021

André Alexandre do Nascimento
Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00039/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de um veículo destinado a 

Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito do município de Piancó-PB.
Vencedores: CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-CNPJ nº 15.455.658/0001-65 com o 

valor global de R$ 37.475,00(trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). Resolve: Homo-
logar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 13 de Agosto de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
Objeto: Aquisições Parceladas de Material Odontológico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir 

as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município, do tipo menor preço por item. 
Entrega das Propostas: a partir das 08h00min de 16/08/2021 e Abertura das Propostas: 26/08/2021 
às 08h00min (horário de Brasília) site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal, 
end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, Telefone: (083) 3277-1108, Edital: http: 
https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 12 de agosto 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
Objeto: Aquisição parceladas de materiais esportivos diversos para atender as necessidades 

das diversas secretarias deste município, licitação do tipo menor preço por item. Entrega das Pro-
postas: a partir das 10h00min de 17/08/2021 e Abertura das Propostas: 27/08/2021 às 10h00min 
(horário de Brasília) site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: 
segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal, end. 
Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, Telefone: (083) 3277-1108, Edital: http: https://
www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 12 de agosto 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 027/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Prestação de serviços técnicos 
na área de gestão publica e prestação de constas de convênios do Município de Puxinanã. Data 
de abertura: 26/08/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 13 de agosto de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: RECARGAS DE 
OXIGÊNIO E AR MEDICINAIS EM REGIME DE COMODATO. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 26 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 13 de Agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00016/2021, 

para o dia 31 de agosto de 2021 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João 
Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. O adiamento ocorre em virtude da necessidade 
de alteração do projeto básico. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 13 de agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE BORRACHARIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 13 de Agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 25 de agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VE-
ÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 13 de agosto de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de pavimentação 

em paralelepípedos de vias públicas da comunidade rural Sítio Paisandu no Município de São 
Domingos/PB. Data e Local, às 08:30 horas do dia 31/08/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos/PB, 12 de agosto de 2021.
FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas 
do dia 31 de Agosto 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO 
(PRAÇA DE CHAFARIZ) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita. 
pb.gov. br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 13 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas 
do dia 02 de Setembro 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS FLORESTAIS 
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. 
Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 13 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
01 de Setembro 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FACHADA DO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. 
Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 13 de Agosto de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Santa Rita - PB, 13 de agostode 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 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 nº026/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18
Valor R$: 144.024,00
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 26.950.671/0001-07
Valor R$: 91.787,60
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0012/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0012/2021, cujo objeto aSISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE.DATA DA ABERTURA: 26 de 
Agosto de 2021, ÀS 08:30 (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone (83) 3352-1122. Local: www.comprasgovernamentais.
gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.comprasgovernamentais.gov.b / e-mail: sjtigre@hotmail.
com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre -PB, 26 de Agosto de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
COMUNICADO DE ABERTURA DOS ENVELOPES  PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Sabugí-PB, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitações, comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes  Propostas de Preços, da 
Tomada de Preço n.º 0005/2021, cujo objetivo e a Execução de Obras de Construção de 01 (Uma) 
Praça Localiza na da na Sede do Município Centro da Cidade), Conforme Planilha Orçamentária 
e Projeto Básico em Anexo, será realizada no dia 19/08/2021 às 08h00min, na sala de reuniões 
da Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua Governador Ronaldo Cunha Limas, s/n, 
Centro, em São José do Sabugí-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@
saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br.

São José do Sabugí - PB, 13 de Agosto de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ-PB 
torna público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela Empresa AME-
TISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 29.828.673/0001-16, cujo objeto consiste na 
Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades 
Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio Camuci no Municipio de São José do Sabugí/PB. Dá 
análise do recurso conforme emissão de parecer jurídico resolve DECIDE pelo PROVIMENTO 
do recurso interposto, a fim de manter habilitada, por tanto ficando assim ela abita para fase 
de abertura de Proposta de Preços AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 
29.828.673/0001-16, o presidente da CPL resolve manter a decisão do parecer jurídico sendo que 
o mesmo se encontra-se com vista franqueada aos interessados no sitio da Prefeitura Municipal 
de São José do Sabugí no endereço eletrônico: www.saojosedosabugi.pb.gov.br e: prefeitura@
saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 13 de Agosto de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E NOVA SESSÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 075/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 075/2021, cujo objeto versa quanto àSistema de Registro de Preços 
paracontratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, 
compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, marcação, cancelamento,remarcação 
de bilhetes de passagens aéreas nacionais e assessoramento domelhor roteiro aéreo para atender 
às necessidades da Prefeitura Municipal de Sousa – PB, realizada em 11 de agosto de 2021, foi 
declarada DESERTA, por não acudirem interessados ao certame. 

Sousa, 11 de agosto de 2021
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES SOBRE 
IMPLANTE ODONTOLÓGICO PARA USO NO PROGRAMA DE IMPLANTODONTIA DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 13 de Agosto de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES E SISTEMAS INFORMATIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 13 de Agosto de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 26 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 
DE MODELO TIPO MINI VAN. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 13 de Agosto de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a republicação da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00037/2021, para o dia 27 de Agosto de 2021 às 10:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 27 de Agosto de 2021 às 10:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 22 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE 
MÓVEL PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CASTRA MÓVEL). Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 27 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do 
dia 27 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Agosto de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2021
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 DV00009/2021, 
que objetiva: CONFECÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS DE USO INDIVIDUAL (COLETE, BOLSA 
E CHAPÉU); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO 
CARLOS GOUVEIA PESSOA - R$ 5.169,50.

Tacima - PB, 13 de Agosto de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de agosto de 202126
Publicidade
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