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Em desespero, população tenta fugir do país e provoca tumulto nas ruas e no aeroporto de Cabul, onde pelo menos 10 pessoas terminaram morrendo. Página 16

Talibã retorna ao poder no Afeganistão

Parceria entre PB e 
Conafer irá fortalecer 
a pecuária familiar
Através do programa Mais Pecuária Brasil,  Estado busca combater a insegurança 
alimentar com foco no melhoramento genético do rebanho bovino local. Página 17

 

Governadores emitem nota em 
solidariedade a ministros do STF
Gestores afirmam que irão tomar medidas necessárias 
para preservar o Poder Judiciário de ataques. Página 13

Colunas

Manguell considera que toda imagem tem uma 
história para contar e que todas podem ser lidas e 

traduzidas em palavras (...) Ler este livro dele é revisitar 
pinturas, esculturas e obras de arte.  Página 11

Neide Medeiros Santos

O lacerdismo era uma praga a 
disseminar teorias conspiratórias e disposto 

a demolir também o processo democrático em 
vigor no país.  Página 2

Abelardo Jurema Filho

Sertão João Azevêdo discute parcerias com coordenadores 
do projeto de construção de radiotelescópio. Página 4
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Anistia Dívida com emplacamento de 284 mil donos 
de motocicleta será perdoada pelo Estado. Página 5
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Isenção de IPVA: entrega de 
documentação vai até o dia 31
Sefaz-PB prorroga envio dos documentos para os proprietários 
de veículos de placas com finais de 1 a 7. Página 17

Políticas

Paraíba

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

427.989

20.378.986

207.604.434

9.098

569.581

4.367.603
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.922.762

166.498.229

4.721.426.838
Morre Duda Mendonça Marqueteiro de Lula e 
Maluf atuou em duas campanhas políticas na Paraíba. Página 13
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Começa a retomada das aulas 
presenciais na rede pública

Estado lança premiação para 
valorizar literatura paraibana 

Depois de um ano e meio afastadas, crianças dos Creis de 
João Pessoa voltaram ontem às salas de aula. Página 6

Prêmio José Lins do Rego busca revelar e reconhecer talentos, 
além de estimular a criação de obras locais. Página 4

Rally dos Sertões Saiba como foi a competição que movimentou o 
Sertão no fim de semana e aqueceu a economia na cidade de Patos. Página 21
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“Viver é muito 
especial” 
Em entrevista ao 
Jornal A União, Elba 
reflete sobre a chegada 
aos 70 anos, que 
completa nesta 
terça-feira. Página 9
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A visão que o ministro Milton Ribeiro tem de educação, definiti-
vamente, não é inclusiva. É segregacionista. As mais recentes declara-
ções do ministro da Educação corroboram isso de modo inquestioná-
vel. Não bastasse dizer que a universidade não deveria ser para todos, 
opinião que se choca contra todas as políticas públicas de inclusão 
construídas nas últimas décadas no país, o ministro, agora, afirma 
que os alunos com deficiência atrapalham os demais alunos quando 
estão inseridos na mesma sala de aula.  

A polêmica fala do ministro foi uma defesa do decreto apre-
sentado pelo presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, que pro-
jeta a criação de salas especiais para crianças com deficiências, 
proposta que é considerada um retrocesso para as políticas in-
clusivas no segmento da educação.  

Há que se dizer que o ministro comete um equívoco inacei-
tável: ele reforça a ideia estereotipada de que todas as crianças 
com deficiência possuem dificuldades graves de aprendizagem. 
Ora, não sabe o ministro que existem graus distintos de defi-
ciência e que apenas uma parte desse público tem limitações 
mais severas que o impossibilita de absorver e se beneficiar do 
ensino tradicional? 

O modelo educacional que o ministro defende alija, aberta-
mente, o conceito de aprendizagem coletiva nas escolas, que re-
mete à ideia da função solidária que a educação precisa ter, e, 
desta forma, valoriza o conceito de individualismo, tão rechaça-
do pela pedagogia moderna.   

Não é somente uma postura conservadora o que o ministro 
demonstra ter em relação aos desafios impostos pela educação 
inclusiva. É uma postura, como já dissemos, equivocada, ultra-
passada, que alude ao segregacionismo, à exclusão, em detrimen-
to de uma educação solidária.  

Educadores citam que há estudos comprobatórios de que a 
inclusão educacional contribui, decisivamente, para reduzir pre-
conceitos e, deste modo, a formar pessoas mais éticas, mais pro-
pensas a aceitar as diferenças que caracterizam a natureza hu-
mana e, portanto, mais solidárias. O ministro parece não saber 
desse aspecto importante da vida em comunidade, fato este que 
compromete a sua posição enquanto titular de uma pasta tão im-
portante quanto à educação. 

Educação inclusiva Um país sem Justiça 
No momento em que o nosso país 

respira um clima de inquietante de ins-
tabilidade institucional, com as relações 
entre os poderes constituídos seriamen-
te ameaçadas por conta do radicalismo  
falta de bom senso e intolerância que 
tomaram conta do Brasil de hoje; quan-
do muitos proclamam o desmonte do 
Poder Judiciário e do Supremo Tribunal 
Federal, me vem à lembrança uma cena 
insólita que marcou a minha infância 
na Rua Cesário Alvim quando vivíamos 
uma situação semelhante, com ameaças 
da quebra da ordem constitucional e de 
golpe contra a democracia. 

Era fevereiro de 1964, às vésperas 
da chamada “Revolução de 64”, como de-
nominam alguns, ou do 
“Golpe Militar”, como pre-
ferem outros, que marcou 
a história brasileira. O Rio 
de Janeiro, então a prin-
cipal caixa de ressonân-
cia da política brasileira, 
vivia momento de forte 
ebulição sob a liderança 
de Carlos Lacerda, ude-
nista histórico e uma das 
vozes mais eloquentes da 
oposição ao governo do 
presidente João Goulart, do qual meu pai 
era o ministro da Justiça. 

Além de um político habilidoso, que 
sabia tirar partido das situações mais 
adversas, como aconteceu no episódio 
do “atentado” da Rua Toneleros e o sui-
cídio de Getúlio Vargas, Lacerda era um 
homem ardiloso, de raciocínio rápido, e 
demolidor no combate aos adversários – 
e até aliados – que se interferiam em  seu 
caminho. O lacerdismo era uma praga a 
disseminar teorias conspiratórias e dis-
posto a demolir também o processo de-
mocrático em vigor no País. 

Pois foi dentro desse quadro de inse-
gurança e apreensão, que a família do mi-

nistro Abelardo Jurema foi acordada no 
dia 15 de fevereiro, às 5h da manhã, rece-
bendo a visita de soldados uniformizados 
que se perfilavam em frente à nossa re-
sidência. Foi um alvoroço quando alguém 
alardeou: “Estão invadindo a casa!” 

Meu pai levantou-se e, vestiu-se ra-
pidamente com um hobby de chambre 
vermelho, e foi até à porta para ver o que 
acontecia. Foi surpreendido com o toque 
do Alvorada, realizado pela banda da Po-
lícia Militar, que lhe prestava reverência 
pela passagem do seu aniversário. Jure-
ma ouviu até o Hino Nacional, aceitou a 
homenagem, mas sem disfarçar a sua 
contrariedade. 

O coronel responsável por aquela 
pantomima, percebendo 
que não havia agradado 
muito, perguntou: 

- O  senhor não gos-
tou da surpresa, minis-
tro? 

- Gosto de surpresas 
quando sou avisado an-
tes. 

Pouco mais de um 
mês depois daquela hon-
raria militar, Abelardo 
Jurema  foi preso por ofi-

ciais do Exército, no Aeroporto Santos 
Dumont, quando pensava viajar a Brasí-
lia e reassumir o seu mandato de deputa-
do federal pela Paraíba. 

Não conseguiu: àquela altura não 
haviam mais direitos. Nem Justiça. E nin-
guém a quem recorrer. 

Jurema foi para o exílio de onde só 
retornou quando o último dos 11 inqué-
ritos abertos contra ele foram arquiva-
dos, por falta absoluta de provas, mesmo 
sem apresentar advogado de defesa. E só 
teve de volta os  seus direitos, civis e tra-
balhistas, restabelecidos com a anistia 
assinada pelo presidente João Figueire-
do, quase 20 anos depois. 

Pai do rio
O olhar senhor, verde-pasto, cum-

pria seu múnus de apascentar o gado. 
Um de cada vez, os bezerros iam entran-
do para o ritual da ordenha. À primeira 
cabeçada no ubre generoso e cioso, se-
guia-se o  mungir da teta farta, o gêiser 
quente e branco do leite escumando e 
chiando na cuia.

O mugido confundia-se ao vagido 
das nascentes do rio. Da cerca, donde o 
olhar vigiava, o homem senhor e comum 
aos bichos vertia também a semente do 
rio. O mugido almiscarado de estrume 
e leite fazia contraponto à matina dos 
chocalhos. O dobre e o cantochão anun-
ciavam o nascer do rio, antecipado ao sol. 
Sons que o rio repetia, 
andante, nas gargan-
tas de pedra, e, largo, 
nos baixios.

Ao contrário do 
Nilo, que nasce das 
lágrimas lunadas de 
Osíris, o Piancó tem 
fonte viril —desde o  
gesto do homem ver-
tendo na cerca do cur-
ral. Quando o rio ecoa 
o trovão de dezembro 
nas cheias de janeiro, 
o mundo dos Entre-
montes divide-se em dois, fendido pelas 
margens súbitas e traiçoeiras de reman-
sos. E as cabaças que abertas em cuia re-
cebiam o leite do rio nos currais mater-
nos, servirão, inteiras, como bóias para a 
travessia do nadador até o outro lado do 
mundo, no outro lábio do rio cantador. 

O Piancó, feito seus homens, não 
canta bravatas: a barcarola resmunga-
da na cheia adverte, de vera, o perigo de 
sua travessia. Quando o rio ruge, nada-
dor nenhum tenta vadiá-lo sem o arrimo 
das cabaças. Nem mesmo o homem que 
verteu na cerca a paternidade do rio ou-

sava expor-se às aspas do Piancó sem 
a armadura das cabaças. O rio impõe o 
segredo de coisa sagrada e assim é co-
mentado e venerado no copiar sábio de 
benzeduras.

No copiar dormem as pedras mais 
exatas do rio, as pedras que medem o 
peso da flor do algodão. São as pedras 
antigas e mágicas que medem o trabalho 
das mãos catadeiras da flor, mungideiras 
do leite dos algodoais. E o homem pesava 
as flores com seus olhos de pasto e com 
as pedras do rio. Peso justo como peso de 
flor. As pedras guardavam em seu peso 
mistérios milenares que os avoengos do 
homem capturaram aos primeiros se-

nhores do rio, os pró-
prios piancós, guerrei-
ros medonhos como as 
gargantas abertas das 
pedras.

Tomaram os mis-
térios das pedras 
aos xamãs do rio, os 
pajés paramentados 
com a tinta mágica 
do jenipapo bravo. Sa-
bia rezas fortes que 
fechavam o corpo e 
curavam a rês tres-
malhada benzendo-

lhe o rastro. O pai do rio sabia de coi-
sas. No estio, olhava os bichos do mato 
e dizia se ia chover, se o Piancó ia fazer 
água. Para ele era fácil, pois o rio nascia 
nele. O Piancó nascia dele, de seu alívio 
na cerca do curral, quando os bezerros e 
o dia acordavam.

Depois, o espírito do rio levou-o por 
entre as serras que ele cavalgara en-
courado. Levou-o para campear longe, 
e o verde-pasto de seu olhar confundiu-
se com as grandes águas onde morre o 
Piancó - no grande úbere oceânico, onde 
os mugidos  apojam  definitivamente...

 O lacerdismo era uma 
praga a disseminar teorias 
conspiratórias e disposto 

a demolir também o 
processo democrático 
em vigor no País.   

 O Piancó, feito seus homens, 
não canta bravatas: a barcarola 

resmungada na cheia adverte, de 
vera, o perigo de sua travessia. 

Quando o rio ruge, nadador 
nenhum tenta vadiá-lo sem o 

arrimo das cabaças.    

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador   
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Instalação de núcleos atenderá municípios com maior número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
Onze núcleos regionais 

de serviço de família aco-
lhedora deverão ser instala-
dos na Paraíba para atender 
172 municípios de pequeno 
e médio porte que, segundo 
levantamento realizado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano do Estado 
(Sedh), registram o maior 
número de crianças e adoles-
centes em situação de vulne-
rabilidade social e onde não 
há nenhum tipo de serviço 
de acolhimento destinado ao 
público infantojuvenil. Cinco 
núcleos deverão ser imple-
mentados já no próximo mês 
de outubro, em João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabira, 
Itabaiana e Patos, benefician-
do 107 cidades. Os demais 
serão instalados até junho de 
2022, contemplando mais 65 
municípios paraibanos. Os 
locais das sedes ainda não 
foram definidos.

A medida faz parte do 
Plano de Regionalização do 
Serviço de Acolhimento Fa-
miliar, que foi revisado e pos-

to à implementação a partir 
de provocação do MPPB em 
diversas tratativas com a 
secretaria estadual sobre a 
necessidade de expansão do 
serviço de acolhimento fami-
liar no Estado da Paraíba. Na 
última quarta-feira, a Sedh 
apresentou o plano opera-
tivo em reunião promovida 
pela coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional às Pro-
motorias de Justiça de Defesa 
da Criança e do Adolescente 
e da Educação, a promotora 
de Justiça Juliana Couto, com 
a participação de órgãos in-
terinstitucionais que consti-
tuem um grupo de trabalho 
especialmente montado para 
esse fim.

Plano operativo
O secretário de Desen-

volvimento Humano do Es-
tado, Carlos Tibério Fernan-
des, informou que o plano 
regional contará com o co-
financiamento do Governo 
Federal, no valor de R$ 5 mil 
para cada grupo de 10 crian-

ças/adolescentes acolhidos. 
O valor, considerado insufi-
ciente, terá a complementa-
ção do Governo do Estado, 
por meio de recursos do Fun-
do de Combate e Erradicação 
da Pobreza no Estado da Pa-
raíba (Funcep) e do CEDCA, 
através do reforço orçamen-
tário ao Fundo Especial para 
crianças e adolescentes do 
(Fundesc).

A secretaria informou 
que já constituiu uma coor-
denação geral para o novo 
atendimento que vai alcan-
çar 172 municípios. Segun-
do o secretário, prédios já 
foram estudados e têm sido 
ajustados com os municípios 
as sedes para acomodar as 
equipes técnicas.

Ele também explicou 
que ficaram de fora do pla-
no de regionalização os mu-
nicípios que integram as 7ª, 
8ª e 9ª regiões, uma vez que 
eles têm como referência as 
Casas Lares de São Bento, 
Itaporanga e São João do Rio 
do Peixe.

Acolhimento familiar: 172 
cidades serão beneficiadas

Secretário de Gestão Gover-
namental da Prefeitura de 
João Pessoa, Diego Tavares é 
constantemente citado como 
possível candidato a deputado 
federal, em 2022. Porém, em 
entrevista à TV, ele não cra-
vou essa possibilidade. “Estou 
muito satisfeito onde estou. 
Gosto de gestão pública. Não 
penso sobre 2022, não gasto 
minhas energias com isso”. 

Cabeça na gestão 
O requerimento de Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB), que pe-
diu, na semana passada, para 
o ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, explicar sua declaração 
segundo a qual “a universida-
de não é para todos”, ganhou 
mais força, podemos assim di-
zer. É que o ministro voltou a 
polemizar ao dizer que alunos 
com deficiência atrapalham a 
aprendizagem dos demais.

“Vivemos um momento de desespe-
rança. Precisamos evitar que essa de-
sesperança leve a consequências mais 
graves”. Do governador João Azevêdo, 
referindo-se ao manifesto de solidarie-
dade ao STF, do qual é signatário. Além 
dos governadores de São Paulo, Santa 
Catarina, Amapá, Rio Grande do Sul e 
Distrito Federal, todos os gestores do 
Nordeste assinaram a nota.  

Contra a desesperança 

governadores expressam mensagem inequívoCa 
Contra ataques: o stF não está sozinho nessa luta 

ganhou mais Força  

O movimento feito por 14 governadores, entre os quais o da Paraíba, João Azevêdo, para prestar 
solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), foi reação tempestiva aos ataques 
que a corte vem sendo alvo por parte do presidente Jair Bolsonaro - o presidente, ultimamente, 
vem dizendo que irá pedir ao Senado o impeachment dos ministros Luís Fernando Barroso, que 

também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Alexandre de Moraes que, recente-
mente, determinou a abertura de investigação contra Bolsonaro, no caso da quebra de sigilo 
de Justiça de um inquérito da Polícia Federal sobre tentativa de invasão de hackers contra 
o sistema do TSE. “O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independen-

te, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. No âmbito dos nossos 
Estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder 
Judiciário. Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa Nação tanto 
necessita”, registraram os governadores. Como disse, foi uma reação em boa hora, por 
representar uma demonstração de força e coesão dos governantes pela manutenção 
dos princípios democráticos. E passou uma mensagem inequívoca àqueles que tentam 
instalar o terror e a desestabilização no país: o STF não está sozinho nessa luta.       

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O deputado Frei Anastácio confirma à colu-
na que a reunião de lideranças do PT com o 
governador João Azevêdo foi um avanço “nas 
articulações de apoio do chefe do Executivo 
paraibano à candidatura de Lula a presidente, 
em 2022”. O movimento é para a construção 
do palanque de Lula na Paraíba. “Precisamos 
fortalecer a candidatura de Lula”, disse.   

Frei anastáCio exalta saldo 
da reunião Com o governador 

iníCio de setembro 

“ConFronta a demoCraCia” 

O ex-presidente Lula iniciou por Recife (PE) 
seu périplo pelo Nordeste, onde busca apoios 
à sua pré-candidatura a presidente. Hoje, ele 
segue para o Piauí e, depois, irá ao Maranhão, 
ao Ceará, ao Rio Grade do Norte e à Bahia. 
Na Paraíba, onde o PT passa por mudanças - 
novo comando do diretório de João Pessoa e 
filiações -, só deve vir em setembro.   

E o deputado Wilson Santiago, que foi destituído do 
comando do PTB na Paraíba por Roberto Jefferson, 
considerou adequada a prisão dele por determina-
ção do ministro Alexandre de Moraes, do STF: “Sabe-
mos do extremismo que o presidente do partido tem 
adotado, que confronta com a própria democracia. 
Isso não é bom para a democracia”.  
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Investimentos e contrapartidas
A previsão é que o Estado destine 

R$ 900 mil por ano aos 11 núcleos 
regionais do serviço de acolhimento 
familiar, ficando responsável pelo cus-
teio com o transporte/deslocamento 
e remuneração das equipes técnicas 
(compostas por coordenador, psicólogo, 
assistente social e motorista) que farão 
a supervisão e a operacionalização do 
serviço em cada um dos municípios 
abrangidos pelas regiões geoadminis-
trativas e pelo custeio de um subsídio 
por família em cada município.

Os municípios, por sua vez, ficarão 
responsáveis por custear os valores dos 
auxílios a partir da segunda família 
acolhedora. Também terão a atribui-
ção de articular os equipamentos em 
rede no seu território para dar supor-
te ao trabalho das equipes técnicas 
regionalizadas e de disponibilizar um 
servidor para servir de referência ao 

serviço de acolhimento familiar.
A promotora de Justiça Juliana 

Couto argumentou que os municípios 
já arcam com esses custos, quando 
revertem valores às instituições de 
acolhimento polos para o acolhimen-
to de suas crianças e adolescentes e 
ressaltou que os recursos dos Fundos 
Municipais da Criança e do Adoles-
cente (FIA) podem ser usados para 
subvencionar as bolsas-auxílio. 

A Famup reconheceu a impor-
tância do plano e se comprometeu 
a orientar os municípios sobre a 
importância da elaboração e apro-
vação de leis para criação do serviço 
de acolhimento familiar em seus 
territórios, uma vez que a medida é 
fundamental para viabilizar a previ-
são orçamentária dos recursos que 
serão usados para custear auxílios 
às famílias acolhedoras.

Urnas eletrônicas

TRE-PB realiza seminário 
sobre sistema de votação

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
realiza, no próximo dia 27, 
o segundo seminário de 
curta duração (workshop) 
deste ano sobre o “Sistema 
de Votação Eletrônico no 
Brasil”. O objetivo é escla-
recer a população e, sobre-
tudo o eleitorado que vai 
participar das eleições do 
próximo ano.

“A participação e a au-
diência de todos é muito im-
portante para que a socieda-
de possa ver como ocorrem 
as nossas votações e o quan-
to seguro é o nosso processo 
de votação”, afirmou o juiz 
Arthur Monteiro Lins Fialho, 
diretor da Escola Judiciária 
Eleitoral da Paraíba (EJE-PB), 
ao reforçar convite às autori-

dades de todos os poderes e 
à população em geral.

Promovido pela EJE-PB 
e previsto para acontecer das 
10h às 12h, na Sala de Ses-
sões da Corte, o evento será 
presencial, mas em razão das 
medidas impostas pelas au-
toridades públicas de Saúde, 
só será permitida a presença 
de magistrados, servidores, 
autoridades convidadas dos 
três poderes, OAB, Ministério 
Público e imprensa creden-
ciada – máximo de dois re-
presentantes por veículo de 
comunicação. A população 
poderá acompanhar o even-
to através do canal oficial do 
TRE-PB no YouTube.

O seminário de curta 
duração tem como objetivo 
apresentar ao público inter-

no e externo os principais 
elementos acerca da segu-
rança dos sistemas eletrô-
nicos de votação da Justiça 
Eleitoral. “Com isso, magis-
trados e servidores ficarão 
mais capacitados para repli-
car os argumentos técnicos, 
e a sociedade civil poderá 
participar e contribuir me-
lhor com o aperfeiçoamento, 
a eficiência e a segurança dos 
serviços ofertados pela Jus-
tiça Eleitoral”, complementa 
o Setor de Comunicação do 
TRE-PB.

Na ocasião, haverá uma 
palestra sobre a “Moderniza-
ção do Sistema de Votação”, 
ministrada pelo convidado 
Bruno Cezar Andrade de 
Souza que é mestre em Direi-
to Constitucional.

Instalação dos onze núcleos de serviço de família foi discutida em reunião no Ministério Público da Paraíba

Foto: Divulgação
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João Azevêdo se reuniu com coordenadores do projeto Bingo, equipamento que será construído em Aguiar, no Sertão da PB
O gover nador João 

Azevêdo se reuniu, ontem, 
por meio de videoconferên-
cia, com os coordenadores 
do projeto de construção 
do radiotelescópio Baryon 
Acoustic Oscillations from 
Integrated Neutral Gas Ob-
servations (Bingo), no mu-
nicípio de Aguiar, no Sertão 
da Paraíba. Na ocasião, foi 
discutido o apoio do Governo 
do Estado para melhorar o 
acesso ao local, estimulando 
as atividades na área da edu-
cação, ciência e tecnologia, 
bem como do turismo. 

 Na oportunidade, o ges-
tor destacou a importância 
do projeto e a sua represen-
tatividade para a ciência in-
ternacional. “Nós queremos 
contribuir com essa inicia-
tiva. Temos investido para 
fortalecer a ciência e tecnolo-
gia no nosso Estado e o pro-
jeto Bingo é um marco para 
a ciência e ficamos muito fe-
lizes de abrigá-lo no Sertão 
do nosso Estado”, frisou. Ele 

ainda ressaltou que o projeto 
do radiotelescópio também 
será importante para o tu-
rismo na região. “Esse será 
um equipamento que irá ge-
rar um ambiente favorável 
à interiorização do turismo, 
contemplando áreas próxi-
mas também, como o Vale dos 
Dinossauros”, acrescentou. 

 O reitor da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), Antônio Fernandes 
Filho, evidenciou a projeção 
que o Bingo proporcionará 
ao Estado. “Esse é um projeto 
de uma importância gigan-
tesca para a Paraíba e para o 
nosso Sertão, uma região que 
será contemplada com recur-
sos científicos e que já causa 
uma expectativa positiva na 
população local, sendo um 
orgulho para os sertanejos 
tê-lo instalado na localidade”, 
comentou. 

 Também participaram 
da reunião virtual, o secre-
tário de Estado da Educação, 
Ciência e Tecnologia, Cláudio 

Governo discute parcerias
para apoio a radiotelescópio

Furtado; o secretário execu-
tivo da Ciência e Tecnologia, 
Rubens Freire; o secretário 
da Infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e do  Meio Am-
biente, Deusdete Queiroga; 
o presidente da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 

da Paraíba (Fapesq), Roberto 
Germano; e Ronaldo Guerra 
(chefe de Gabinete). Ainda 
acompanharam os profes-
sores Élcio Abdalla (Univer-
sidade de São Paulo - USP), 
Carlos Wuensche (Instituto 
Espacial de Pesquisas Espa-

ciais - Inpe), Almicar Quei-
roz (UFCG); Sylvio Canuto 
(USP); e Clezio Nardin (Inpe).  
O Bingo é um projeto interna-
cional, liderado pelo Brasil, e 
tem o objetivo de estudar cos-
mologia e astrofísica usando 
a faixa de rádio, inaugurando 

uma nova janela de observa-
ções do universo. Com tec-
nologia predominantemente 
nacional (USP, INPE e UFCG), 
o telescópio representa um 
importante projeto para a 
ciência brasileira e conta com 
a colaboração internacional 
com presença da China, pela 
Universidade de Yangzhou, 
Reino Unido, Coreia do Sul, 
França, Itália, Espanha, Ale-
manha, África do Sul e Suíça.

Opera Paraíba realiza mais de 100 cirurgias em 10 dias

Edital do Prêmio Literário José 
Lins do Rêgo será publicado hoje

Cagepa faz manutenção e suspende 
fornecimento d’água em sete bairros

Adriana Rodrigues da 
Costa, de 43 anos, fez cirur-
gia de vesícula, no último 
dia 10 de agosto, em Picuí, a 
terceira cidade beneficiada 
com a edição 2021 do pro-
grama Opera Paraíba, da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES).  Essa é uma das 112 
cirurgias realizadas nos 10 
primeiros dias do mês de 
agosto. Até o final do mês, 
são 506 cirurgias agenda-
das. Além de Picuí, o pro-
grama está acontecendo em 
Campina Grande, Monteiro, 
Queimadas e Mamanguape.

Adriana estava esperan-
do por esta cirurgia desde 

2019. O objetivo do progra-
ma é justamente operar pa-
cientes que estavam na fila 
de espera há 2-3 anos. “O 
programa vem contemplan-
do todos os municípios da 
2ª macrorregião de saúde e, 
com isso, atendendo um va-
zio assistencial de décadas”, 
observou o cirurgião geral e 
coordenador do programa, 
Jhony Bezerra.

O secretário de Estado 
da Saúde (SES), Geraldo Me-
deiros, informou que, com 
o período de pandemia da 
covid-19, a SES preparou 
um protocolo de atendi-
mento para garantir a se-

gurança de profissionais e 
de pacientes que estão na 
fila de espera por cirurgias 
nos municípios. 

“As medidas de distan-
ciamento seguro e uso de 
máscara são mantidas, além 
de um questionário prévio 
para diagnosticar pessoas 
com sintomas respiratórios 
e febre, entre outros. A qual-
quer sinal de suspeita do co-
ronavírus, o paciente não 
deve comparecer à unidade”, 
disse.

Dentre os procedimen-
tos executados no Opera Pa-
raíba estão colecistectomias, 
herniorrafias (cirurgias de 

vesícula e hérnias), cirurgia 
geral, otorrinolaringologia e 
ginecologia.

O programa Opera Pa-
raíba foi suspenso no início 
de 2020, em decorrência da 
pandemia e retomado em 
outubro do mesmo ano. Em 
março de 2021, por conta 
do aumento dos casos de 
covid-19, a realização dos 
procedimentos cirúrgicos 
não emergenciais foi nova-
mente interrompida. O Ope-
ra Paraíba foi lançado em 
outubro de 2019 com a meta 
de reduzir as filas de espera 
por cirurgias eletivas no Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

O governador João Aze-
vêdo anunciou ontem o lan-
çamento do edital do Prê-
mio Literário José Lins do 
Rêgo – 120 anos. O prêmio 
busca revelar e reconhecer 
talentos, além de estimular 
a criação e a divulgação de 
obras de autores da Paraí-
ba, no âmbito da literatu-
ra. O edital será publicado, 
nesta terça-feira (17), no 
Diário Oficial do Estado. 
O lançamento ocorreu du-
rante o programa Conversa 
com o Governador, trans-
mitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara e pelas 

redes sociais do governo. 
Na ocasião, o governa-

dor lembrou que o Prêmio 
faz parte do ano cultural 
José Lins do Rêgo. “Esta-
mos homenageando os 120 
anos de nascimento do es-
critor paraibano e os 90 
anos da obra Menino de 
Engenho. O edital será lan-
çado amanhã e contamos 
com uma grande partici-
pação nas diversas catego-
rias literárias. É mais uma 
merecida homenagem ao 
grande escritor José Lins 
do Rêgo”, pontuou.

O Prêmio literário José 

Lins do Rêgo tem um Termo 
de Parceria entre a Empre-
sa Paraibana de Comuni-
cação (EPC) e a Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc). A EPC vai realizar 
a impressão dos livros e 
publicação das obras lite-
rárias dos premiados. Já a 
Funesc fez uma parceria 
com diversas entidades li-
terárias como Academia 
Paraibana de Letras, Ins-
tituto Histórico e Geográ-
fico Paraibano, Academia 
Campinense de Letras e ou-
tras, para que profissionais 
ligados a estas entidades 

façam parte da curadoria 
selecionando as melhores 
obras.

Categorias
As categorias que re-

ceberão obras serão aque-
las que foram escritas por 
José Lins do Rêgo: roman-
ce, conto, crônica, poesia e 
literatura infanto-juvenil. 
O prazo para inscrições e 
recebimento das obras será 
do dia 17 de agosto ao dia 
1º de outubro deste ano. 

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai suspender o abasteci-
mento de água, hoje, das 8h 
às 18h, nos bairros do Cristo, 
Rangel, Homero Leal, Jardim 
Samaritano, Boa Esperança, 

Jardim Italiana e Vale das 
Palmeiras, em João Pessoa.

De acordo com a dire-
toria de Operação e Manu-
tenção da Cagepa, a inter-
rupção no fornecimento de 
água será necessária para 

que equipes da companhia 
realizem serviços de ma-
nutenção no reservatório 
R-11, localizado no bairro 
do Cristo e que atende essa 
região.

Mais informações sobre 

os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefo-
ne 115, que também atende 
ligações originadas de celu-
lar, ou no site www.cagepa.
pb.gov.br

PB recebe 100.380 
doses de vacinas

Em videoconferência, João Azevêdo destacou a importância do projeto e o investimento do governo em ciência e tecnologia

Para seguir avançan-
do na imunização da po-
pulação paraibana, o Es-
tado recebe um novo lote 
com 100.380 doses de va-
cinas contra a covid-19. 
As vacinas, divididas em 
dois lotes, chegam ao es-
tado até hoje.

Um lote com 46.630 
doses da vacina Pfizer 
chegou ao Estado na tar-
de de ontem, com entrega 
prevista para esta terça-
feira, a partir das 7h para 
221 municípios paraiba-
nos, mantendo o com-
promisso do Governo do 
Estado na distribuição 
dos imunizantes para 
as cidades em até 24h 
após o recebimento. Do 
montante total, 23.400 
são destinados para a 
vacinação em primeira 
dose. Outras 22.230, des-
tinadas para aplicação 
de segundas doses, que 
permanecerão na Rede 
de Frio do Estado, até a 
data de distribuição.

O segundo lote com 

54.750 doses da vacina 
AstraZeneca, todas des-
tinadas a aplicação em 
segunda dose, desembar-
cam no Estado na madru-
gada desta terça-feira e 
também permanecem na 
Rede de Frio até a data de 
distribuição de acordo 
com o período estimado.

Para os municípios 
com maior concentração 
populacional, o montan-
te de doses a ser recebi-
da para primeiras doses 
nesta terça-feira é de 
4.854 doses da Pfizer, já 
em Campina Grande, o 
número é de 2.418. 

Até o momento, se-
gundo o Sistema de Infor-
mação do Ministério da 
Saúde, o Estado aplicou 
2.922.762 doses, sen-
do 2.081.232 pessoas 
com primeiras doses e 
841.530 que completa-
ram os esquemas vacinais, 
onde 779.569 tomaram 
as duas doses e 61.944 
utilizaram imunizante 
de dose única. A Paraíba 
já distribuiu um total de 
3.481.735 doses de vacina 
aos municípios.

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

Na ocasião, foi discutido 
o apoio do Governo 

do Estado para 
melhorar o acesso ao 
local, estimulando as 
atividades na área da 
educação, ciência e 

tecnologia, bem como 
do turismo

Foto: Secom-PB

Opera Paraíba foi lançado com a meta de 
reduzir as filas de espera por cirurgias eletivas

Foto: Secom-PB

Leia mais na Página 12



Paraíba
Retorno à escola
Alunos dos Creis de João Pessoa foram os primeiros da Rede 
Pública de Ensino a voltar às atividades em salas de aula. 
Eles seguem várias medidas de prevenção à covid. Página 6 Fo
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Governador João Azevêdo assinou, ontem, projeto de lei que vai perdoar os débitos de motocicletas de até 162 cilindradas

Emplacamentos atrasados 
de motos serão anistiados  
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O governador João Azevê-
do assinou, ontem, o projeto 
de lei que prevê a anistia dos 
débitos dos emplacamentos 
de motos de até 162 cilindra-
das dos últimos cinco anos 
(2016 a 2020). Esse benefí-
cio vai atingir 284 mil pessoas 
que estão com débitos. O pro-
jeto de lei será encaminhado 
à Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) hoje. 

Para ter direito à anistia 
dos cinco anos do IPVA atrasa-
do da moto com até 162 cilin-
dradas (CC), o 
proprietário 
vai precisar 
apenas pagar o 
emplacamen-
to de 2021, 
que poderá 
ser parcelado 
ainda em até 
três vezes ou 
com desconto 
na opção à vis-
ta. Neste caso, 
a cota única à vista garante o 
desconto de 10% do IPVA, se 
for pago até o dia 31 de ou-
tubro. 

Durante o programa Con-
versa com o Governador, João 
Azevêdo explicou como será 
esse benefício para os moto-
ciclistas. “Vamos anistiar os 
débitos de emplacamento dos 
últimos cinco anos para os 
proprietários de motos de até 
162 cilindradas. Isso vai aju-
dar muitos trabalhadores em 
todo o Estado que precisam da 

moto para obter sua renda no 
seu trabalho. Estenderemos 
o prazo para pagamento até 
31 de outubro para que as 
pessoas tenham tempo de se 
organizar”, disse o governador. 

João Azevêdo ainda res-
saltou que este é um programa 
de grande alcance social e uma 
excelente oportunidade para 
aqueles que desejam regula-
rizar a situação de suas mo-
tocicletas. “Estamos isentan-
do IPVA, taxa de bombeiros, 
taxa de licenciamento, taxa 

de depósito, 
caso esteja 
apreendido 
em prédio pú-
blico do Esta-
do. É um valor 
muito alto de 
renúncia, mas 
tenho certeza 
que, o que va-
mos começar 
a receber, será 
uma receita 

importante para o Estado. En-
tão, estamos dando a oportu-
nidade de o cidadão realmente 
ficar em dia e ter a condição de 
usar a moto no trabalho com 
tranquilidade”, falou. 

O projeto de lei deve che-
gar à Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) hoje. “Essa 
é uma ação importante e acre-
dito que a Assembleia Legisla-
tiva votará rapidamente para 
que possa ser implementado 
o quanto antes”, afirmou o go-
vernador.

R$ 65 mi em estradas
O governador João Azevêdo assinou, on-

tem, Ordens de Serviço autorizando a res-
tauração da estrada PB-238, que liga Tape-
roá e Desterro até a PB-262, com 52km de 
extensão; e a pavimentação da rodovia que 
liga Nova Olinda, Pitombeira e Tavares com 
33km de extensão. As duas obras representam  
R$ 65 milhões de investimentos. As assinatu-
ras ocorreram durante o programa “Conversa 
com o Governador”, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Tabajara e pelas redes 
sociais do governo. 

Na ocasião, o governador comentou que 
a restauração da PB-238, que liga Taperoá e 
Desterro até a PB-262, é de grande relevância 
para a região. “É uma obra de R$ 13 milhões 
que vai beneficiar toda a Serra do Teixeira. 
Rapidamente, o cidadão vai poder sair de Ta-
peroá e pegar a estrada em direção a Princesa 
Isabel, Juru, Imaculada, Tavares, enfim, a toda 
a Serra do Teixeira”, explicou.

João Azevêdo também destacou a impor-
tância da pavimentação da rodovia que liga 
Nova Olinda, Pitombeira e Tavares. “A pavi-
mentação da rodovia 356 é uma obra muito 
sonhada pelo povo, mas que agora vai se 
tornar realidade. Essa é uma estrada extre-
mamente importante, porque passa por uma 
região muito difícil para a execução das obras. 
Custará cerca de R$ 52 milhões e demonstra 
o respeito que o Estado tem por duas regiões 
importantes: a Serra do Teixeira e o Vale do 
Piancó. Essas duas regiões estarão interligadas 
através dessa estrada”, pontuou.

O governador ainda acrescentou: “Se Deus 
quiser na próxima sexta-feira (20), eu vou estar 
aí em Tavares para fazer uma visita e ver se 
as máquinas já estão trabalhando, se a obra 
começou realmente. Tenho certeza que esta 
será uma das obras mais importantes para a 
malha rodoviária da Paraíba”.

Projeto de lei do 
Governo do Estado 

que beneficia 284 mil 
pessoas com débitos será 

encaminhado hoje à 
Assembleia Legislativa

Na capital

GTA e Samu fazem demonstração 
de resgate e transporte aeromédico

A Secretaria da Segu-
rança e da Defesa Social da 
Paraíba, por meio do Grupa-
mento Tático Aéreo, e o Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência da Prefeitura de 
João Pessoa realizaram uma 
demonstração do trabalho 
de resgate e transporte aero-
médico de urgência e emer-
gência, na tarde de ontem. A 
simulação aconteceu para 
celebrar o termo de coope-
ração entre o GTA e o Samu, 
que atende aos 64 municí-
pios que compreendem a 
macrorregião de cobertura 
da central de regulação do 
Samu Regional João Pessoa.

O secretário da Segu-
rança e da Defesa Social, 

Jean Nunes, na ocasião, falou 
sobre a união dos serviços 
para salvar vidas. “A fun-
ção das polícias é pacificar, 
mas a missão mais nobre é 
salvar vidas. 
Q u e m  j á 
teve a opor-
tunidade de 
presenciar 
a s  a ç õ e s 
do GTA e 
as ações do 
Samu, sejam 
separados ou 
em conjunto, 
sabe o espí-
rito que envolve as duas 
forças”, disse.

O termo tem por obje-
tivo, entre outros pontos, 

estabelecer um protocolo 
de acionamento do GTA, um 
canal de comunicação mais 
ágil entre as partes com vista 
aos atendimentos e resgates 

às vítimas 
de aciden-
tes e manter 
os pilotos e 
tripulantes 
operacionais 
devidamen-

te habilitados 
e treinados.

As equi-
p e s  d o 
Samu estão 

treinadas para esse tipo 
de ocorrência, o resgate e 
transporte aeromédico. O 
grupamento conta com duas 

aeronaves, Acauã 1 e 2. A 
demonstração aconteceu no 
Centro de Ensino da Polícia 
Militar.

Além do secretário Jean 
Nunes, o secretário-execu-
tivo, Lamark Donato, das 
equipes do GTA e Samu, 
ainda estiveram presentes 
o médico Galileu Ricarte, 
coordenador geral do Samu, 
o coronel José Ronildo Sousa 
da Silva, que representou o 
coronel Euller Chaves, co-
mandante da PM, Galileu 
Ricarte, coordenador geral 
do Samu João Pessoa e An-
tônio Cavalcanti Pedrosa 
Sobrinho, diretor do Hospi-
tal Regional Metropolitano 
Dom José Maria Pires.

Termo
Parceria entre GTA e 

Samu visa estabelecer 
um protocolo para o uso 

das aeronaves

Foto: Secom-PB

Simulação de resgate aeromédico ocorreu para celebrar o termo de cooperação entre o Grupamento Tátito Aéreo e o Samu de João Pessoa 

Samu da capital está preparado para atuar em parceira com as equipes do Grupamento Tático Aéreo que possui duas aeronaves: Acauã 1 e 2

Foto: Secom-PB
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Estudantes da Educação Infantil da Rede Municipal de João Pessoa encontraram um esquema especial de prevenção à covid

Alegria e ações preventivas no 
retorno das aulas presenciais

José Alves
zavieira2@gmail.com.br

Na volta as aulas presen-
ciais, depois de praticamente 
um ano e meio fazendo tarefas 
em casa por causa da pande-
mia provacada pela covid-19, 
os alunos dos Centros de Re-
ferência de Educação Infantil 
(Creis), da Rede de Ensino de 
João Pessoa, na faixa etária de 3 
anos, comemoraram o retorno. 
Eles disseram se sentir felizes 
de poder voltar as atividades 
em sala de aula. 

A diretora da Crei Glauce 
Burity, no bairro das Indústrias, 
Elisângela de Oliveira Silva, re-
velou que todos os professores 
estavam na expectativa e tam-
bém com muita saudade dos 
alunos.  “Mesmo na pandemia, 
a Creche Glauce Burity não pa-
rou totalmente, porque a gente 
recebia os pais e fazia entrega 
de alimentos. Mas para os garo-
tos, a volta está sendo diferente, 
porque eles estão vivenciando 
uma nova adaptação. Tivemos 
que readaptar toda a creche com 

sinalizações horizontais e uma 
higiene redobrada. As salas fo-
ram modificadas com as novas 
sinalizações e distanciamento”, 
disse a diretora, afirmando que 
a maioria dos professores já está 
vacinada ou pelo menos já tomou 
a primeira dose de imunizante 
contra o vírus.

Com retorno às aulas pre-
senciais, as creches reorganiza-
ram as turmas em dois grupos, 
cada um deles com, no máximo, 
50% dos alunos. Nas unidades 
dos Creis, a organização dos gru-
pos se deram da seguinte forma: 
cada turma será dividida em dois 
grupos, A e B, com alternância 
semanal no atendimento presen-
cial. Alguns pais de família ainda 
não providenciaram o retorno 
dos filhos as creches, segundo 
Elisângela Silva, porque foram 
solicitadas a eles três máscaras 
para cada criança e alguns ainda 
não tinham. “Algumas famílias 
ainda estão se adaptando com os 
protocolos exigidos para a volta 
as aulas presenciais”, afirmou.

A professora Rachel de 
Carvalho, confirmou que toda 

a rotina da creche foi mudada.  
“A conscientização do uso de 
máscaras, a higienização estão 
dentro dos protocolos a serem 
seguidos”, disse a professora in-
formando que em sua sala vol-
taram as aulas presenciais seis 
alunos, mas deveriam ter voltado 
13. Ela disse ainda, que as turmas 
foram divididas em duas. A tur-
ma Amarela e a turma Vermelha. 
Os primeiros 13 alunos da tur-
ma Amarela voltaram as aulas 
ontem. Na próxima semana os 
estudantes da Vermelha partici-
parão de aulas presenciais.  

Os métodos de ensino nas 
creches ocorrem de acordo com 
os projetos de cada instituição. 
Atualmente, eles estão traba-
lhando projetos voltados a cida-
de de João Pessoa, enfatizando as 
datas comemorativas, para que 
as crianças fiquem sabendo so-
bre as datas históricas da cida-
de, a exemplo, do aniversário da 
cidade. Dentro desse projeto, as 
professoras também pedem aos 
alunos fotos dos pontos turísti-
cos que eles visitam nos finais 
de semana. Se foram ao Parque 

Arruda Câmara (Bica), ou a praia, 
para que eles mostrem as fotos 
em sala de aula, onde as profes-
sores fazem cartazes sobre os 
locais para mostrar os pontos 
visitados pelos alunos.

A creche Glauce Burity, 
tem cerca de 160 alunos, que 
estudam em seis salas de aula. 
Lá também têm berçários para 
crianças com seis meses até dois 
anos de idade. No entanto, os 
alunos dos berçários só poderão 
voltar para as creches a partir do 
dia 9 de setembro. 

Na entrada da creche as 
crianças são orientadas a higie-
nizarem as mãos e, em seguida, 
é feita a aferição de temperatura. 
Após higienização, os alunos en-
tram na escola seguindo as sina-
lizações horizontais. Os pais ou 
responsáveis se despedem das 
crianças na porta e não podem 
entrar na unidade. Nas salas de 
aula, as mesas e cadeiras são 
colocadas de forma intercalada 
para garantir o distanciamento 
e a merenda é servida na sala de 
aula, para evitar aglomeração 
nos refeitórios. 

Foto: Evandro Pereira

Além da obrigatoriedade do uso de máscara, turmas foram divididas para que os alunos pudessem manter o distanciamento Alunos dos Centros de Referência de Educação Infantil de João Pessoa retornaram ontem às atividades presenciais

Medidas de proteção
O uso da máscara é obrigatório. Para os 

estudantes com deficiência, o uso de más-
cara acontece de acordo com a necessidade 
apontada por uma avaliação individualizada, 
de acordo com o laudo médico do estudante. 
O procedimento de higienização, a troca das 
máscaras e de outros eventuais equipamentos 
de proteção são feitos pelo profissional de 
apoio antes do atendimento a cada estudante.

De acordo com o calendário do retorno 
presencial das aulas divulgado pela Prefei-
tura de João Pessoa, através da Secretaria 
de Educação e Cultura (Sedec), depois dos 
alunos na faixa etária de 3 anos que inicia-
ram as aulas ontem, no dia 1/09, voltam os 
alunos dos Creis e Escolas na faixa etária de 
4 a 5 anos. 

No dia 8/09, os alunos dos 1° e 2° anos do 
Ensino Fundamental/ Ciclos I e II do EJA; no 
dia 15/09 alunos do 3° ao 5° anos do Ensino 
Fundamental; no dia 22/09, estudantes do 
6° e 7° anos do Ensino Fundamental, Ciclos 
III e IV do EJA e no dia 29/09 estudantes do 
8° e 9° anos do Ensino Fundamental / Creis 
(2 anos e berçário).

Varal Solidário

Entidade arrecada doações para famílias carentes
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Sua roupa usada pode 
ser o novo começo para al-
guém. A Associação Acolher 
para a Vida (AAPAV-JP), loca-
lizada em Mangabeira 8, está 
arrecadando até o final de 
setembro, roupas, lençóis e 
sapatos através da campanha 
Varal Solidário. Seu intuito é 
ajudar famílias em situação 
de vulnerabilidade social que 
enfrentam dificuldades dia-
riamente, sobretudo, no pe-
ríodo chuvoso. O projeto so-
cial ajuda cerca 500 famílias, 
distribuídas nas comunidades 
da Zona Sul de João Pessoa e 
conta com aproximadamen-
te 30 voluntários. A entida-
de oferece também curso de 
idiomas (inglês e espanhol) 
gratuito para capacitação pro-
fissional de jovens.

De acordo com o profes-
sor de inglês e presidente do 
AAPAV-JP, Marcelo Cantalice, 
muitas famílias deixam de ir 
ao médico ou levar o filho no 
hospital por vergonha de não 
ter uma roupa apresentável 
para vestir. A comunidade do 

Timbó será a primeira bene-
ficiada, no dia 5 de setembro.

“Nosso intuito é amenizar 
o sofrimento dessas famílias. 
Quem tiver interesse em aju-
dar, entre em contato que nos 
deslocaremos até você. Fare-
mos quites de roupas como 
calças, blusas e sapatos.  O que 
sobrar doaremos aos mora-
dores de rua”, 
explicou.

Se  a pes-
soa quiser fa-
zer doações 
de roupas que 
estão sem uti-
lidade no seu 
guarda-roupa 
é só entrar em 
contato com o 
telefone (83) 
98737-3909 
que é também WhatsApp 
ou através do Instagram @
aapavjp. 

O foco do mês de setem-
bro é a arrecadação de rou-
pas, lençóis e sapatos, mas 
a associação está recebendo 
doações de material escolar, 
estantes e livros para insta-
lação da escola na sede.

O presidente da AAPAV-

JP agradece a oportunidade 
de divulgar a campanha de 
arrecadação Varal Solidário 
no Jornal A União.

“Muito obrigado pela 
oportunidade de divulgar o 
nosso projeto social, tenho 
certeza que alcançaremos 
uma maior sensibilização da 
sociedade. A nossa princi-

pal bandeira 
é levantar a 
dignidade e 
a u t o e s t i m a 
dessas famí-
lias, princi-
palmente, dos 
jovens através 
da qualifica-
ção profis-
sional para 
quem tenham 
a oportunida-

de de ingressar no mercado 
de trabalho”, enfatizou.

Sobre a entidade
A AAPAV-JP é uma insti-

tuição sem fins lucrativos que 
existe aproximadamente há 
30 anos, embora a sede física 
exista há poucos meses. O pro-
jeto social é voltado para in-
clusão das famílias em situa-

ção de vulnerabilidade social 
nas seguintes comunidades 
de João Pessoa: Iraque, Iran, 
Afeganistão,Patricia Tomaz, 
Nova morada, Aratu,Nárnia, 
Dubai, Timbo, Colibris 1 e 2, 
Porto do capim, Riacho doce, 
Bola na rede

 As doações de alimen-
tos, roupas e objetos de higie-
ne pessoal foram intensifica-
das na pandemia da covid-19. 
“Sabíamos das dificuldades 
que as famílias das comuni-
dades estavam enfrentando 
por não terem uma renda e 
ajuda imediata do Governo 
Federal. A equipe de volun-
tários se uniu para arrecadar 
donativos para tentar ame-
nizar o sofrimento dessas 
famílias”, declarou Marcelo 
Cantalice.

A entidade oferece cur-
sos gratuitos para capacitação 
profissional direcionada a jo-
vens como cursos de idiomas 
(inglês e espanhol), direcio-
nando também para o Enem. 
Atualmente estão buscando 
parcerias para oportunizar 
cursos de corte de cabelo, 
manicure, pedicure, bolos e 
docinhos.Projeto social tem 30 voluntários e ajuda a cerca de 500 famílias

Foto: Divulgação

Para fazer doações para 
a campanha é só entrar 

em contato com o telefone 
(83) 98737-3909 que é 

também WhatsApp ou pelo 
Instagram @aapavjp 
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Adelson da Fonseca não aceitava o fim do relacionamento e aplicou violento golpe no coração de Natícia Mendes

“Não aceitar o fim do re-
lacionamento”. Esta foi mais 
uma justificativa de um ho-
mem, identificado por Adelson 
da Fonseca para assassinar 
com um golpe de faca a ex-
companheira Natícia Mendes 
da Costa, de 32 anos. Ele ten-
tou se matar com a mesma 
arma, ferido foi socorrido para 
a unidade de saúde da cidade, 
mas, devido a gravidade do 
ferimento foi transferido para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma, em Campina Grande. 
Natícia também foi socorrida, 
mas não resistiu.

O crime ocorreu na ma-
drugada de domingo (15), no 
Distrito de Malhada da Roça, 
zona rural de São João do Ca-
riri. Segundo informações 
colhidas pelo delegado Luiz 
Xavier, o suspeito estava sepa-
rado da vítima a alguns meses, 
no entanto, não aceitava o fim 
do relacionamento e já havia 
prometido que ia matar a ex-
companheira. 

Na noite de sábado, Natí-
cia acompanhada de uma filha 
foi participar de um bolão de 
vaquejada, naquele distrito. Já 
era madrugada de domingo 
quando a mulher decidiu sair 
do local acompanhada da filha 

e ao entrarem em um carro 
que iria pegar carona, o sus-
peito se aproximou e acertou 
um golpe de faca no coração 
da vítima.

O delegado Luiz Xavier 
está aguardando a liberação 
do homem para autuá-lo em 
flagrante pelo crime de femi-
nicídio. O criminoso está no 
hospital sob custódia da Polí-
cia Militar. O delegado também 
pretende ouvir pessoas que 
estavam no evento e assisti-
ram ao crime.

Mercado Central
Em João Pessoa, Maria 

Cristina da Silva, de 45 anos, 
morreu após ser baleada no 
momento que fazia a feira no 
último sábado (14), acompa-
nhada do marido no Mercado 
Central, em João Pessoa.

A polícia tomou conhe-
cimento que dois suspeitos 
chegaram no mercado para 
executar um homem conheci-
do por ‘Léo Doido’. Foram efe-
tuados vários disparos, “Léo 
Doido” foi executado com cer-
ca de 10 tiros. 

Um dos disparos atingiu a 
mulher que ainda foi socorrida 
pelo Samu para o Hospital de 
Emergência e Trauma de João 
Pessoa, onde faleceu. A dupla 
fugiu em um carro e até ontem 
não havia sido identificada.

Cardoso Filho 
josecrdosofilho@gmail.com

Homem mata ex-companheira 
a facadas e depois tenta suicídio

Cardoso Filho 
josecrdosofilho@gmail.com

Adelson matou Natícia Mendes no momento que ela estava dentro de um carro acompanhada de uma filha do casal

Foto: Reprodução

As adolescentes Maria 
Iasmin Nogueira Dantas, de 
13 anos, e Ana Gabriela Ga-
delha de Oliveira, de 14, que 
moravam no sítio Riacho dos 
Moisés morreram afogadas 
em um açude, naquele sítio, 
zona rural do município de 
Vieirópolis, na região de Sou-
sa. O fato aconteceu nesse 
domingo (15).

As primeiras informações 
colhidas pela polícia, as duas 
jovens estavam consumindo 
bebida alcoólica quando resol-
veram tomar banho no açude. 

Testemunhas disseram que 
uma das jovens ao ver a amiga 
se afogando tentou salvá-la e 
conseguiu sair de dentro do 
açude. O pai de uma das víti-
mas ainda foi ao local na ten-
tativa de salvar as meninas, no 
entanto, não chegou a tempo e 
já encontrou as duas sem vida.

O Corpo de Bombeiros es-
teve no local para a retirada 
dos corpos do açude, sendo 
levados para o Núcleo de Me-
dicina e Odontologia Legal, de 
Patos, para serem submetidos 
ao exame cadavérico.

Adolescentes morrem 
afogadas em açude

Fotos: Reprodução

Agricultor é preso suspeito 
de espancar e matar criança

Uma criança de apenas 
três anos, Ana Laura Tavares 
Bandeira morreu no Hospital 
Regional de Cajazeiras. Segun-
do um funcionário do hospital, 
a criança deu entrada na tarde 
de domingo (15) apresentando 
vários hematomas pelo corpo 
e morreu poucos minutos de-
pois. Ela chegou acompanhada 

da mãe e do padrasto que em 
seguida fugiu.

Uma guarnição da Polícia 
Militar esteve no hospital e ao 
tomar conhecimento do fato 
realizou diligências e localizou 
Mateus Quirino da Silva de 22 
anos, que confessou ter causa-
do os hematomas na menina, 
ao revelar  que brigava com a 

companheira, Daniele Tavares 
Bandeira, de 24 anos, que es-
tava com a menina nos braços, 
quando acertou um soco no 
abdome da criança.

Mateus Quirino foi condu-
zido à Delegacia de Polícia Civil 
de Cajazeiras, juntamente com 
a mãe da criança, que tentou 
defender o seu companheiro.

As adolescentes, segundo testemunhas, estavam bebendo na beira do açude

Vigilante aplica golpe de 
jiu-jitsu para agredir esposa

Dois homens foram pre-
sos nesse domingo (15) após 
denúncias de violência contra 
mulher, em João Pessoa. Um 
deles é vigilante e aplicou 
um golpe de jiu-jitsu contra a 
companheira.

No bairro do Roger uma 
mulher de 41 anos e o filho 
dela, que é deficiente, foram 

espancados. Ela teve o ma-
xilar quebrado durante as 
agressões e o marido é o prin-
cipal suspeito.

No Bessa, um vigilan-
te agrediu a esposa com um 
golpe de jiu-jitsu. Na delega-
cia a mulher revelou que era 
mantida em cárcere privado, 
já sofreu estupro e dependia 

financeiramente do agressor. 
Os agressores, após au-

tuados em flagrante foram 
encaminhados para a carce-
ragem da Central de Polícia. 

Para denunciar casos de 
violência contra a mulher de-
ve-se acionar o 180 (Maria da 
Penha), 197 (Disque Denún-
cia) ou 190 (Polícia Militar).

Uma mulher de 21 
anos que não teve o nome 
divulgado foi presa, nesse 
fim de semana por agen-
tes da Delegacia de Homi-
cídios e Entorpecentes da 
cidade de Patos. Com ela foi 
apreendido vasto material 
entorpecente.

Segundo o delegado 
Reinaldo Nóbrega, a mu-
lher foi presa em flagrante 
na Comunidade Santa Cla-
ra. Ele disse que a prisão se 

deu durante trabalho inves-
tigativo de repressão aos 
últimos eventos relaciona-
dos aos homicídios cometi-
dos nesta região. 

“As investigações quan-
to às autorias dos crimes 
violentos e letais estão em 
avançado estágio e a Polícia 
Civil tem trabalhado para 
dar a resposta à socieda-
de patoense o mais rápido 
possível”, destacou Reinal-
do Nóbrega.

Jovem de 21 anos é 
presa com remédios

Estelionato

Mulher mentiu sobre 
bolsa com R$ 47 mil

Daiane Silva que ha-
via contado ter encontra-
do uma bolsa com R$ 47 
mil em uma praça da cida-
de de Sapé já se encontra 
em sua residência. O juiz 
plantonista José Jackson 
Guimarães decidiu con-
ceder a prisão domiciliar 
por entender que a mu-
lher tem “filhos menores 
que naturalmente neces-
sita dos seus cuidados”. 
Ela irá usar tornozeleira 
eletrônica durante o pe-
ríodo até que o caso seja 
julgado pela Vara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça 
da Paraíba.

A mulher foi pre-
sa pelo delegado Carlos 
Othon no momento que 
concedia entrevista a 
uma emissora de televi-
são para contar a história 
da bolsa encontrada com 
o dinheiro. Ela foi autua-
da em flagrante pelo cri-
me de estelionato. Nas 
investigações, a polícia Arma, munições e medicamentos estavam com a jovem em Patos

descobriu que tudo não 
passou de uma armação, 
pois o objetivo era aplicar 
novo golpe.

Segundo o delegado, 
a mulher já havia pratica-
do estelionato na cidade 
de Esperança, Agreste pa-
raibano, quando “inven-
tou” que uma de suas fi-
lhas precisava fazer uma 
cirurgia. Então, Daiane 
criou um bingo, vendeu 
centenas de cartelas, ar-
redando cerca de R$ 18 
mil e depois fugiu com o 
dinheiro para a cidade de 
Sapé. A polícia descobriu 
que ela não tinha filha 
para ser cirurgiada.

Daiane usará uma tornozeleira

Foto: Reprodução

Foto: Ascom/PMPB

A Polícia Militar rea-
lizou diligências, desde as 
primeiras horas da tarde 
de segunda-feira (16) na 
tentativa de localizar os 
responsáveis pelo roubo 
ocorrido no apartamento 
do empresário Elmo As-
sis, proprietário do Hos-
pital Nossa Senhora das 
Neves.

A Polícia Civil, que 
está investigando o caso, 
soube que foram rouba-
dos cerca de R$ 1 milhão 
em joias do apartamento, 
localizado no Altiplano 
Cabo Branco. 

Até o final da tarde, 
não havia confirmação 
se o local havia sido pe-
riciado, pois segundo as 
informações o local ficou 
um pouco revirado e, 
provavelmente os auto-
res do roubo possam ter 
deixado marcas.

Ladrões 
roubam
R$ 1 milhão 
em joias
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Estado e Prefeitura da capital divulgaram as normas que regulam o funcionamento do comércio, escolas e outros locais

O Governo do Estado, 
através do governador João 
Azevêdo, renovou o último 
decreto estadual vigente, com 
duração até o último domingo, 
dia 15, para o dia 31 de agos-
to. A prorrogação foi publica-
da no suplemento da edição 
do dia 14 de agosto do Diário 
Oficial do Estado. De acordo 
com a publicação, os municí-
pios poderão adotar medidas 
mais restritivas com base no 
cenário epidemiológico local. 
Atualmente, segundo a avalia-
ção do Plano Novo Normal de 
9 de agosto, 221 cidades pa-
raibanas estão na classificação 
de bandeira amarela e apenas 
dois no indicador laranja, sen-
do elas Cacimba de Areia e San-
ta Inês.

O principal ponto do do-
cumento de 31 de julho de 
2021 é relacionado à educa-
ção, em que fica mantida a au-
torização para as escolas par-
ticulares e demais instituições 
de ensino da rede privada re-
ferente atuarem em sistema 
híbrido. Além disso, a rede 
municipal de educação pode-
rá avaliar de acordo com cada 
localidade as condições de 
aplicação também do ensino 

híbrido e a rede pública esta-
dual deve continuar no ensino 
remoto, com a possibilidade 
de iniciar o presencial junto ao 
remoto a partir de setembro.

O decreto estadual tam-
bém permite que os bares, 
restaurantes, lojas de conve-
niência e lanchonetes fiquem 
abertos, com atendimento nas 
dependências, das 6h às 24h 
com uma ocupação limitada a 
50%. Após o horário, a venda 
de produtos fica restrita à en-
trega em domicílio ou retirada 
no local por parte dos clientes.

Os eventos poderão seguir 
acontecendo, desde que res-
peitem a capacidade de 50% 
do total e mantenham a exe-
cução de todos os protocolos 
sanitários como uso de más-
caras, higienização das mãos 
e verificação de temperatura. 
Assim mesmo ficam os cultos 
e as missas, com a permissão 
da presença dos responsáveis 
pela preparação, gravação e 
transmissão das celebrações.

Academias, teatros, ci-
nemas, circos e praças de 
alimentação de shoppings e 
centros comerciais podem 
funcionar com 50% da capa-
cidade. Os conglomerados de 
lojas podem ficar abertos das 
10h às 22h e os bares, res-
taurantes e lanchonetes que 

funcionam no interior destes 
devem, após esse horário, 
manter o serviço nas moda-
lidades de entrega ou reti-
rada. O horário do comércio 
se mantém em até dez horas 
contínuas por dia e as ativida-
des relacionadas ao setor da 
construção civil podem ocor-
rer a partir das 7h até as 17h.

Na capital paraibana
O prefeito Cícero Lucena 

também manteve as regras do 
decreto municipal anterior, que 
possuía validade até o último 
domingo, dia 15, em João Pes-
soa. A prorrogação se estende 
até o dia 31 de agosto. Dentre 
os principais pontos estão: o 
funcionamento dos bares e 
restaurantes até as 00h com 
atendimento in loco e após isso 
os serviços se restringem às 
entregas em domicílio ou reti-
rada; as cerimônias religiosas 
com ocupação máxima de 50% 
do total; o comércio com fun-
cionamento liberado por dez 
horas seguidas, respeitando o 
distanciamento e sem aglome-
ração de pessoas; os shoppings 
e centros de comércio com 
funcionamento das 10h às 22h, 
com exceção dos localizados 
no Centro, que ficam abertos 
das 9h as 21h.

Em relação à praia, se-

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com 

Novos decretos prorrogam as 
medidas sanitárias na Paraíba

Monitora Covid-19

Implantado protocolo para atender gestantes e puérperas
O aplicativo Monitora 

Covid-19, ferramenta utiliza-
da para monitorar pacientes 
com sintomas de covid-19 
por meio da telemedicina, 
agora conta com um novo 
protocolo que visa oferecer 
uma abordagem mais com-
pleta para gestantes e puér-
peras, diante do número ex-
pressivo de mortes maternas 
por covid-19 na Paraíba. 

A nova abordagem foi 
idealizada pelas coordena-
doras do Projeto Monitora, 
em parceria com a área téc-
nica de Saúde da Mulher da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) e entrou em funcio-
namento 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 puérpe-
ras (até 45 dias pós-parto) 
foi observada pela área téc-
nica de Saúde da Mulher da 
SES e, com apoio da Gerên-
cia Executiva de Atenção à 
Saúde (Geas), a preceptoria 
da Maternidade Frei Da-
mião desenvolveu o proto-
colo junto aos residentes de 
Ginecologia e Obstetrícia. “A 
operacionalização do aten-
dimento continua sendo 
feita por todos os atenden-
tes 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, primei-
ramente, o usuário precisa 
baixar o aplicativo, preen-
cher o cadastro e responder 
às perguntas. A partir daí, o 
algoritmo do Monitora Co-
vid-19 faz a classificação do 
paciente de acordo com as 
informações fornecidas e 
a equipe retorna o atendi-
mento ao usuário. A coorde-
nadora lembra que para ter 
acesso a esses atendimentos 
é necessário responder a to-
das as perguntas da triagem 
no aplicativo. 

Drica Macêdo informa 
que o prazo máximo para re-
torno varia de acordo com a 
classificação de risco calcula-
do pelo aplicativo. “Os casos 
urgentes, onde se incluem as 
gestantes e puérperas, são 
respondidos em até 24h e os 
casos mais leves, desde que 
apresentem sintomas gripais 
e/ou já estejam positivados 
para covid-19, em até 48h”, 
destaca, acrescentando 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 orientações adequa-
das quanto à conduta a ser 
tomada; seja ela isolamen-
to, indicações para busca de 
serviços especializados ou 
para realização de teste, en-
tre outras. 

No caso das gestantes  
e puérperas a abordagem 
é ainda mais ampla consi-
derando o estado geral da 
usuária, o tempo gestacio-
nal e demais pontos que são 
necessários para uma con-
duta eficiente e segura, uma 
vez que a Paraíba registrou, 
somente em 2021, 30 óbi-
tos maternos por covid-19. 
O acompanhamento segue 
nos dias seguintes para ob-
servar se há necessidade de 

alterar a classificação de ris-
co e dar novas orientações 
aos pacientes.

Entre maio de 2020 e 
julho de 2021, 14.182 ca-
dastros foram contabiliza-
dos no aplicativo. No mesmo 
período, foram registrados 
30.137 atendimentos. 

O Monitora Covid-19 
foi desenvolvido pelo Con-
sórcio Nordeste e está dis-
ponível para download para 
equipamentos que operam 
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.

Uso de máscara continua obrigatório em ambientes fechados, espaços abertos públicos e em transportes de passageiros

Foto: Marcus Antonius

gue proibida a aglomeração de 
pessoas na orla e também em 
espaços abertos como parques 
e praças. As atividades físicas 
estão liberadas sem que haja 
contato físico e também fica 
permitido o uso de barracas, 
cadeiras, mesas e guarda-sóis, 
além dos serviços de praia.

Outros pontos do decreto 
são: as feiras podem ficar aber-
tas das 5h às 16h; a construção 
civil mantém as atividades em 
funcionamento entre às 7h e às 
17h; as academias podem fun-

cionar com 50% da capacidade 
e estabelecimentos da área da 
beleza podem atender através 
de agendamento prévio; as es-
colinhas de esportes podem 
funcionar respeitando os pro-
tocolos sanitários, bem como 
creches, o setor hoteleiro e call 
centers. Eventos como shows e 
funcionamento de boates, lou-
nges bar e espaços que conte-
nham dança e/ou presença de 
público para transmissões mu-
sicais seguem proibidos.

O uso de máscara perma-

nece obrigatório em ambien-
tes fechados, espaços abertos 
públicos, transporte de passa-
geiros. Quem descumprir está 
sujeito a multa de até R$ 50 mil 
e interdição do estabelecimen-
to por até sete dias. Em caso de 
reincidência, o prazo de interdi-
ção será ampliado para 14 dias 
e, caso haja nova reincidência, 
ocorre a cassação do alvará do 
estabelecimento. Todos os ór-
gãos municipais responsáveis 
pela fiscalização poderão au-
tuar e aplicar as penalidades.

19% dos leitos de UTI estão ocupados

Novos 104 casos de contaminação 
pela covid-19 e cinco falecimentos em 
decorrência da doença foram confirma-
dos pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Entre os novos casos, apenas sete 
são moderados ou graves e estão assis-
tidos em hospitais exclusivos para o novo 
coronavírus. Com os números, o Estado 
acumula 427.989 casos confirmados, 
sendo 310.650 pessoas consideradas 
recuperadas e 9.098 óbitos. 

Quatro dos cinco óbitos ocorreram 
entre o domingo e ontem, acometendo 
quatro homens e uma mulher com faixa 
etária de 49 a 98 anos de idade. Hiper-
tensão foi a comorbidade mais frequente. 
As vítimas residiam em Campina Grande 
(2), Itatuba, Lagoa Seca e Patos, com um 
caso cada.

A ocupação total de leitos exclusivos 
para a covid-19 em todo o Estado é de 

19% nos leitos de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) e 17% nos leitos de enfermaria 
adulto. Na Região Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação é de 14% em 
UTI e 21% em enfermarias, ambos adultos. 
Em Campina Grande, os números são de 
22% e 15%, em UTI e enfermaria adultos. 
Já no Sertão, a ocupação em UTI é de 27% 
e 20% nas enfermarias.

Um total de 24 pacientes foram inter-
nados nos hospitais públicos de referên-
cia para o tratamento da covid-19 entre 
domingo e segunda-feira, com isso, o 
Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 
contabiliza 252 pacientes internados. 

Seis municípios concentram 79 no-
vos casos, registrados ontem. São eles: 
Campina Grande com 27 novos casos; 
seguido por João Pessoa com 21 novos 
casos; Junco do Seridó aparece em segui-
da, confirmando 12 contaminações; São 
Bentinho aparece com 11 novos casos; 
Água Branca e Cabedelo encerram a lista 
com quatro confirmações cada.

Patos mantém medidas preventivas

A Prefeitura de Patos publicou, na 
manhã de ontem, o novo decreto que 
prorroga as medidas temporárias e 
emergência de prevenção de contágio 
pelo novo coronavírus para o período 
que vai até o próximo dia 31 de agosto. 
No decreto, foram mantidas as de-
terminações em bares, restaurante, 
lanchonetes, lojas de conveniência e 
estabelecimentos similares com horário 
de funcionamento das 6h às 24h, capa-
cidade de 50% do local. 

O decreto autoriza a realização 
de apresentação musical com quatro 
ocupantes no palco, e as transmissões 
audiovisuais de jogos e competições 
desportivas nesses locais, porém, man-
tem a proibição de dança diante de 
suas características de contato huma-
no e aproximação entre indivíduos. 
Já o setor de serviços e o comércio po-

derão funcionar até dez horas contínuas 
por dia, com limite máximo de funciona-
mento até as 18h.

Ainda conforme o decreto, fica 
vedada a realização de eventos artís-
ticos em casas de show ou em bares e 
similares, cuja forma de entrada seja 
estabelecida com a cobrança para o 
ingresso, ou ainda a venda de mesas.

No tocante às aulas, as instituições 
privadas de ensino superior funciona-
rão, exclusivamente, através do sistema 
remoto; Fica mantida a suspensão do 
retorno das aulas presenciais nas escolas 
das redes públicas estaduais e munici-
pais, em todo território municipal. As es-
colas e instituições privadas dos ensinos 
infantil, fundamental e médio poderão 
funcionar através do sistema híbrido.

Vale salientar que os estabeleci-
mentos autorizados a funcionar, deverão 
zelar pela obediência a todas as medidas 
sanitárias estabelecidas para o funciona-
mento seguro da respectiva atividade.

Lusângela Azevêdo 
lusamgela013@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com



Elba Ramalho, 
70 anos: a força 
que não cessa

Uma das vozes mais marcantes da MPB, artista fala 
para o Jornal A União no dia do seu aniversário sobre 
a trajetória de mais de 40 anos
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‘Agosto das Letras’
Hoje começa a 7ª edição do festival literário com os lançamentos 
do Prêmio Literário José Lins do Rego e do Decreto do Sistema 
Estadual de Bibliotecas. Página 12
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A cantora que saiu da 
Paraíba para se tornar uma 
das vozes mais marcantes da 
música brasileira completa 
hoje 70 anos de vida em vi-
gorosa atividade e eternizada 
por uma série de sucessos em 
interpretações marcadas pela 
força dramática. Elba Rama-
lho atravessa gerações reafir-
mando a veia nordestina que 
salta em toda sua discografia 
e transforma seus timbres em 
um aconchego para todos os 
nordestinos. Depois de vencer 
a covid, tornar-se avó durante 
a pandemia, gravar disco em 
casa com a família e agora pre-
parar um álbum em conjunto 
com Fagner, a artista conta em 
entrevista para A União sobre 
sua carreira.

Ao completar sete déca-
das de vida, Elba aproveita a 
oportunidade para realizar 

uma reflexão sobre o signifi-
cado de sua trajetória. “Com-
pletar 70 anos é algo especial. 
Viver é muito especial. Em al-
guns momentos, eu acho que 
tive maturidade, em outras 
situações, fui muito infantil. 
Viver é um exercício diário. 
Tem dias que me sinto real-
mente jovem, tem vezes que 
me sinto uma vovozinha sem 
paciência, mas sempre agra-
decendo pelo dom da vida”, 
classifica a aniversariante.

Quando saiu de Conceição 
(PB) aos 11 anos de idade para 
morar em Campina Grande, 
onde viria a cursar, em 1968, 
Economia e Sociologia na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), não poderia imaginar 
que, enquanto se apresentava 
como baterista no conjunto As 
Brasas, a sua atuação artística 
viria a representar tanto o seu 
povo, com seus costumes e 
tradições culturais. Mas foi 
quando Elba Maria Nunes Ra-
malho decidiu seguir o fluxo 
migratório para o Sudeste que 
ela tomou a proporção da ar-
tista que venderia mais de 10 
milhões de discos e levaria dois 
prêmios Grammy Latino, em 
2007 e 2009, na categoria Me-
lhor Álbum de Música Regional 
ou de Raízes Brasileiras.

“Tenho os pés fincados 
no chão, minhas raízes são 
nordestinas, a cabeça está 
conectada com o mundo lá 

fora, mas o meu DNA sempre 
será paraibano, e com muito 
orgulho”, exalta a artista, que 
percebe hoje um movimento 
grande de reafirmação dos va-
lores nordestinos, apesar da 
força que o preconceito ainda 
exerce. “Costumava dizer que 
se eu tinha sofrido preconcei-
tos, abri minhas asas e voei, 
passei por cima de todos os 
preconceitos e construí um 
castelo com as pedras que 
encontrei pelo caminho. Mas 
hoje, com mais de 45 anos de 
carreira, me pergunto porque 
não faço tantos shows no Sul 
do Brasil”, questiona.

Elba entra hoje para um 
extenso ‘Clube dos 70’, artistas 
de sua geração que dividem 
com a paraibana muitas coi-
sas em comum, que vão muito 
além da idade, a exemplo de 
grandes parceiros seus como 
Fagner (71), Zé Ramalho (71), 
Alcione (73), Alceu Valença 
(75), Gal Costa (75), Maria 
Bethânia (75), Djavan (76), 
Geraldo Azevedo (76), Chico 
Buarque (77), Milton Nasci-
mento (78), Gilberto Gil (79) e 
Caetano Veloso (79). “A nossa 
geração foi muito importante 
para todo esse processo, pois 
não foi uma única identidade, 
foram várias identidades – a 
nossa cultura se mostrou de 
forma diversa e consistente. E 
hoje, segue sendo importan-
tíssima para a preservação da 

nossa cultura e referências no 
mundo”, aponta.

Foi exatamente com al-
guns desses setentões que 
Elba pôde ter uma experiência 
no teatro que marcou história 
no país. Foi quando, em 1978, 
ela entrou para o elenco da 
peça de Chico Buarque, Ópera 
do Malandro, dirigida por Luís 
Antônio Martinez Corrêa, na 
qual interpretou a prostituta 
Lúcia e que lhe rendeu um 
prêmio pela interpretação da 
canção ‘O meu amor’, com a 
atriz Marieta Severo. Hoje, a 
‘cantriz’ busca satisfazer sua 
vocação de artista cênica nas 
apresentações de música. “A 
atriz habita em mim. Antes 
eu era uma atriz que cantava. 
Hoje, sou uma cantora que 
sabe atuar”, define-se a parai-
bana. “O palco me encanta. 
Eu sempre soube que eu seria 
artista, é no palco que tudo se 
transforma”, complementa.   

Atualmente muito asso-
ciada com discursos polêmi-
cos sobre a pandemia, origens 
do vírus na China e contra 
o pensamento de esquerda, 
Elba afirma que este “é um 
vírus traiçoeiro, que te impe-
de de abraçar, de tocar, de dar 
carinho”. Ela já teve músicas 
censuradas durante a ditadu-
ra civil-militar, na juventude 
integrou organizações estu-
dantis e participou do movi-
mento Diretas Já.

Elba esteve presente, in-
clusive, em um dos momentos 
mais tensos do governo dos 
militares no atentado à bom-
ba no Riocentro, em comemo-
ração ao Dia do Trabalho, em 
1981. A artista se apresentava 
cantando ‘Banquete dos Sig-
nos’ quando uma das bombas 
explodiu prematuramente 
dentro do carro onde estavam 
dois militares do Exército, no 
estacionamento do Riocen-
tro, matando um e ferindo 
gravemente outro. Em 2014 
foi revelado que a intenção 
dos militares era instalar um 
explosivo no palco e matar os 
artistas que se apresentavam 
naquele dia. Mas a artista es-
quiva-se de comentar sobre a 
política atual no país e prefere 
lamentar as mortes causadas 
na pandemia. “É um momento 
difícil na vida de todos. Para 
mim, o mundo não será mais 
como antes. É um alerta para 
as nossas atitudes”, frisa.

Um dos aspectos bastan-
te associados à imagem da 
cantora é a sua religiosidade. 
A reconexão de Elba com o 
catolicismo se deu mais preci-
samente a partir do enfrenta-
mento de um câncer em fase 
inicial, em 2010. Nessa época 
em que se deu a cura com-
pleta da doença, Elba se volta 
com maior afinco para suas 
raízes religiosas e de devoção 
à Nossa Senhora. “Minha fé é 

inabalável, mas é um assunto 
muito pessoal. Cada um tem 
a sua crença e devemos nos 
respeitar sempre. Reflito mui-
to sobre todas essas questões 
e espero que todos tenham 
consciência do quanto preci-
samos evoluir sempre”, decla-
ra a cantora paraibana.

Com um estilo próprio 
que atravessou várias ondas 
de interesse público, desde o 
sertanejo nos anos 1990 até 
os atuais campeões de acesso 
nos streamings, os que fazem 
pisadinha e forró de teclado, 
Elba relaciona isso com a pró-
pria conjuntura do país. “O 
atual panorama reflete muito 
a nossa sociedade, ninguém 
é obrigado a gostar de deter-
minado gênero musical ou 
ter que ouvir exclusivamente 
aquele ritmo”, defende. “No 
meu trabalho, sempre bus-
quei a verdade, tem que ter 
verdade no que eu canto. Sou 
muito eclética e escuto de 
tudo. Minhas filhas me trazem 
muitas informações sobre o 
que elas gostam e, de algu-
ma forma, recebo influências 
para o meu trabalho”, garante 
ela, que lançou, de 2020 pra 
cá, 11 singles e o álbum Eu e 
Vocês. Ainda neste ano, Elba 
Ramalho deve retomar em 
breve um projeto com padre 
Fábio de Melo e um álbum 
com o cantor e compositor 
cearense Fagner.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Ecad levanta as músicas marcantes na carreira da paraibana
O Escritório Central de Ar-

recadação e Distribuição (Ecad) 
fez as contas, e os números da 
carreira de mais de 40 anos da 
paraibana Elba Ramalho demons-
tram o tamanho de sua produção 
artística. A cantora, que completa 
hoje 70 anos de idade, possui em 
sua discografia 957 gravações 
como intérprete. O Ecad também 
listou os maiores sucessos de Elba 
Ramalho. O ranking das músicas 
mais tocadas nos últimos cinco 
anos nos segmentos de Rádio, 
Sonorização Ambiental e Casas 
de Festa e Diversão revelam uma 
diversidade de ritmos como frevo, 
forró, xote, baião e MPB.

O destaque principal fica com 
a música que lidera a lista: ‘De 
volta pro aconchego’, de Domin-
guinhos e Nando Cordel. A toada 
romântica popularizada como 
trilha da novela da Rede Globo 

Roque Santeiro, de Dias Gomes, 
era inicialmente um baião e teve 
seu arranjo alterado para a versão 
que ficou famosa por Dori Caymmi 
a pedido de Elba. Por essa interpre-
tação que consta no álbum Fogo 
na Mistura, de 1985, a paraibana 
foi homenageada pelo cantor e 
compositor Caetano Veloso na mú-
sica ‘Pra ninguém’, gravada por ele 
em 1997. “Elba cantando ‘De volta 
pro aconchego’”, cita o baiano em 
um dos trechos da canção.

Nos últimos cinco anos, a 
maior parte dos rendimentos de 
Elba em direitos autorais pela 
execução pública de suas músicas 
foi proveniente dos segmentos de 
TV e Rádio, que correspondem a 
mais de 80% do que foi destinado 
a ela. “Elba é o vento do Nordes-
te, um sopro forte de raízes de 
brasilidade. É sinônimo de festa e 
de baladas de aconchego”, disse 

Marcelo Castello Branco, diretor 
executivo da UBC.

A lista segue com ‘Chão de 
giz’, do seu primo Zé Ramalho, 
‘Entre o céu e o mar’, de Roger 
Henri e Dudu Falcão, ‘Bate cora-
ção’, de Cecéu, e ‘Ai que saudade 
de ocê’, de Vital Farias, fechando 
o top cinco. O ranking das 20 can-
ções traz ainda o nome de outros 
compositores paraibanos como 
a já citada parceira de Antonio 
Barros, Cecéu, e Geraldo Vandré. 
A artista também já interpretou 
canções de sucesso de nomes 
como Cátia de França, Pinto do 
Acordeon, Braulio Tavares, Fuba, 
Jackson do Pandeiro, Chico César, 
Pedro Osmar, entre outros. “Por 
mais que eu more no Rio de Ja-
neiro, sou paraibana 24 horas por 
dia. Permaneço conectada com a 
produção musical da Paraíba e do 
Nordeste”, certifica Elba. ‘Ranking’ da cantora nos últimos anos revela diversidade de ritmos: frevo, forró, xote, baião e MPB

Foto: Divulgação

Depois de vencer a covid-19, Elba 
se tornou avó durante a pandemia, 
gravou disco em casa com a família 
e agora prepara novo álbum com 
Fagner e um outro projeto com o 
padre Fábio de Melo

 Viver é um exercício 
diário. Tem dias que me 

sinto realmente jovem, tem 
vezes que me sinto uma 
vovozinha sem paciência, 
mas sempre agradecendo 

pelo dom da vida 
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Os Estados Unidos estão no foco de um novo surto de co-
vid-19. O que chama a minha atenção, em particular, é que desta 
vez o engajamento de artistas renomados, da música, cinema 
e TV, parece bem maior, com súplicas a atitudes que evitem a 
propagação do coronavírus e, sobretudo, pregando a necessi-
dade da população tomar a vacina como medida sanitária para 
transformar a covid, de fato, numa “gripezinha”.

Somente nos últimos dez dias, vi astros de rock como Gene 
Simmons (do grupo Kiss) e Sebastian Bach (ex-vocalista do Skid 
Row) conclamando os fãs a tomarem o imunizante, já que nos 
EUA, a adesão não é tão intensa quanto no Brasil, por exemplo. 
Na América do Norte, até a semana passada, apenas 50% da 
população havia sido vacinada, apesar da oferta abundante de 
imunizantes à disposição da população.

“Eu não estou preocupado se um idiota pegar covid e 
morrer. Eu estou preocupado que ele leve outras pessoas 
consigo, que não tiveram uma escolha. Não precisa ser morte. 
Estar em um hospital é horripilante. Há tantos casos de 
pessoas que são negacionistas e que estão implorando no 
hospital para receber a vacina, mas é tarde demais”, declarou o 
baixista do Kiss, famoso, veja só, por sua grande língua, literal 
e metaforicamente falando. 

Sebastian Bach fez um apelo para que a vacina se torne 
obrigatória a todos os cidadãos norte-americanos, e não op-
cional, como é hoje. O vocalista de 53 anos, que já está imu-
nizado, revelou que testou positivo para covid recentemente, 
mas teve sintomas leves. “Eu procurei o que especificamente a 
vacina faz, e dizem que ela concentra qualquer crise que você 
tenha no trato respiratório superior. Ela mantém (o vírus) 
longe dos nossos pulmões — bem no fundo dos seus pulmões. 
É assim que eu ganho a vida — cantando a plenos pulmões e 
correndo pelo palco e sendo aerobicamente saudável”, relatou.

O vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickson, tam-
bém testou positivo após tomar duas doses da vacina contra 
covid-19. Assim como Bach, precisa dos pulmões saudáveis 
para fazer a alegria dos fãs — que não são poucos — felizes. E 
embora também tenha tido sintomas leves e ter sido obrigado 
a cancelar alguns shows por esses dias, ao contrário dos cole-
gas do Kiss e Skid Row, o vocalista do Iron Maiden não defen-
de que as pessoas sejam obrigadas a tomar o imunizante.

“Eu tenho 63 anos de idade. Eu não tenho dúvidas de 
que se eu não tivesse tomado a vacina, eu poderia estar com 
sérios problemas”, declarou em uma entrevista a um portal  
de rock na última quinta-feira, antes de ponderar sobre a 
obrigatoriedade da dose: “É uma escolha pessoal. Pessoal-
mente, eu acho que as pessoas são simplesmente muito mal 
aconselhadas se não forem tomar as duas doses da vacina 

o mais rápido possível, não pelo fato de ir a shows, mas por 
suas próprias saúdes”.

Arnold Schwarzenegger não é integrante de nenhuma 
banda de rock, mas deu vida a papéis inesquecíveis em filmes 
como O Exterminador do Futuro e Conan, O Bárbaro. Ele, que 
chegou a ser eleito governador da California, também saiu em 
defesa da vacinação em massa, evocando a ciência e citando que 
são os especialistas que estão recomendando o uso de máscaras 
e distanciamento social. “Eu sou um especialista em desenvolver 
um bíceps. Não há ninguém que saiba mais sobre bíceps do que 
eu, porque eu estudei isso por 50 anos. E é a mesma coisa com 
o vírus. Há pessoas por aí que são especialistas que estudaram 
isso ano após anos após ano”. 

Outra estrela das telas, a atriz Jennifer Aniston (do seriado 
Friends) foi mais radical: cortou relações com pessoas que se 
recusaram a se vacinar contra covid-19. Seu posicionamento 
gerou um amplo debate sobre o direito de poder escolher tomar 
o imunizante, ou não.

Falando em debate, um dos mais polêmicos veio de dois 
ícones da música. Cansado das declarações negacionistas do fa-
moso guitarrista Eric Clapton, Brian May, cofundador do Queen, 
chamou o colega de “maluco”. Não custa lembrar, May tem for-
mação em astrofísica, portanto, tem os pés na ciência. 

Clapton... bem, Clapton é guitarrista e tem negado a vacina 
desde que, segundo ele, teve “reações desastrosas”. Mas não é só 
isso. Ele também tem negado o isolamento social e até partici-
pou de uma campanha “antilockdown”. Recentemente, disse que 
não iria fazer shows em locais que exigissem a vacinação do pú-
blico contra covid, mas lamentava que estivesse sendo ignorado 
por muitos amigos, também músicos.

A vacinação é importante nessa retomada, assim como a 
manutenção das medidas de segurança sanitária. Vi imagens 
de uma multidão aglomerada em um megafestival de música 
realizado agora, em julho, na cidade de Chicago (EUA). Em 
muitas dessas imagens, divulgadas em rede social, os fãs criti-
caram a reunião de tanta gente em um momento tão delicado.

Entretanto, li em diversas reportagens que, mesmo com a 
aglomeração de aproximadamente 100 mil pessoas em cada um 
dos quatro dias de evento, as autoridades sanitárias registraram 
pouco mais de 200 casos de covid-19 e atribuem o baixo índice 
justamente a exigência de testes negativos e comprovantes de 
vacinação para o público poder ter acesso aos shows.

Ídolos, heróis, influenciadores digitais, enfim, toda figura 
pública que se faz acompanhar pelo talento, discurso ou simples 
capacidade de atrair uma multidão, em qualquer parte do mun-
do, tem a obrigação de, neste momento, zelar pela saúde e bem 
estar da coletividade. Nada menos que isso.

Tenho um amigo, um pouco mais velho do que 
este colunista, que dorme, há anos, separado da es-
posa. Motivo: ambos roncam demais! E fiquei pasmo 
ao saber que eles já contam com mais de 40 anos de 
união matrimonial. Será que a simples separação na 
hora de dormir resolve esse tipo de problema? Pelo 
que li e ouvi, o ronco e a insônia estão presentes na 
vida da maioria dos casais. Nem por isso, marido e 
mulher vivem se separando ou divorciando. Dizem os 
estudiosos que “casais que dormem juntos sincroni-
zam seu sono”, trazendo maior bem-estar para a vida 
em comum.

Vários estudos demonstram que dormir acom-
panhado aumenta a fase REM, e que os movimentos 
de um ou outro não afetam o cérebro. O sono ocupa 
um terço da nossa existência e afeta diretamente 
a saúde e o bem-estar. Vários estudos já foram fei-
tos nessa área e os cientistas chegaram à seguinte 
conclusão: duas pessoas, em função do tipo de re-
lacionamento que tiverem, conseguem sincronizar 
sua arquitetura do sono e isso provoca o aumento 
de 10% na duração da fase REM, o que por sua vez 
beneficia o sistema cognitivo, a memória, a regula-
ção das emoções, a interação social e a criatividade. 
E, também, qualquer mudança ocorrida no ambien-
te ou em relação à pessoa do outro, pode prejudicar 
essa sintonia.

Assim, tudo está a indicar que as características 
do relacionamento estão estreitamente vinculadas 
à sincronização do sono. Há mais sincronia do que 
instabilidade. E essa tranquilidade está mais pre-
sente naqueles casais consolidados, ou seja, com 
mais tempo de estrada em comum. Mostrei esse 
estudo ao meu amigo, mas ele está irredutível: —
Agora, depois de todos esses anos, a gente não vai 
mais se acostumar. E, é melhor dormir sozinho para 
não prejudicar o outro. E, pelo que conhecemos dos 
dois, há uma harmonia significativa naquela família. 
Ele gosta de beber, ela não. Ela gosta de ler, ele não 
acompanha. E assim vão vivendo, com três filhos e 
oito netos, felizes e de bem com a vida. 

Perguntei a outro amigo, da mesma idade mi-
nha, se ele ou a esposa eram portadores de insônia. 
Ele respondeu que a esposa “dorme como um anjo”, 
mas ele acorda várias vezes durante a noite. Pon-
derei que havia lido um trabalho e que os médicos 
haviam concluído que a qualidade do sono anda de 
mãos dadas com a qualidade das interações sociais. 
Se você dorme mal, o relacionamento com seu par-
ceiro é pior e, portanto, na noite seguinte você cus-
tará mais a pegar no sono e assim repetidamente. 
Ele me disse: — Amigo, o sono da pessoa atesta sua 
posição de vulnerabilidade. Por isso, é necessário 
ter seu parceiro por perto, pois transmite segurança 
e ajuda a conciliar o sono.

Mostrei a esse amigo que as pessoas colocaram 
na cabeça que dormir separado é um sinal do mau 
estado da relação, e isso cria frustrações. Ele retru-
cou: — É um erro pensar assim. Por mais desenten-
dimentos que o casal apresente, mais necessidade 
haverá de dormirem juntos.

Falei, nessa ocasião, sobre o outro casal, que 
ele também conhece. Ele filosofou: — Amigo, uma 
das principais causas da insônia é porque a pessoa 
dorme com alguém que não quer. É importante ver 
como está o relacionamento no dia a dia, como estão 
os demais familiares.

Retruquei: — Realmente, amigo, o fato de os 
casais se darem bem e sincronizarem seu sono du-
rante o repouso noturno, ajuda a tratar os possíveis 
transtornos e ajuda ao casal conseguir uma qualida-
de de vida decente. Porém, diferentemente do nosso 
amigo comum, acho que, dormir com seu parceiro 
reduz a insônia, o estresse, a ansiedade e, com isso, 
as possíveis enfermidades mentais, depressões, 
frustração e mal-estar.

Ele finalizou assim nossa conversa: — Vamos 
nos reunir, os três casais, para debatermos esse as-
sunto? Considerando todas essas dúvidas, as variá-
veis e possíveis mal-entendidos, acho que podemos 
chegar a um denominador comum. O que acha?

Fiquei pensativo, mas concordei com ele. É 
aconselhável que cada casal faça o que mais lhe 
convier, mas, por outro lado, é preciso identificar 
os problemas que nos cercam, romper os mitos e, 
claro, falar a respeito. Só assim, teremos mais qua-
lidade de vida, do sono e, o principal: economizare-
mos o pagamento com um terapeuta, multiplicado 
por seis...

Dormir juntos: 
uma loteria?

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

Fernando

O rock quer vacina

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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O mercado editorial 
brasileiro fechou o primei-
ro semestre de 2021 numa 
situação muito melhor do 
que a vivida no mesmo 
período do ano passado, 
quando foi decisiva a in-
fluência da pandemia. O 
Painel do Varejo de Livros 
no Brasil, feito pela Nielsen 
e divulgado pelo Sindicato 
Nacional de Editores de Li-
vros (Snel) na semana pas-
sada, mostra que a venda 
de livros cresceu expressi-
vamente tanto em volume 
quanto em faturamento.

Foram vendidos neste 
período, que engloba os seis 
primeiros meses e pouco 
mais de 15 dias de julho, 28 
milhões de exemplares.

No ano passado, neste 
mesmo intervalo, o núme-
ro ficou em 18,9 milhões.

O crescimento foi de 
48,5%. Em valor, o aumen-
to foi ligeiramente menor, 
mas ainda assim positivo: 
39,9%. O faturamento sal-
tou de R$ 846,2 milhões 
em 2020 para R$ 1,19 bi-
lhão em agora.

O preço médio do livro, 
também comparando os dois 
primeiros semestres, caiu 
5,78%, fechando o período 
de 2021 em R$ 42,26.

Analisando apenas o 
7º período da pesquisa, 
que vai de 21 de junho 
a 18 de julho, divulgado 
agora, com o mesmo pe-
ríodo do ano passado (15 
de junho a 12 de julho de 
2020), o crescimento do 
número de exemplares 

comercializados foi de 
59,3% - 4,7 milhões con-
tra 2,95 milhões. Esta é a 
melhor marca do ano.

Em termos de fatura-
mento, o aumento foi de 
58,4%: de R$117,08 em 
2020 para R$185,52 mi-
lhões em 2021.

E comparando este 7º 
período com o 6º, foi regis-
trado um crescimento de 
26% em volume e de 23,7% 
em faturamento.

O Amazon Prime Day, 
no fim de junho, teria im-
pulsionado o bom desem-
penho do setor no mês.

Venda de livros aumenta 48,5% 
no primeiro semestre deste ano

Foto: Divulgação

Cerca de 28 milhões de exemplares foram vendidos em seis meses de 2021

Nos EUA, astros de rock como Gene 
Simmons (do grupo Kiss) conclamam 
os fãs a tomarem o imunizante

Mª Fernanda Rodrigues
Agência Estado



Cultura

Jean-Paul Sartre, no livro autobiográfico As Pala-
vras, conta como começou a sua vida e como desejava 
terminá-la: “no meio dos livros”. No gabinete do avô, ha-
via livros por toda parte e era proibido espaná-los, exce-
to uma vez por ano, antes do reinício das aulas. Ele ainda 
não sabia ler e já reverenciava aqueles objetos guarda-
dos nas prateleiras da biblioteca. O avô mostrava para o 
neto grandes volumes cartonados e recobertos de pano 
escuro e dizia: “Estes aí, menino, foi teu avô quem fez”. E 
vem a reação daquele que estava descobrindo o mundo: 
“Que orgulho! Eu era neto de um artesão especializado, 
na confecção de objetos sagrados.” O avô era um enca-
dernador de livros e, certamente, um bom leitor. 

A avó também gostava de livros, ela tomava-os de 
empréstimo na biblioteca ambulante da cidade onde mo-
rava. Toda sexta-feira, aprontava-se para sair e ia devol-
ver os livros na biblioteca, voltava sempre com novos li-
vros para ler. Esse foi o ambiente que o menino Sartre se 
criou e foi preparado desde cedo para o magistério que 
considerava um sacerdócio e a literatura uma paixão.

Não tive a sorte de ter um avô leitor, mas o amor 
pelos livros me acompanha desde a infância. Inicialmen-
te, encantei-me com a coleção Tesouro da Juventude, 
não possuía os livros desta coleção que povoou a minha 
infância, lia-os na casa de uma vizinha. Por essa época, 
gostava de folhear um livro de Geografia dos meus ir-
mãos mais velhos, o autor era Aroldo de Azevedo. Lem-
bro-me até do seu formato. Gostava também de ler as es-
tampas do sabonete Eucalol com trechos dos romances 
de escritores brasileiros. Meu irmão mais velho tinha 
uma coleção dessas estampas. 

Anos mais tarde descobri Monteiro Lobato, inicial-
mente com o livro A chave do tamanho, depois veio mui-
tos outros e o encantamento permanece até hoje. Admi-
ro Lobato por seu espírito combativo, seu idealismo e a 
preocupação com uma literatura infantil inteiramente 
nacional. Se apresenta certa dose de racismo em seus 
livros, isso pode ser amenizado com esclarecimentos do 
professor ou do mediador de leitura – o escritor foi fruto 
de uma época preconceituosa. 

 Todas essas divagações surgiram após a leitura 
dos livros As Palavras, de Sartre, Lendo imagens (Compa-
nhia das Letras), de Alberto Manguell, e Ler imagens, um 
aprendizado: a ilustração de livros infantis, de Vera Maria 
Tietzmann Silva. (Editora Cânone). 

Manguell é um estudioso da leitura e já publicou 
vários livros abordando essa temática. Ele considera 
que toda imagem tem uma história para contar e que to-
das podem ser lidas e traduzidas em palavras, e afirma: 
“Quando lemos imagens – de qualquer tipo, sejam pinta-
das, esculpidas, fotografadas, edificadas ou encenadas –, 
atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa.” Ler 
este livro de Manguell é revisitar pinturas, esculturas e 
obras de arte desde a Roma antiga até o século 20. 

O livro de Tietzmann, lido recentemente, é mais 
específico, trata da ilustração nos livros infantis de au-
tores brasileiros. A professora é autora de vários textos 
teóricos sobre literatura infantil e sente a falta de um 
compromisso maior da escola com a leitura das imagens 
e diz: “A escola alfabetiza para a leitura das palavras, ra-
ramente para a leitura das imagens”. 

Ler imagens é realmente um aprendizado que re-
quer conhecimento da linguagem e das técnicas utiliza-
das pelos ilustradores e Vera Tietzmann apresenta vários 
exemplos de bons livros ilustrados por artistas brasilei-
ros. Destaco os ensaios referentes ao trabalho de Ângela 
Lago e Róger Mello.

Sobre Ângela Lago, Tietzmann considera que é uma 
ilustradora e escritora perfeccionista – está sempre in-
satisfeita com a sua produção artística; curiosa – pesqui-
sadora; perseverante – busca sempre novas linguagens. 
Ângela é mineira e a mineirice aparece na linguagem e 
nas suas ilustrações. Infelizmente nos deixou em 2017, 
ficou o legado como escritora e ilustradora. Há dois li-
vros de Ângela Lago que me cativam muito: Cena de rua 
(de temática social) e Pedacinho de Pessoa (poema ilus-
trado de Fernando Pessoa).

Quanto a Roger Mello, a estudiosa retoma a decla-
ração de Mariana Massarani e reafirma: ele é o Mário 
de Andrade da ilustração, é um artista múltiplo. Nas 
suas obras, sente-se a presença de um estudioso como 
foi Mário de Andrade. Nas ilustrações, revela um acen-
tuado interesse por temas sociais e populares. Como 
exemplos, citamos: Meninos do mangue (enfoque voltado 
para os meninos do mangue do Recife), Os Carvoeirinhos 
(ilustração feita a partir do poema de Bandeira) e Fita 
verde no cabelo (a referência literária é o conto de Gui-
marães Rosa). Roger Mello captou muito bem a doença, 
a morte, o sombrio do conto. Roger nasceu em Brasília e 
atualmente mora no Rio de Janeiro. Em 2014 ganhou o 
Prêmio Hans Christian Andersen de Ilustração. 

Ângela Lago e Roger Mello são artistas reconheci-
dos no mundo inteiro. Seus livros já foram traduzidos 
para diversos países, da Europa, Coreia do Sul, Japão, 
China, Estados Unidos e países da América Latina. São 
expostos em feiras literárias internacionais, bibliotecas 
da Europa, Estados Unidos e Canadá.

Amor aos
livros 

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Fotografia

Na semana em que se comemora o 
Dia Internacional da Fotografia (que será 
na quinta-feira), o festival Colóquio da 
Imagem começa hoje e traz exposições, 
oficinas e encontros com artistas visuais 
da França, Itália, Argentina e sete estados 
do Brasil. A cerimônia de abertura ocorre 
de forma virtual a partir das 20h, na plata-
forma Zoom e marca uma série de eventos 
que se estende até setembro. Com o tema 
“A ocupação do espaço vazio”, o colóquio 
busca dialogar com tudo que cerca a foto-
grafia, inclusive com o que está fora do en-
quadramento como a invenção, o sonho, a 
memória, o real ou o imaginário na expe-
riência artística.

O colóquio vai realizar uma homena-
gem ao fotógrafo pessoense Marcos Veloso 
(1959-2000). “Muita alegria poder falar 
sobre Veloso e revisitar o lugar do artista, 
com uma grandeza fantástica quanto ao le-
gado do trabalho, conceito estético, a força 
do seu olhar poético sobre tudo aquilo que 
ele fotografava”, destaca o fotógrafo, cura-
dor e arte-educador Ricardo Peixoto.

Para participar dessa atividade gra-
tuita e limitada, o público pode acessar a 
sala através do código QR ao final da ma-
téria. A programação pode ser acompa-
nhada ainda pelo perfil no Instagram do 
Ensaio Brasil (@ensaio.brasil).

Graduado em Medicina com especia-
lidade em radiologia pela Universidade 
Federal da Paraíba, Marcos Veloso fez par-
te do grupo Traficantes de Imagem, crian-
do em 1994 a Agência Ensaios, a primeira 
empresa do ramo fotográfico no Estado. 
Veloso participou também das associações 
Le Hors-lá e Rede, tendo atuado como em-
baixador da região sertaneja do Nordeste. 
As imagens registradas por suas lentes ti-
nham como temas recorrentes o homem e 
a sua presença no mundo. Ele participou 
como convidado especial da Biennale In-
ternational d’Art de Groupe, um dos mais 
importantes eventos da Europa.

O profissional ficou conhecido inter-
nacionalmente pela sensibilidade do seu 
olhar, com imagens que registravam es-
pecialmente a beleza das paisagens nor-
destinas, o Sertão da Paraíba e costumes 
da população dessa região. “Era uma pes-
soa muito inquieta e pulsante. Ele estava 
sempre provocando ações e reações nas 
pessoas e nos espaços que frequentava”, 
lembra o organizador do evento.

A homenagem será realizada com a 
presença de artistas e profissionais como 

os fotógrafos Mano de Carvalho e Graça 
Lira e o jornalista Romualdo Luiz, além de 
familiares do paraibano. Entre as autori-
dades convidadas estão a diretora-presi-
dente da Empresa Paraibana de Comuni-
cação (EPC), Naná Garcez; o presidente da 
Funesc, Pedro Santos; o diretor-presiden-
te da Funjope, Marcos Alves; o secretário 
de Educação e da Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado; a secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Lídia Moura; e a 
diretora do Cearte, Laura Moreno. 

O Coletivo Brincantes de Imagens vai 
ser responsável por uma das poucas ati-
vidades presenciais na programação com 
a exposição Animal Político, que deve ser 
instalada sob a ponte que cruza Av. Beira 
Rio com a Rodovia Governador José Mariz, 
na descida para o bairro do Castelo Bran-

co.  Além dessa, o público poderá conferir 
uma série de publicações de cartões-pos-
tais e vídeos produzidos pela galeria Pé 
Seco, assim como do Mulheres Brincantes, 
que reúne o trabalho de 13 artistas.

Começa hoje na internet 
o Colóquio da Imagem

Foto: Divulgação

Entre as ações, festival vai realizar uma 
homenagem ao fotógrafo pessoense 

Marcos Veloso (1959-2000)

Através do QR Code acima, 
acesse o encontro no Zoom

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 Ro-
drigues), 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. 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 primeiro 
filme, o Homem Cego (Stephen Lang) vive escondido em uma iso-
lada 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 TAM-
BIÁ 2 (dub.): 15h25 - 17h20 - 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 16h25 - 18h20 - 20h15.

o PoDEroso CHEfinHo 2: nEgóCios Da família (The 
Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Comédia e Ani-

mação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão adultos e vivendo 
vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúr-
bio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transfor-
mou 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 gover-
no envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota 
ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de 
alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de 
busca e destruição com o Coronel Rick Flag. CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (dub.): 16h - 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 14h 
- 17h - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 15h - 18h - 21h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 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 Collet-Serra. 
Aventura e Fantasia. 10 anos). Frank (Dwayne Johnson) trabalha 
como capitão de um barco em uma atração 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 investigações. Quando ela e o irmão (Jack Whitehall) contratam 
Frank para comandar a embarcação numa expedição de verdade, 
em busca de um misterioso segredo, os perigos que os aguardavam 
eram mais reais do que podiam imaginar. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 15h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h35; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 17h35.

sPaCE Jam: Um novo lEgaDo (Space Jam: A New Legacy. 
EUA. Dir: Malcolm D. Lee. Comédia e Infantil. Livre). Uma inteligên-
cia 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 partida épica de 
basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da histó-
ria da NBA e da WNBA. Para essa missão, King James terá a ajuda 
de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 13h15.

vElozEs E fUriosos 9 (F9 The Fast Saga. EUA. Dir: Justin 
Lin. Ação e Aventura. 14 anos). Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty 
(Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho 
Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu 
irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino 
habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de 
Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá
-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han 
(Sung Kang), que todos acreditavam estar morto. CINEPÓLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 19h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h.

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

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com



Cultura

Chegando à sua 7ª edição, 
o Agosto das Letras: Festival 
de Leitura da Paraíba fará uma 
dupla homenagem neste ano, 
novamente com uma progra-
mação gratuita de forma vir-
tual que começa hoje e vai até o 
próximo domingo (dia 22), no 
canal oficial da Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba (Funesc) 
no YouTube (/tvfunesc).

A celebração será com 
base no Ano Cultural José Lins 
do Rego, instituído pelo Gover-
no do Estado, além do tributo 
ao jornalista, poeta e escritor 
Walter Galvão, que morreu no 
último dia 7 de julho. “Este ano, 
o Agosto das Letras é dedicado 
ao fortalecimento da nossa 
memória artística. Além do lan-
çamento de obras, o evento vai 
abordar José Lins do Rego no 
ano em que se celebram os 120 
anos de seu nascimento e ho-
menagear o legado intelectual 
de Walter Galvão, ex-presiden-
te da Funesc. É mais uma opor-
tunidade que as pessoas terão 
para conhecer um apanhado 
da produção literária paraiba-
na, através de uma abordagem 
plural que conta com saraus, 
documentários, performances 
e leituras encenadas”, disse 
Pedro Santos, atual presidente 
da Funesc.

Marcando a abertura, ha-
verá os lançamentos do Prêmio 
Literário José Lins do Rego e do 
Decreto do Sistema Estadual 
de Bibliotecas, publicado no 
Diário Oficial do Estado de hoje. 
Para falar sobre os assuntos, 
o evento contará com Pedro 
Santos e o gerente de Mídia 
Impressa da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
o jornalista e escritor William 
Costa. Participarão também a 
coordenadora do Sistema Na-
cional de Bibliotecas Públicas 
(SNBP), Ana Maria Costa Sou-
sa, e a ex-secretária executiva 
da Política Nacional de Leitura 
e Escrita (PNLE), Renata Costa, 

que trarão suas contribuições 
sobre a Institucionalização do 
Sistema Estadual de Bibliote-
cas Públicas na Paraíba.

Sobre o concurso literá-
rio que leva o nome do autor 
de Menino de Engenho, segun-
do informações da diretora 
presidente da EPC, Naná Gar-
cez, a curadoria da análise dos 
textos será da Funesc, através 
de representantes de institui-
ções. Já a EPC vai publicar as 
obras dos vencedores. “Essa é 
mais uma parceria e vai real-
çar a importância de José Lins 
para a literatura nacional e es-
timular os autores paraibanos 
a se inscreverem no concurso 
literário”, frisou Garcez. “Acho 
fantástico esse diálogo, que 
começou no ano passado, ain-
da tendo como presidente da 
Funesc Walter Galvão, e que 
o presidente, Pedro Santos, 
tem levado adiante de forma 

Em formato virtual, começa hoje 
a 7a edição do Agosto das Letras

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Na abertura, serão lançados o Prêmio Literário José Lins do Rego e o Decreto do Sistema Estadual de Bibliotecas

Diretor da peça ‘Papa-Rabo’, baseada em Zé Lins, Fernando Teixeira (acima), participará da leitura encenada na abertura do evento

Foto: Funesc/Divulgação

muito eficiente”, disse a dire-
tora presidente da EPC, que 
também achou muito justa a 
homenagem a Galvão, por sua 
atuação no movimento cultu-
ral da Paraíba e na imprensa, 
como dirigente de A União e 
quando ocupou outros cargos 
públicos, como o de secretário 
municipal.

A cerimônia de abertura 
será encerrada com a ‘Leitura 
Encenada’, uma parceria da Fu-
nesc, Grupo Bigorna e projeto 
CIMM. A obra em questão é 
Papa-Rabo, uma adaptação de 
J.W. Solha com base no roman-
ce de Zé Lins, Fogo Morto, rea-
lizada em 1982, com direção 
de Fernando Teixeira. “Foi um 
marco no teatro paraibano”, 
apontou Suzy Lopes, coorde-
nadora de Teatro da Funesc, 
que participará da ‘Leitura 
Encenada’ com Tony Silva, Leo 
Palma e Flavio Melo.

Ainda segundo Suzy, do 
elenco original de Papa-Rabo, 
participam da leitura Mônica 
Macedo, Margaridas Santos, 
Ubiratan Assis, João Costa e 
Fred Pimentel.

O próprio diretor Fernan-
do Teixeira irá falar sobre a 
peça e, no meio de seus depoi-
mentos, serão inseridos tre-
chos da adaptação encenados 
pelos atores citados.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 
AGOSTO DAS LETRAS: 

n Dia 17 - Terça-feira: abertura
19h - Prêmio Literário e o Decreto do Sistema Estadual 
de Bibliotecas: com Pedro Santos (presidente Funesc) e 
William Costa (gerente de Mídia Impresa da Empresa 
Paraibana de Comunicação - EPC);
19h20 - Institucionalização do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas na Paraíba: com Ana Maria Costa 
Sousa (coordenadora do SNBP) e Renata Costa (ex-se-
cretária executiva do PNLE);
20h - Leitura Encenada – ‘Papa-Rabo’.

n Dia 18 – Quarta-feira
17h – Oficina de Lettering (com Beca Oliveira);
19h – ‘De Repente na Rede’ especial: poetas homena-
geiam Zé Lins do Rego;
19h30 – ‘Painel Funesc’ sobre o livro ‘Fogo Morto’ 
(professores Luís Felipe G. do Nascimento e Márcio J. 
S. Lima);
20h40 – Vídeo: ‘Herança Literária’ – Doação do 
acervo de Walter Galvão para a Biblioteca Juarez da 
Gama Batista.

n Dia 19 – Quinta-feira
18h – Workshop de Contação de História (com Aline 
Alencar);
Programa ‘Cultura PB na Web’;
19h – Lançamento de livro: ‘Os últimos melhores dias de 
minha vida’, de Gilberto Dimenstein e Anna Penido;
19h30 – Lançamento de livro: Maria Valéria Rezende.

n Dia 20 – Sexta-feira
19h - Lançamento dos livros: ‘45 poses da palavra’ e 
‘Máximas de Marx: introdução ao multiverso do pen-
sar crítico’, de Walter Galvão, na Livraria do Luiz, em 
João Pessoa;
20h – Sarau em homenagem a Walter Galvão (equipe 
da Funesc).

n Dia 21 – Sábado
15h30 – Abertura: ‘Quadrinhos Intuados’;
16h – ‘Editando o Nordeste’: com Henrique Magalhães 
(Marca de Fantasia-PB), Mari Petrovana (AL), Thiago 
Madenesi (PE). Mediação: Amaro Braga (PE/AL);
19h – ‘Representações e identidades dos quadrinhos 
no Nordeste’: com Amanda Santos (SE), Bruno Alves 
(PE), Dika Araújo (MA). Mediação: Sávio Roz (BA).

n Dia 22 – Domingo: encerramento
16h – ‘Vendendo quadrinhos’: com Manassés Filho 
– Gibizada (PB), Larissa – RV Cultura e Arte (BA), 
Ander Catunda – Reboot (CE). Mediação: Bernardo 
Aurélio (PI);
19h – ‘Viver de quadrinhos?’: com Mike Deodato Jr. 
(PB), Talles Rodrigues (CE), Ilustralu (RN). Mediação: 
Iramir Araújo (MA).

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da Funesc

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

Belchior e o afeto de seus amigos reais

nnn São passados quase 
27 anos (faltam apenas 
três meses e meio) de 
quando Tom Jobim nos 
deixou, desencarnando 
na Nova York que tanto 
amava. Lá estava passando 
longa temporada, depois 
de dar uma entrevista 
dizendo que na MPB não 
se pode fazer sucesso no 
Brasil e ser conhecido no 
exterior.

nnn Antonio Carlos 
Brasileiro de Almeida 
Jobim: “...mesmo a tristeza 
da gente era mais bela, 
além disso se via da janela 
um cantinho do céu e o 
Redentor”. Será que “é 
preciso inventar de novo o 
amor”?
nnn Se todos fossem 

iguais a Jobim, ou a 
Vinícius, os passos desta 
estrada (como a long and 
winding road) dariam em 
tudo.
nnn Seria o dia em 
que a felicidade deixaria 
de ser “a pluma que o 
vento vai levando pelo 
ar”. A felicidade teria em 
cada um, ou talvez até a 
eternidade.
nnn Não só de Jobim, 
Vinícius ou Elis Regina. 
Lembranças também de 
Clara Nunes, Gonzaguinha, 
Bernstein, Janis Joplin...
nnn É sempre bom 
lembrar que um copo 
vazio está cheio de ar e 
que Tom Jobim sempre 
derramou geniais 
invenções musicais.

Brasileiro Jobim

Eu estava “acá”, como 
se diz em espanhol, e 
abri a minha pasta de 

arquivos sobre meu saudoso ami-
go Belchior. Em destaque, uma 
entrevista que ele deu aos jorna-
listas uruguaios Alexander Laluz 
e Henry Segura, do El País, em 30 
de agosto de 2009. Ele respondeu 
aos repórteres do jornal de Mon-
tevidéu que não deixaria seu cami-
nho de trovador: “Este não é só o 
meu desejo, mas meu destino. Eu 
quero artisticamente ultrapassar 
a questão puramente biográfica. 
É como se fizesse uma biografia 

de um personagem de minha 
geração, com todos os problemas, 
as aventuras, desventuras, todas se 
transformando em poesia”.

Sete anos e oito meses depois, 
a trajetória de Belchior, acompa-

nhado por uma pessoa que se dizia 
sua esposa, Edna Prometeu, não 
confirmou que tivesse havido vida 
combinada com destino (em tem-
po: a esposa do compositor, Ângela, 
sempre viveu em São Paulo, com os 
filhos). Parece que houve um lento 
suicídio de Belchior, como a isso 
fosse induzido.

Se Belchior optou por aban-
donar a produção musical, ele 
teve o direito disso, contanto que 
fosse para sua felicidade. Entre-
tanto, imagens de Porto Alegre 
(as últimas que tenho dele quando 
vivo, uma delas à esq.), não a do 

Belchior que conheci há cerca 
de 40 anos, tornando-me um de 
seus grandes amigos. São de um 
homem enfraquecido, como se 
estivesse permanentemente do-
minado por algo ou alguém.

Finalizo com um trecho de 
‘Meu amigo Pedro’, de Raul Sei-
xas e Paulo Coelho: “Todos os 
caminhos são iguais, o que leva 
à glória ou à perdição. Há tantos 
caminhos, tantas portas, mas so-
mente um tem coração”. Ave, ave, 
Belchior, se for possível saiba que 
teus amigos reais tiveram verda-
deiro afeto por ti.

Como Jorge Amado determinou a cremação
Feliz é o espírito de Jor-

ge Amado, que, quan-
do materialmente na-

vegando entre nós, soube tomar 
a providência de determinar a 
cremação do corpo usado para 
escrever Os velhos marinheiros, 
Capitães de areia e tantas obras 
que dignificaram a literatura. 
Determinou o espalhar das cin-
zas ao pé de uma árvore  planta-

da no quintal da tão visitada casa 
no bairro do Rio Vermelho.

Cidade mística por voca-
ção, Salvador sacou o lance e 
continua a bater os tambores 
de umbanda e a soar a polifo-
nia contida dos cantos católi-
cos. Do “Óia sinda nagô naiê” 
ao “Tantum ergum”.

Milhares de vivos que es-
quecem os mortos (ao menos 

364 dias por ano) e não ad-
mitem a cremação olham pro 
céu e pro chão e induzem aos 
filhos de menor idade que 
o passante temor da morte 
fique a atrair, sem qualquer 
resistência, todos os outros 
temores. Basta que os filhos 
saiam dos jogos no compu-
tador para que venham os 
medos do sexo liberado, de 

dormir no escuro, de avião, de 
dizer não ao não.

Ontem, ao cumprir o co-
tidiano de sair do quarto e 
tomar guaraná em pó em 
jejum, retirei duma estante 
O livro que mata a morte, de 
Roso de Luna. Pelas portas 
da percepção, chega-se ao 
portal da eternidade. Pro dia 
nascer feliz.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
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João Azevêdo e mais 13 gestores destacam que irão tomar as medidas necessárias para preservar o Judiciário de ataques

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) publicou 
uma nota, no último domingo 
(15), em conjunto com mais 
13 governadores do país, ma-
nifestando solidariedade aos 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal, que sofreram ameaças 
recentes do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido). 

No documento, os gesto-
res enfatizaram que irão tomar 
as medidas necessárias para 
preservar o Poder Judiciário de 
ataques. “No âmbito dos nossos 
estados, tudo faremos para aju-
dar a preservar a dignidade e a 
integridade do Poder Judiciá-
rio”, diz nota. 

Além disso, os chefes do 
Executivo dos estados destaca-
ram a importância da liberdade 
do Judiciário para a democra-
cia: “O Estado Democrático de 
Direito só existe com Judiciário 
independente, livre para deci-
dir de acordo com a Constitui-
ção e com as leis”. 

Apesar de não mencio-
nar o nome do presidente no 
documento, os governadores 
ressaltaram que o país necessi-
ta retornar à paz e serenidade. 
“Renovamos o chamamento à 
serenidade e à paz que a nossa 
Nação tanto necessita”. 

Entre os governadores 
que assinaram o documento 
estão os presidenciáveis do 
PSDB João Dória, governador 
de São Paulo, e Eduardo Leite, 
governador do Rio Grande do 
Sul. Além do governador do 
Distrito Federal, Ibaneis Ro-
cha (MDB), o governador do 
Amapá. Waldez Goés (PDT), e 
o governador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande (PSB). 

Além disso, todos os go-
vernadores do Nordeste assi-

naram a nota: Rui Costa (PT), 
da Bahia; Flávio Dino (PSB), 
do Maranhão; Paulo Câmara 
(PSB), de Pernambuco; Camilo 
Santana (PT), do Ceará; João 
Azevedo (Cidadania), da Pa-
raíba; Wellington Dias (PT), do 
Piauí; Fátima Bezerra (PT), do 
Rio Grande do Norte; Belivaldo 
Chagas (PSD), de Sergipe; e Re-
nan Filho (MDB), de Alagoas.

Ameaças de Bolsonaro
No fim de semana, Bolso-

naro afirmou nas redes sociais 
que vai apresentar ao presiden-
te do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), pedidos de impea-
chment dos ministros do STF 
Alexandre de Moraes e Luís 
Roberto Barroso por supostos 
crimes de responsabilidade.

“Lembro que, por ocasião 
de sua sabatina no Senado, o Sr. 
Alexandre de Moraes declarou: 
‘Reafirmo minha independên-
cia, meu compromisso com a 
Constituição, e minha devoção 
com as LIBERDADES INDIVI-
DUAIS’”, disse o presidente.

Os dois magistrados têm 
sido bastante criticados pelo 
presidente da República. Mo-
raes autorizou a abertura de 
inquérito contra o mandatário 
pelo vazamento de uma in-
vestigação sigilosa da Polícia 
Federal durante live nas redes 
sociais, e, antes, já havia incluí-
do Bolsonaro no inquérito das 
fake news.

Já Barroso, como presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), faz defesa en-
fática do sistema eleitoral, cha-
mado de fraudulento por Bol-
sonaro. A proposta da adoção 
do voto impresso, bandeira do 
bolsonarismo, acabou derrota-
da no Congresso Nacional.

Com informações da 
Agência Estado

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governadores divulgam nota 
em defesa dos ministros do STF

Aos 77 anos

Morre Duda Mendonça, marqueteiro 
de Lula, Maluf e de campanhas na PB

O marqueteiro e publi-
citário Duda Mendonça mor-
reu ontem aos 77 anos, em 
decorrência de um câncer 
no cérebro. Ele foi diagnosti-
cado com covid-19 enquan-
to tratava a doença e estava 
internado há dois meses no 
hospital Sírio Libanês, em 
São Paulo. Ele deixa esposa 
e quatro filhos.

Na Paraíba, o marque-
teiro trabalhou nas campa-
nhas dos ex-governadores 
José Maranhão (MDB), em 
1998, e Ricardo Coutinho 
(PSB), em 2010. Na opinião 
do jornalista Giovanni Mei-
reles, ele era um gênio na sua 

área. “Ele era muito bom em 
captar o slogan, a logomarca, 
e o conceito a partir do que 
o político realmente era. Ele 
melhorava o que o candidato 
tinha de bom”. 

Os dois candidatos com 
quem Duda Mendonça tra-
balhou na Paraíba ganharam 
as eleições para governador. 
Entre as marcas importantes 
deixadas pelo marqueteiro, 
estão os girassóis, marca re-
gistrada do então candidato 
Ricardo Coutinho. 

Na política nacional, o 
marqueteiro é conhecido por 
atuar em campanhas como a 
do ex-presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), e por ter criado o slogan 
“Lulinha, Paz e Amor”, em 

2002. Mendonça também 
trabalhou com nomes como 
Paulo Maluf, Miguel Arraes, 
Ciro Gomes, e Paulo Skaf.

Ele também chegou a 
ser alvo de investigações du-
rante a CPI dos Correios, em 
2005, mas foi absolvido em 

2012 pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). Mais tarde, 
em 2016, também teve seu 
nome envolvido na Operação 
Lava Jato. Em 2017, o mar-
queteiro assinou um acordo 
de delação premiada com a 
Polícia Federal.

Duda Mendonça, à 
esquerda na foto, ao lado 
dos jornalistas Antônio 
Costa (centro) e Giovanni 
Meireles (direita); “Ele 
melhorava o que o 
candidato tinha de bom”, 
elogia Meireles, que 
classifica Duda como um 
gênio na sua área

Foto: Arquivo pessoal de Giovanni MeirelesFF

CMJP retoma regime presencial 
para o atendimento ao público

A Câmara Municipal de 
João Pessoa está retomando 
as atividades presenciais de 
todos os setores no decorrer 
desta semana, inclusive no 
que se refere ao atendimen-
to ao público, mas, confor-
me portaria publicada pela 
Mesa, ainda de forma gradual 
e mantendo o regime híbrido 
para as sessões plenárias das 
terças e quintas-feiras.

“O horário do expe-
diente presencial será das 
8h às 14h, com os setores 
administrativos e gabinetes 
de vereadores precisando 
organizar-se em regime de 
rodízio. As restrições ainda 
visam evitar aglomerações 
nas dependências da Casa”, 
especifica a portaria publi-
cada pela Mesa neste final 
de semana, alertando que “o 
número de pessoas em ativi-
dade presencial fica limitado 
a 50% do total de integrantes 
de cada sala”.

Os servidores em regi-
me de teletrabalho, segundo 

a portaria, devem manter 
acesso frequente ao e-mail 
institucional e às demais 
formas de comunicação vir-
tual estabelecidas pelo seu 
setor, observando paralela-
mente a jornada de trabalho 
legalmente estabelecida. Os 
servidores e servidoras que 
possuem comorbidades ou 
outros fatores que represen-
tem riscos para desenvolver 
a covid-19 poderão conti-
nuar no trabalho remoto, 
situação que também deve 
ser considerada para aque-
les servidores que ainda não 
completaram o esquema de 
imunização definido pelo 
Plano Nacional de Saúde. 

Para os servidores e 
servidoras que não se en-
quadram nesse esquema, o 
retorno à modalidade pre-
sencial (sob rodízio) será 
obrigatória após 15 (quin-
ze) dias da aplicação da 
segunda dose, devendo os 
isentos comprovarem suas 
comorbidades e/ou demais 
fatores de risco junto ao se-
tor de Recursos Humanos 
da Câmara. Para aqueles que 

ainda não completaram o 
esquema de vacinação de-
terminado, será exigida a 
apresentação da carteira de 
vacinação.

A portaria da Mesa 
da Câmara de João Pessoa 
também estabelece que o 
atendimento ao público 
continuará “preferencial-
mente” por via telefônica e 
por e-mail, podendo cada 
gabinete dos vereadores re-
ceber, no máximo, dois visi-
tantes de cada vez, mesmo 
assim, considerando todos 
os protocolos sanitários dos 
órgãos de saúde.

Em regime exclusiva-
mente remoto de trabalho, 
só poderão continuar os 
servidores maiores de 60 
(sessenta) anos; os porta-
dores de doença cardiovas-
cular, incluindo hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes, 
doença pulmonar crônica 
grave, neoplasias malignas, 
obesidade, doentes renais 
crônicos, e portadores de de-
mais comorbidades associa-
das à covid-19; e as gestantes 
e as lactantes.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Vereadora Eva Gouveia defende 
reforma administrativa em CG

A vereadora de Campina 
Grande, Eva Gouveia (PSD), 
disse ontem que a estrutura 
administrativa da Prefeitura 
daquele município realmente 
“é muito arcaica” e que, por 
isso, está precisando de fato 
das reformas anunciadas re-
centemente pelo prefeito Bru-
no Cunha Lima (PSD). 

“A estrutura de funciona-
mento não atende mais às ne-
cessidades de uma cidade que 
cresceu muito nos últimos 
anos”, afirmou a vereadora, 
ao relatar que na época em 
que esteve como secretária 
participou efetivamente de 
várias reuniões e debates que 
tratavam do encaminhamen-
to desse tema, mas que, in-
felizmente, terminaram não 
conduzindo às modificações. 

Ela detalhou que chegou 
a participar da elaboração 
do esboço de um projeto de 
reforma que chegou a ser 
tratado por outros e por ve-
readores dos mais diversos 
partidos que também esta-

vam preocupados com a si-
tuação, mas que o envolvi-
mento da própria Prefeitura 
com outras tarefas e a própria 
realização de novas eleições 
terminaram por desviar o as-
sunto da atenção principal.  

Para Eva Gouveia, que 
é viúva do ex-vice-governa-
dor e deputado federal Rô-
mulo Gouveia, uma reforma 
administrativa em Campina 
Grande é urgente e o prefeito 
está certo em chamar auxilia-
res e Poder Legislativo para 
realização dessa tarefa ainda 
este ano. “Ele tem todo o meu 
apoio e, desde já, devo dizer 
que quero contribuir no que 

for possível”, afirmou a ve-
readora.

Ela disse que, enquan-
to vereadora, está disposta 
também a procurar envolver 
os colegas parlamentares e 
a própria Câmara Municipal 
no sentido de priorizar e en-
caminhar a discussão e apro-
vação da matéria. “Sobretudo 
depois da Reformas nacional 
e estadual da previdência, no 
Congresso e na Assembleia 
Legislativa, a Prefeitura de 
Campina Grande precisa mes-
mo priorizar esse assunto e 
fazer de tudo para concretizar 
no decorrer deste semestre”, 
completou Eva Gouveia.  

Estrutura administrativa não atende às necessidades da cidade, afirma Eva 

Foto: Divulgação

Talibã no poder
Após o Talibã reassumir o controle do Afeganistão, um tumulto no 
aeroporto de Cabul deixou ao menos dez mortos ontem, quando uma 
multidão tentava embarcar em aviões para deixar o país. Página 16
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Duda Mendonça  trabalhou em campanhas de Maranhão e Ricardo Coutinho

Foto: Manoel de Brito/Estadão Conteúdo



Brasil

Serão beneficiadas as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

A proposta que cria o 
Programa Gás para os Bra-
sileiros é um dos quatro 
itens da pauta da reunião do 
plenário desta terça-feira. O 
PL 2.350/2021, do senador 
Eduardo Braga (MDB-AM), 
institui subsídio para famílias 
de baixa renda na compra do 
botijão de 13 quilos do gás 
liquefeito de petróleo (GLP), 
o gás de cozinha. 

Conforme o projeto, se-
rão beneficiadas as famílias 
inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), 
com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual a 
meio salário mínimo, ou que 
tenham entre seus membros 
residentes no mesmo domicí-
lio quem receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

As famílias terão direito, 
a cada bimestre, a um valor 
monetário de 40% do preço 
médio de revenda do botijão 
de 13 kg de GLP, calculado na 
forma do regulamento a ser 
editado. O programa está pre-
visto para durar cinco anos. 

“ S e  c o n s i d e ra r m o s  
R$ 100 o preço médio de re-
venda do botijão de 13 kg ao 
longo de um ano, teremos um 
subsídio de R$ 40 a cada bi-
mestre ou de R$ 240 a cada 
ano, para cada uma das 11,3 
milhões de famílias benefi-
ciárias. Ressaltamos que se 
trata de um ônus baixo em 
relação aos benefícios sociais 
que advirão. Todos devemos 
participar do esforço nacio-
nal de resgate da dignidade 

dessas famílias que vivem 
em condições tão precárias 
que até mesmo conseguir a 
energia necessária para cozi-
nhar seus alimentos torna-se 
um desafio”, justifica Braga 
ao apresentar sua proposta.  
O relator, senador Marce-
lo Castro (MDB-PI), ainda 
não apresentou seu voto.  
 
         Prioridade 

Os senadores vão avaliar 
também o PL 2.201/2021, da 
senadora Nilda Gondim (MDB
-PB), que garante priorida-
de à matrícula de crianças e 
adolescentes com deficiência 
em creches, pré-escolas e es-
colas de ensinos fundamental 
e médio, desde que mantidas 
ou subsidiadas pelo poder 
público. 

A senadora chama a 
atenção para a necessidade 
de crescente atualização das 
normas que regulamentam os 
direitos fundamentais estabe-
lecidos na Constituição. Para 
ela, a falta de reconhecimento 
das dificuldades específicas de 
crianças e adolescentes com 
deficiência constitui uma das 
“práticas sociais tradicionais” 
que impõem dificuldades na 
obtenção de vagas escolares.

“As pretensões civi-
lizatórias do país devem 
rechaçar esse tipo de ‘igno-
rância estratégica’, que não 
pode gerar outro resultado 
que não a triste e improdu-
tiva manutenção do estado 
de coisas. Cabe ao Estado o 
papel de criar mecanismos 
para efetivar a tão almejada 
igualdade”, argumenta Nil-
da na justificativa do projeto. 

Agência Senado

Senado vota hoje subsídio de 
gás às famílias de baixa renda
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Hamilton Mourão afirmou que atendeu convite do ministro Luís Roberto Barroso para encontro na casa dele e que discutiram temas da atualidade

Foto: Agência Estado

Crise entre poderes

Mourão confirma reunião com Barroso e 
descarta impeachment de magistrados

O vice-presidente da 
República, Hamilton Mou-
rão, confirmou ontem que 
esteve com o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luís Roberto Barroso 
na semana passada, para 
conversar sobre “temas da 
atualidade”. O encontro, que 
foi revelado pelo Estadão, 
ocorreu no dia 10, quando 
veículos blindados militares 
fizeram um desfile na Praça 
dos Três Poderes.

A conversa ocorreu na 
casa de Barroso. Foi ele quem 
teve a iniciativa de convidar 
o general para o encontro. 
Preocupado com o risco de 
ruptura institucional, o mi-
nistro queria saber se as For-
ças Armadas embarcariam 
em uma aventura golpista 
promovida pelo presidente 

Jair Bolsonaro. Após a divul-
gação do encontro, Bolso-
naro declarou que pedirá ao 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), o im-
peachment de Barroso e do 
ministro do STF Alexandre 
de Moraes.

“Conversamos sobre te-
mas da atualidade. O minis-
tro está criando uma comis-
são externa para a melhorar 
auditoria (das urnas eletrô-
nicas), então acho que foi um 
passo importante”, afirmou 
Mourão.

Após a derrota do voto 
impresso na Câmara dos De-
putados, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), presidido 
por Barroso, decidiu ampliar 
procedimentos de audita-
gem do sistema eleitoral, em 
uma tentativa de dar respos-
tas à parcela da população 
e da classe política que acu-
sam, sem apresentar provas, 

que há fraudes no atual siste-
ma de votação.

Perguntado sobre a 
ameaça que Bolsonaro fez 
aos ministros do Supremo, 
por supostos crimes de res-
ponsabilidade, Mourão dis-
se que vê com ceticismo a 
possibilidade de o Congres-
so Nacional dar andamento 
a pedidos de impeachment 
contra os membros da corte. 
“Acho difícil o Senado acei-
tar”, afirmou o vice a jornalis-
tas na chegada ao Palácio do 
Planalto.

“O presidente tem a 
visão dele. Ele considera 
que esses ministros es-
tão passando dos limites 
em algumas decisões que 
têm sido tomadas, e uma 
das saídas dentro da nos-
sa Constituição seria o 
impeachment”, declarou 
Mourão, sem se posicio-
nar, contudo, de maneira 

favorável ou contrária aos 
impedimentos.

O vice-presidente li-
mitou-se a reiterar críticas 
à prisão do presidente na-
cional do PTB, Roberto Jef-
ferson, autorizada pelo Su-
premo na semana passada. 
“Não considero que Roberto 
Jefferson seja uma ameaça à 
democracia”, disse. “Acho que 
Alexandre de Moraes pode-
ria ter tomado outra decisão 
sem mandar prender por 
opinião”.

Ainda na contramão do 
presidente Bolsonaro, Mou-
rão disse novamente que 
confia nas urnas eletrônicas. 
“Até que me provem o contrá-
rio, vou confiando”. Ele pon-
derou, contudo, que, “mesmo 
com todas as proteções, pode 
ocorrer algum ataque”. O TSE 
e vários especialistas, no en-
tanto, descartam a possibili-
dade de fraude nas urnas.

Cármen Lúcia cobra posição da PGR sobre  
ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas

A ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), renovou a ordem para 
a Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) se manifestar 
sobre o pedido de deputados 
de oposição ao governo para 
investigar o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) pe-
los ataques ao sistema eletrô-
nico de votação e as ameaças 
ao processo eleitoral feitos 
na live realizada por ele no 
último dia 29 e transmitida 
pela TV Brasil. Desta vez, ela 
estabeleceu prazo de 24 ho-
ras para a PGR enviar uma 
resposta.

“Os fatos narrados nestes 
autos são graves, de interesse 
exponencial da República. O 
manifesto interesse público 
e superior da nação impõem 

a observância de prioridade 
no andamento processual do 
caso”, escreveu a ministra em 
novo despacho ontem.

O primeiro pedido foi 
enviado à Procuradoria no 
último dia 3. Na decisão desta 
segunda-feira, 16, Cármen 
Lúcia registrou que até o mo-
mento não recebeu a mani-
festação do órgão. A eventual 
abertura de uma investigação 
depende, via de regra, do si-
nal verde da PGR.

Em seu primeiro des-
pacho, a ministra disse que 
o relato levado ao tribunal 
pelos parlamentares é grave 
e aponta possível crime de 
natureza eleitoral, uso ilegal 
de bens públicos e atentados 
contra a independência de 
poderes da República.

“Necessária, pois, seja 
determinada a manifestação 
inicial do Procurador-Geral 

da República, que, com a res-
ponsabilidade vinculante e 
obrigatória que lhe é cons-
titucionalmente definida, 
promoverá o exame inicial 
do quadro relatado a fim de 
se definirem os passos a se-
rem trilhados para a resposta 
judicial devida no presente 
caso”, escreveu na ocasião.

Ao STF, os parlamentares 
argumentam que Bolsonaro 
cometeu irregularidades em 
três frentes: ato de improbi-
dade administrativa por usar 
o canal estatal, propaganda 
política antecipada e crime 
eleitoral.

“Sem nenhum pudor de 
ordem moral, o representa-
do conspurcou seu honroso 
cargo de presidente da Re-
pública para utilizar indevi-
damente bem público e um 
assessor também pago com 
recursos do tesouro nacio-

nal para fazer autopromoção 
e difundir mentiras sobre o 
processo eleitoral, por mais 
de 2 horas, ao vivo em rede 
pública de TV”, diz um trecho 
da notícia-crime enviada ao 
tribunal.

Se as declarações do pre-
sidente sobre fraudes nas ur-
nas eletrônicas abriram uma 
crise entre o Executivo e o 
Judiciário, com a abertura de 
investigações no Tribunal Su-
perior Eleitoral e no próprio 
Supremo Tribunal Federal, 
no comando da Procurado-
ria-Geral da República não 
houve reação. Embora venha 
sendo pressionado por um 
grupo significativo de sub-
procuradores a optar por 
uma ação ‘enfática’ contra 
as ameaças de Bolsonaro às 
eleições, Aras ainda não to-
mou partido na briga entre 
os poderes.

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou ontem a Opera-
ção Ateliê, para apurar cri-
mes de corrupção, tráfico 
de influência, advocacia 
administrativa e associa-
ção criminosa, praticados 
no âmbito da Seccional da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/SP).

A investigação de on-
tem é um desdobramento 
da Operação Biltre, que 
teve início em setembro 
de 2020, após o recebi-
mento da denúncia de um 
advogado, informando ter 
sido vítima de um grupo 
composto por um empre-
sário e dois advogados, 
sendo um deles, à época, 
membro do Conselho Sec-
cional da OAB/SP.

Com o avanço das 
investigações, foi possí-
vel verificar a verossimi-
lhança dos fatos alegados, 
sendo constatado que o 
grupo solicitou contrapar-
tida financeira para atuar 
junto ao Tribunal de Ética 
e Disciplina da OAB/SP e 
encerrar processos disci-
plinares em tramitação na 
casa, bem como retirá-los 
de pauta.

Como resultado da 
análise dos elementos de 
informação coletados na 
Operação Biltre, foi possí-

vel identificar indícios da 
prática dos crimes investi-
gados, a existência de ou-
tros casos aparentemente 
análogos ao enunciado, 
bem como indícios da par-
ticipação de conselheiro 
federal da OAB (atualmen-
te licenciado da função) 
no esquema criminoso.

A Operação Ateliê visa 
a cumprir seis mandados 
de busca e apreensão em 
São Paulo/SP, Santana de 
Parnaíba/SP e Jundiaí/
SP. Dois envolvidos foram 
cautelarmente afastados 
de suas funções na OAB.

Os investigados pode-
rão responder pelos cri-
mes de corrupção passiva 
(Artigo 317 do Código Pe-
nal - CP), corrupção ativa 
(Artigo 333 CP), tráfico de 
influência (Artigo 332 CP), 
advocacia administrativa 
(Artigo 321 do CP) e asso-
ciação criminosa (Artigo 
288 CP), com penas que 
podem alcançar 12 anos 
de reclusão.

Posicionamento
Em nota, a Seção 

de São Paulo da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB-SP) e o seu Tribu-
nal de Ética e Disciplina 
(TED) informaram que 
“nenhum Conselheiro ou 
integrante da atual gestão 
é alvo das diligências rea-
lizadas ontem.

Operação combate a
corrupção na OAB-SP
Ludmilla Souza
Agência Brasil

Rayssa Motta
Agência Estado

Eduardo Gayer 
Agência Estado



Mundo

País caribenho contabiliza, ainda, cerca de 15 mil casas totalmente destruídas e muitas danificadas pelo tremor

Terremoto no Haiti deixa quase
1,3 mil mortos e 5,7 mil feridos
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Agência Brasil

Passou de 700 para qua-
se 1,3 mil o número de mortes 
provocadas pelo violento ter-
remoto que atingiu o Haiti no 
último sábado. O tremor teve 
magnitude de 7,2.

O país caribenho conta-
biliza quase 15 mil casas to-
talmente destruídas, e muitas 
danificadas pelo sismo, que dei-
xou marcas de devastação. Há 
mais de 5,7 mil feridos e quase 
1,3 mil mortos confirmados. O 
Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha, organização humani-
tária, já está no país para ajudar 
as pessoas que ficaram feridas 
e os desabrigados.

O terremoto, de magnitude 
7,2, que também foi sentido na 
República Dominicana (com a 
qual o Haiti divide a ilha de His-
paniola) e em Cuba, ocorreu às 
8h29 locais, a cerca de 12 quilô-

metros da cidade de Saint-Lou-
is-du-Sud, a 160 quilômetros 
(km) da capital haitiana, Porto 
Príncipe, com epicentro a 10 km 
de profundidade. 

Houve uma réplica de mag-
nitude 5,2 a 17 km da localidade 
de Chantal, também com epi-
centro a dez km de profundida-
de, segundo dados do Instituto 
Norte-Americano de Geofísica.

Em nota, divulgada no úl-
timo sábado, o Ministério das 
Relações Exteriores manifestou 
solidariedade ao povo haitiano 
e reafirmou o “firme compro-
misso com a continuidade da 
ajuda humanitária prestada 
àquele país”.

De acordo com o ministério, 
até o momento, não há registro 
de brasileiros vitimados pelo 
abalo sísmico. “A comunidade 
brasileira no Haiti é estimada em 
50 pessoas, a maioria de religio-
sos”, informa o Itamaraty.

Coronavírus

OMS lança campanha de arrecadação 
de fundos para o combate de variantes
Iander Porcella
Agência Estado

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) lan-
çou, ontem, uma campa-
nha para arrecadar US$ 
7,7 bilhões com foco no 
combate às variantes do 
coronavírus. De acordo 
com a entidade, esses 
recursos permitiriam, 

por exemplo, aumen-
tar significativamente 
os testes de covid-19 e 
melhorar a detecção das 
novas cepas.

“O aumento das ta-
xas de infecção, resul-
tando no aumento de 
hospitalizações, está so-
brecarregando os siste-
mas de saúde e deixan-
do muitos países com 

necessidade urgente de 
oxigênio para salvar vi-
das”, diz um comunicado 
da OMS, em referência 
ao impacto da variante 
delta.

Com mais  casos 
de coronavírus confir-
mados nos primeiros 
cinco meses de 2021 
do que em todo o ano 
de 2020, a OMS ainda 

fala em “fase aguda” da 
pandemia. “Testes ina-
dequados e baixas taxas 
de vacinação estão exa-
cerbando a transmissão 
de doenças e sobrecar-
regando os sistemas de 
saúde locais, enquanto 
deixam o mundo inteiro 
vulnerável a novas va-
riantes”, afirma outro 
trecho da nota.

André Marinho
Agência Estado

A Pfizer e a BioNTech 
anunciaram, ontem, que subme-
teram à Administração de Ali-
mentos e Medicamentos (FDA, 
na sigla em inglês) dos Estados 
Unidos os dados que justificam 
a avaliação de uma terceira dose 
da vacina que desenvolvem em 
conjunto contra o coronavírus.

Segundo as empresas, os 
estudos também serão encami-
nhados à Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA, na sigla 
em inglês) e outras entidades 

regulatórias nas próximas se-
manas. Nos testes, participantes 
que receberam a terceira dose 
entre oito e nove meses após 
a segunda tiveram desenvolvi-
mento de anticorpos em nível 
“significativamente maior” que 
no regime de aplicação regular.

“Os dados que vimos até 
o momento sugerem que uma 
terceira dose de nossa vacina 
produz níveis de anticorpos 
que excedem significativamen-
te aqueles observados após o 
esquema primário de duas do-
ses”, destacou o CEO da Pfizer, 
Albert Bourla.

Covid: Pfizer reforça 
eficácia da 3a dose

Venezuela liberta da prisão o 
ex-parlamentar Freddy Guevara
Agência Estado

O ex-parlamentar Fre-
ddy Guevara, dirigente do 
partido de oposição Volun-
tad Popular e braço direito 
do líder opositor Juan Guai-
dó, recebeu liberdade condi-
cional no último domingo, na 
Venezuela. A decisão ocor-
reu cerca de três semanas 
após o presidente do país, 
Nicolás Maduro, confirmar 
o início de um novo diálo-
go com a oposição previsto 
para o mês de agosto.

Guevara foi preso no 
início de julho, na capital 
Caracas, por agentes da in-

teligência venezuelana, acu-
sado de traição e terrorismo.

A promotoria alegou que 
o ex-parlamentar estava vin-
culado a uma série confron-
tos violentos entre gangues 
e policiais, e que segundo 
Maduro seriam parte de um 
plano para tirá-lo do poder.

O ex-parlamentar esta-
va detido na sede do serviço 
de inteligência venezuela-
no e foi diagnosticado com 
covid-19 durante o tempo 
de custódia. Ao ser solto, o 
opositor afirmou que este-
ve isolado por vários dias 
e ainda não tinha detalhes 
sobre as regras atreladas à 

sua liberação. “Não estou 
certo sobre quais são as li-
mitações”, disse em entre-
vista a uma emissora local 
de televisão. “Enquanto não 
houver solução política aqui 
na Venezuela, sei que minha 
liberdade é condicional 
como a liberdade de todos os 
venezuelanos”, acrescentou.

Na última sexta-feira, as 
diretrizes que devem guiar 
as conversas entre o gover-
no venezuelano e a oposição 
foram firmadas através de 
um acordo.

O processo terá como 
palco o México e será me-
diado pela Noruega. A li-

bertação de presos políticos 
está entre os itens previstos 
pela agenda. Guevara afir-
mou que descobriu sobre 
a tentativa de diálogo “há 
três ou quatro dias” e ainda 
não sabe se fará parte das 
negociações.

No passado, o ex-par-
lamentar foi acusado de 
“incitar violência” em pro-
testos contra a instalação 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, em 2017. Para 
evitar a prisão, o opositor 
se refugiou na embaixada 
do Chile por três anos, até 
receber um indulto presi-
dencial em 2020

Agência Estado

O primeiro-ministro da 
Malásia, Muhyiddin Yassin, 
e seu gabinete renuncia-
ram ontem após 18 meses 
no poder. A notícia reforça 
a incerteza política do país 
do Sudeste Asiático, que en-
frenta um lockdown nacio-
nal em meio a recordes nos 
casos da covid-19.

Yassin falou em rede 
nacional e citou a falta de 
apoio no Legislativo como 
motivo para sua decisão de 
deixar o posto dois anos an-
tes do previsto. Ele pediu às 
pessoas que mantenham a 

calma e afirmou que os 
planos para vacinar toda a 
população local contra a co-
vid-19 até o fim de outubro 
prosseguirão.

O rei Sultan Abdullah 
Ahmad Shah disse na pági-
na do palácio no Facebook 
que aceitava a renúncia do 
governo e que ele escolhe-
ria um sucessor entre os 
parlamentares que possa 
ter apoio da maioria do 
Congresso. Até lá, Muhyi-
ddin seguirá como interi-
no, disse o monarca, que 
descartou eleições, diante 
de novo surto de casos da 
covid-19 no país.

Premiê da Malásia 
renuncia ao cargo

Foto: Fotos Públicas

Agência Brasil/RTP

Dois navios das or-
ganizações não gover-
namentais (ONGs) ResQ 
People e Doctors wi-
thout Borders (MSF), que 
transportam 379 migran-
tes resgatados em várias 
operações de salvamento 
nas últimas 24 horas no 
Mediterrâneo central, so-
licitaram um porto para 
desembarcar.

Em sua primeira mis-
são, a ONG italiana ResQ 
People salvou 85 pessoas 
na última sexta-feira e na 
tarde de domingo reali-
zou mais três resgates, 
num total de 165 pessoas.

As organizações lo-
calizaram também um 
barco com 20 homens e 
crianças a bordo, uma 
barcaça com 49 pessoas, 
com 21 mulheres e 12 
crianças, cinco delas me-

nores de cinco anos, e 
outro pequeno barco de 
madeira com 12 migran-
tes. “Temos 165 pessoas 
resgatadas a bordo e pe-
dimos às autoridades ma-
rítimas um porto segu-
ro, esperando recebê-lo 
imediatamente: são 165 
pessoas que devem de-
sembarcar o mais rápido 
possível”, escreveu a ONG 
nas redes sociais.

Também no último 

domingo outro navio, o 
Geo Barents, operado 
pela organização Médicos 
sem Fronteiras, resgatou 
naquela área 189 pessoas 
que viajavam em um bar-
co lotado.

Sem reposta de Mal-
ta aos pedidos de autori-
zação de desembarque, 
a Itália está assumindo 
todo o fluxo de migran-
tes que cruzam o Medi-
terrâneo procedentes do 

norte da África. Na se-
mana passada, cerca de 
2 mil migrantes resga-
tados pela Guarda Cos-
teira italiana chegaram 
à Itália quando estavam 
a poucos quilômetros 
da ilha de Lampedusa, 
enquanto 800 foram res-
gatados por navios de 
ONGs e, após vários dias, 
desembarcaram em por-
tos sicilianos.

Desde o início do 

ano, 32.806 migrantes 
desembarcaram na Itá-
lia, em comparação com 
15.406 em 2020 e 4.265 
em 2019.

De acordo com es-
tatísticas publicadas em 
novo relatório da Organi-
zação Internacional para 
as Migrações (OIM), pelo 
menos 896 pessoas mor-
reram quando tentavam 
chegar à Itália no primei-
ro semestre de 2021.

Navios com migrantes pedem porto para desembarcar

A Cruz Vermelha, organização 
humanitária, já está no país 
para ajudar as pessoas que 
ficaram feridas



Mundo

Após o Talibã reassumir 
o controle do Afeganistão, 
um tumulto no aeroporto de 
Cabul deixou ao menos dez 
mortos ontem, quando uma 
multidão tentava embarcar 
em aviões para deixar o país. 
O grupo invadiu a pista de 
decolagem e pessoas se pen-
duraram em aeronaves em 
movimento, mostram vídeos 
em redes sociais.

De acordo com uma fon-
te militar ouvida pela Asso-
ciated Press, os EUA e o Talibã 
entraram em acordo para ga-
rantir a operação de retirada 
americana do aeroporto de 
Cabul sem interferência do 
grupo insurgente. O acordo 
foi firmado em um encontro 
cara a cara entre o general 
Frank McKenzie e líderes do 
Talibã em Doha, no Catar, no 
domingo. As duas partes con-
cordaram com um “mecanis-
mo de deconflicção”, no qual 
a operação de retirada pode 
continuar sem interferência 
do novo governo.

Ainda segundo o militar, 
ouvido sob condição de ano-
nimato pela agência ame-
ricana, McKenzie teria dito 
aos rebeldes que não inter-
ferissem na operação e que 
as Forças Armadas dos EUA 
usariam de força para de-
fender o aeroporto, se fosse 
preciso.

De acordo com um re-
pórter do canal de notícias 
afegão TOLOnews, três pes-
soas morreram após se es-
conderem em uma das rodas 
e na asa de um avião e caírem 
em telhados de casas. Vídeo 
publicado nas redes sociais 
pelo jornal The New York 
Times mostra a correria da 
multidão para chegar à pista 
do aeroporto e o momento 
em que um avião que se pre-
para para decolar fica cerca-
do de pessoas tentando fugir 
do país.

Tomada do palácio
As pessoas estão ten-

tando deixar o país após o 
Talibã tomar a capital Cabul 
e voltar ao poder depois de 
20 anos. O presidente fugiu 
do Afeganistão e o palácio 

Mais de 60 nações já pediram aos cidadãos que saiam do país; tumulto no aeroporto de Cabul deixou mortos

Talibã retorna ao poder no 
Afeganistão 20 anos depois
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presidencial foi tomado no 
domingo.

Os voos comerciais fo-
ram cancelados, e apenas 
viagens militares ocorrem no 
local. “Por favor, não venha 
para o aeroporto”, disse uma 
autoridade do aeroporto. Ví-
deos publicados nas redes 
sociais mostram várias pes-
soas tentando entrar em ae-
ronaves que estavam prestes 
a deixar o Afeganistão.

Durante o tumulto, tro-
pas dos EUA, que estavam 
no aeroporto para ajudar os 
cidadãos americanos a em-
barcarem, atiraram para o 
alto. “A multidão estava fora 
de controle”, afirmou um 
oficial à Reuters. “O disparo 

foi feito apenas para neutra-
lizar o caos.”

Entre domingo e segun-
da, voos comerciais foram 
suspensos e grandes com-
panhias aéreas, entre elas 
a Emirates e a United Air-
lines, anunciaram que, por 
enquanto, vão evitar o espa-
ço aéreo afegão.

Países fazem apelo
Os Estados Unidos e 

mais 60 países emitiram um 
comunicado conjunto neste 
domingo, 15, pedindo que 
cidadãos afegãos e estran-
geiros tenham permissão 
para deixar o país se assim 
desejarem. Ao longo do do-
mingo e da manhã desta se-

gunda-feira, um tumulto no 
aeroporto de Cabul deixou 
mortos e feridos.

O Brasil não está entre as 
nações signatárias do docu-
mento. A lista inclui, entre ou-
tros países, França, Alemanha, 
Reino Unido, Portugal, Canadá, 
Japão, Coreia do Sul e Catar. 
Entre os governos sul-ameri-
canos, Chile, Colômbia, Para-
guai e Guiana assinam o texto.

O comunicado pede que 
estradas, aeroportos e pos-
tos de fronteiras permane-
çam abertos. “O povo afegão 
merece viver com segurança, 
proteção e dignidade. Nós, da 
comunidade internacional, 
estamos prontos para ajudá
-los”, conclui.

Há tumultos e incertezas pelas ruas de Cabul; população teme o regime fundamentalista imposto pelo Talibã

No domingo, quando talibãs tomaram Cabul, foi grande a agitação nas ruas. Muitas pessoas tentam deixar o país

Mulheres já sonhavam com estudo e carreira
Era início de noite e Zahra, 

sua mãe e três irmãs estavam a 
caminho da casa de outra irmã 
para jantar quando viram pessoas 
correndo e ouviram tiros na rua. 
“O Talibã está aqui!”, pessoas 
gritaram. Em apenas alguns mi-
nutos, tudo mudou para a jovem 
de 26 anos, moradora de Herat, 
terceira maior cidade do Afega-
nistão.

Zahra cresceu em um Afega-
nistão sem o Talibã, onde as mu-
lheres ousavam sonhar com uma 
carreira e as meninas estudavam. 
Nos últimos cinco anos, ela traba-
lhou com organizações sem fins 
lucrativos locais para aumentar 
a conscientização de mulheres 
e pressionar pela igualdade de 
gênero. Seus sonhos e ambições, 
contudo, desabaram na noite da 
quinta-feira, quando os insurgen-
tes invadiram sua cidade, hastean-

do suas bandeiras brancas com 
uma proclamação de fé islâmica 
em uma praça central, enquanto 
pessoas em motocicletas e carros 
corriam para suas casas.

A volta do Talibã ao poder no 
Afeganistão - com a tomada de 
Cabul, no domingo, sendo o gol-
pe final de uma campanha militar 
fulminante - já alterou o modo de 
vida do povo afegão, especial-
mente das mulheres, que sentem 
com mais intensidade a realidade 
sombria que muitas delas pouco 
se lembram ou nem chegaram a 
conhecer.

Quando o grupo fundamen-
talista governou o país por cinco 
anos, entre 1996 e 2001, ficou 
proibida a educação de meninas 
e o trabalho feminino. Para sair 
de casa ou viajar, elas precisavam 
ser acompanhadas por um parente 
do sexo masculino, e aquelas que 

eram acusadas de adultério eram 
apedrejadas.

Como a maioria dos outros 
residentes de Herat, Zahra, seus 
pais e cinco irmãos se esconderam 
em casa, com muito medo de sair e 
preocupados com o futuro. “Estou 
em grande choque. Como é pos-
sível para mim, uma mulher que 
trabalhou tanto e tentou aprender 
e progredir, ter agora que me es-
conder e ficar em casa?”, disse.

O temor do retorno ao regi-
me Talibã pode ser notada desde 
antes da tomada do poder de 
fato pelo grupo. Quando o grupo 
ainda avançava sobre cidades em 
poder do governo, cerca de 250 
mil afegãos fugiram em direção a 
Cabul, visto como último refúgio 
para muitos. De acordo com a 
agência da ONU para refugiados, 
80% desse total eram mulheres 
ou crianças.

Biden: missão cumprida

“Foi antes do previsto”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
admitiu ontem que o colapso no Afeganistão se 
deu antes do que o governo americano previa. “Eu 
sempre prometi ser direto com a população ame-
ricana. A verdade é: o colapso se desdobrou antes 
do que antecipávamos”, disse nesta segunda-
feira, em coletiva à imprensa. Após receber uma 
série de críticas, o presidente rebateu afirmando 
sustentar sua posição. Este é seu primeiro discurso 
desde que o grupo fundamentalista islâmico Talibã 
tomou Cabul, neste fim de semana.

Biden disse ainda que a missão da tropa ame-
ricana foi cumprida, uma vez que nunca foi criar 
uma democracia centralizada no Afeganistão. 
“Nosso único interesse nacional vital no Afega-
nistão continua sendo o que sempre foi: prevenir 
um ataque terrorista em terras americanas”, disse. 
O presidente afirmou que os EUA lutarão pela 
diplomacia e pelo combate ao terrorismo

Em seu discurso, o líder americano reforçou 
que as ações de sua gestão em relação ao conflito 
são uma continuidade de governos anteriores. “A 
escolha que eu tive que fazer foi entre continuar 
nesse acordo ou voltar para a luta contra o Tali-
bã”, afirmou Biden, referindo-se ao acordo feito 
entre o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e 
o grupo afegão. Segundo o acordo, o governo 
americano teria até 1º de maio para retirar suas 
tropas do Afeganistão.

Biden criticou o governo do Afeganistão, 
afirmando que os líderes desistiram e as forças 
militares colapsaram. O presidente Hamid Karzai 
deixou o país por conta do avanço do grupo em 
direção aos arredores da capital, Cabul.

O presidente americano afirmou que os Es-
tados Unidos continuarão usando sua influência 
internacional e ajuda humanitária, assim como 
falar sobre os direitos das mulheres e meninas 
no Afeganistão, como “fazem em relação a todo 
o mundo”.

“Secretário Blinken, como o presidente Joe 
Biden entendeu isso tão mal?”, perguntou o 
âncora da CNN americana, Jake Tapper, ao 
secretário de Estado americano no domingo, 
ao abrir uma entrevista sobre a tomada de Ca-
bul pelo Talibã. O apresentador deixou clara a 
percepção geral no país - e na equipe de Biden 
- conforme os acontecimentos no Afeganistão 
se acumulavam: as coisas saíram do controle 
antes do imaginado.

Ao longo do domingo, nos bastidores e pu-
blicamente, autoridades americanas defenderam 
a retirada dos soldados, mas disseram ter havido 
um erro de cálculo. A expectativa do governo 
americano era de que o Talibã levasse meses até 
conseguir tomar Cabul, após a retirada das tropas. 
“Aconteceu mais rapidamente do que esperáva-
mos”, disse Antony Blinken na televisão.

Da casa de campo presidencial em Camp 
David, Biden participou de uma teleconferência 
com a vice, Kamala Harris, Blinken e seu time 
de segurança nacional. Em férias de verão, ele 
não alterou os planos de voltar antes de quarta-
feira à Casa Branca até o momento. Também 
não fez pronunciamentos públicos e nem deu 
entrevistas até ontem. Coube ao Departamento 
de Estado a tarefa de explicar publicamente o 
posicionamento do governo.

A imagem que rodou o mundo foi justamente 
a que Biden prometeu que não se repetiria: a de 
soldados americanos evacuados do Afeganistão 
pelo telhado da embaixada, em avião militar. A 
imagem rapidamente foi associada à de Saigon, 
no Vietnã.

“Isso não é Saigon”, rebateu Blinken, ao vivo 
na televisão. “Fomos ao Afeganistão há 20 anos 
com uma missão, e essa missão era lidar com as 
pessoas que nos atacaram em 11 de setembro 
(de 2001). E nós tivemos sucesso nessa missão”, 
disse o secretário de Estado.

“Fui o quarto presidente a presidir uma pre-
sença de tropas americanas no Afeganistão - dois 
republicanos e dois democratas. Eu não iria, e não 
irei, passar esta guerra para um quinto”, escreveu 
Biden, um dia antes da tomada de Cabul.

Ilana Cardial
Agência Estado

Beatriz Bulla
Agência Estado

Fotos: Agência Brasil

Agência Estado
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Programa assinado ontem visa o combate à insegurança alimentar com foco no melhoramento genético do rebanho bovino 

Fortalecer a pecuária na 
Paraíba, esse é o objetivo do 
acordo de cooperação técnica 
assinado na manhã de ontem 
pelo governador do Estado, 
João Azevêdo, que prevê o 
desenvolvimento do progra-
ma ‘Mais Pecuária Brasil’, da 
Confederação Nacional dos 
Agricultores Familiares e 
Empreendedores Familiares 
Rurais do Brasil (Conafer). O 
foco é o melhoramento ge-
nético do rebanho bovino 
de pecuaristas familiares da 
Paraíba com a distribuição e 
custeio da aplicação de doses 
mensais de sêmen para gado 
de corte e leite. O programa, 
pioneiro no Estado, terá in-
vestimento de quase R$ 6 mi-
lhões, oriundos de recursos 
próprios, e será iniciado em 
10 municípios.

O governador João Aze-
vêdo falou sobre a relevância 
da iniciativa, mais um ins-
trumento no combate à inse-
gurança alimentar, que traz 
para a agricultura familiar e 
para o pequeno produtor, o 
acesso às tecnologias utiliza-
das no agronegócio. “Esse dia 
representa um marco para a 
agricultura familiar na Paraí-

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Acordo de cooperação técnica 
beneficia pecuária na Paraíba

Ibovespa 

0,68%
R$ 5,281

0,48%
R$ 6,218

0,47%
R$ 7,307

-1,66%
119.180 pts

É primordial na vida com educação 
financeira a organização dos seus recursos 
tendo como base o tempo alinhado com a 
determinação de metas de curto, médio e 
longo prazo.

Quais seus sonhos? Estipular metas e 
objetivos para cumprir do ponto de vista 
financeiro é a estratégia correta visando a 
tão sonhada estabilidade financeira. 

Um exemplo de como estipular 
objetivos baseados em desejos seria o de 
conhecer, em 2022, o Natal Luz de Gramado. 
Quanto custaria? R$ 10.000,00? Qual seria 
a meta? Poupar o equivalente no prazo 
restante comprando com antecedência 
o necessário a fim de quando chegar em 
Gramado a viagem está devidamente paga. 

Podemos definir o curto prazo em 
até 12 meses, o médio prazo entre 13 e 36 
meses e o longo prazo acima de 36 meses. 
Entretanto, você mesmo pode redefinir os 
prazos de acordo com sua realidade, desde 
que tenha o foco em ser atingíveis. 

Vejamos o alinhamento de prazo com 
metas: 

Curto prazo: ter uma reserva de 
emergência para assegurar recursos a 
fim de cumprir despesas urgentes e não 
previstas e/ou a criação da sua carteira de 
investimentos e se tiver dívidas destinar 
recursos para começar a pagar visando a 
liquidação definitiva delas. 

Médio prazo: cumprir um objetivo 
pessoal ou familiar daqueles que dão 

prazer em fazer como aproveitar uma 
viagem maravilhosa (isso é investimento 
em qualidade de vida) ou satisfazendo 
a vontade e desejo de compra de algum 
bem material. Criar uma carteira de 
investimentos com visão de longo prazo se 
não conseguiu começar no curto prazo.

Longo prazo: manutenção de sua 
sustentabilidade financeira com aportes 
recorrentes na carteira de investimento 
com o foco em garantir sua aposentadoria 
tranquila e independência financeira.

Para que se tenha sucesso é 
imprescindível a adoção de um orçamento 
familiar com a discriminação de todos os 
gastos da casa, tomando como primeiro 
item de princípio a definição de qual valor 

vai ser poupado antes de definir os gastos. 
Tomando outro exemplo: com uma 

renda familiar de R$ 4 mil se define qual 
valor a poupar. Será R$ 400? R$ 500? 
Definindo R$ 500 passaria a listar os gastos 
com o limite de R$ 3,5 mil.

Durante o mês tenha foco em evitar 
gastos supérfluos e/ou desnecessários 
restringindo-os no seu dia a dia, 
acompanhando a execução do seu 
orçamento definido. 

Baseada nessa organização tenha 
a certeza de que a qualidade de vida da 
família vai melhorar e muito porque, sem 
dúvida alguma, vida financeira equilibrada 
é um dos ingredientes para o sossego e 
felicidade familiar.

Como organizar o dinheiro no tempo

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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ba. Nós entendemos a impor-
tância desse segmento para a 
economia do Estado e preci-
samos fortalecê-lo enquanto 
gerador de emprego, renda 
e melhoria na qualidade de 
vida das pessoas”. João Aze-
vêdo falou sobre o processo 
de melhoria genética do gado 

e dos benefícios que serão al-
cançados. “Isso tem um refle-
xo a médio prazo, entretanto, 
a gente sabe que isso faz com 
que o produtor tenha mais 
lucro, mais receita a partir da 
sua criação e isso gere impac-
to na economia do local onde 
ele está trabalhando”. 

O governador ainda des-
tacou uma série de ações pro-
movidas pela gestão estadual 
para fortalecer a atividade. 
“Nós ampliamos o subsídio 
estadual para produtores de 
leite, assinamos uma carta de 
intenções junto ao Fida para a 
execução do novo Procase no 

valor de US$ 36 milhões, ad-
quirimos mais de duas tone-
ladas de alimentos da agricul-
tura familiar para distribuir 
com as famílias em situação 
de vulnerabilidade social e 
estamos fazendo a aquisição 
de proteínas das cooperativas 
para contemplar o segmento”.

Foto: Roberto Guedes

‘Mais Pecuária Brasil’ contempla 10 municípios paraibanos
O secretário de Estado da 

Agricultura Familiar e Desen-
volvimento do Semiárido na 
Paraíba, Bivar Duda, falou que a 
novidade faz parte de um proje-
to maior do Governo do Estado, 
que almeja a melhoria de vida 
dos agricultores familiares. Na 
Paraíba o ‘Mais Pecuária Brasil’ 
irá trabalhar com pelo menos 
100 produtores, inicialmente. 
“Serão em torno de três mil 
doses de sêmen, totalizando 
cerca de 12 mil doses ao final 
dos 48 meses”. 

No primeiro momento se-
rão beneficiados os municípios 
de Sousa, São João do Rio do 
Peixe, Pombal, Caturité, Santa 
Luzia, São José do Sabugi, São 

José de Espinharas, Paulista, 
Queimadas e Barra de Santana. 
Mas o secretário adiantou que 
há perspectiva de ampliação 
para outras cidades paraibanas. 
“Será uma experiência com es-
ses 10 municípios para que me-
lhore essa produção animal, na 
área da bovinocultura de leite e 
de corte. O termo tem vigência 
de quatro anos, onde a cada 12 
meses poderá ser aditivado”. 

Produtividade
O presidente da Conafer, 

Carlos Lopes, explicou que todo 
o processo será acompanhado 
de perto pela confederação. O 
objetivo do programa, que é 
executado em outros 14 estados 

da Federação, é aumentar a 
produtividade. “Esse é o melhor 
programa de melhoramento 
genético já iniciado no mundo, 
pela condição individual e do 
próprio setor, e não tinha como 
não ter a Paraíba dentro do 
quadro de estados parceiros”. 
O melhoramento genético do 
gado vai resultar em mais pro-
dução e consequentemente 
mais lucro. “Se dá pela pers-
pectiva de melhorar a popu-
lação animal, com um boi que 
faz filhos mais pesados e filhas 
mais produtivas. De uma vaca 
hoje que tem perspectiva de 
produção média de oito litros, 
nós vamos entregar uma filha 
que produzirá de 15 a 20 litros”. 

Representando os prefei-
tos assistidos pelo programa 
nesse primeiro momento, Luiz 
Claudino, gestor do município 
de São João do Rio do Peixe, 
fez questão de agradecer ao 
governador João Azevêdo pela 
iniciativa, reforçando o olhar 
atencioso para com os peque-
nos agricultores. “Em nome dos 
nossos municípios, agradece-
mos o incentivo, a parceria e a 
sensibilidade com aqueles que 
mais precisam, nesse momento 
difícil”. A assinatura do acordo 
de cooperação técnica aconte-
ceu no Mezanino 2 do Espaço 
Cultural, e reuniu deputados, 
secretários de Estado e prefeitos 
de municípios beneficiados.

A Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) 
prorrogou o prazo de 
envio de documentação, 
que comprova a conces-
são de isenção do IPVA 
do exercício 2021, para 
os proprietários de veí-
culos de placas com fi-
nais de 1 a 7 até o dia 31 
de agosto.

Os proprietários 
de veículos com es-
sas sete numerações 
finais (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 
7) ganharam um prazo 
extra por terem encon-
trado dificuldades de 
envio da documentação 
durante esse período 
da pandemia. Contudo, 
para usufruir do novo 
prazo, é necessário que 
a solicitação de isento 
do IPVA tenha sido pro-
tocolizada na Sefaz-PB 
até 31 de dezembro de 
2020. A portaria com o 
novo prazo foi publica-
da no Diário Oficial Ele-
trônico (Doe-Sefaz-PB) 
no último mês.

Regras
Para os contribuin-

tes paraibanos que ainda 
não enviaram a docu-
mentação que comprova 
a isenção do exercício do 
IPVA 2021, basta anexar 
os documentos solicita-
dos, em formato de PDF, 
e enviar para o e-mail: 
gerencia.itcd.ipva@se-
faz.pb.gov.br.

Os documentos 
que precisam ser en-
viados em formato PDF 
são: documento do veí-
culo; carteira de habili-
tação; comprovante de 
residência; e laudo mé-
dico ou a autorização 
de compra do ICMS.

Prorrogado 
prazo sobre 
isenção 
de IPVA

Durante o evento, o governador João Azevêdo (centro) destacou uma série de ações promovidas pela gestão estadual para fortalecimento da agricultura familiar
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Conselho Curador define hoje qual o percentual a ser depositado pela Caixa Econômica na conta dos beneficiários
O Conselho Curador do 

Fundo de Garantia de Tem-
po de Serviço (FGTS) deve se 
reunir hoje para definir o va-
lor a ser depositado na conta 
dos trabalhadores pela Caixa 
Econômica Federal, referen-
te a 2020. O fundo teve lucro 
de R$ 8,5 bilhões no ano pas-
sado e parte disso será divi-
dida entre os trabalhadores 
que possuíam algum valor 
na conta vinculada do Fun-
do no dia 31 de dezembro. A 
expectativa é que o Governo 
Federal proponha 96% na 
distribuição.

A reunião que definirá o 
valor está marcada para co-
meçar a partir das 10h. Atual-
mente, cerca de 83 milhões 
de trabalhadores possuem 
contas vinculadas ao FGTS. 
Segundo a Caixa Econômica 
Federal, a distribuição será 
feita “mediante crédito nas 
contas vinculadas de titula-
ridade dos trabalhadores até 
31 de agosto de 2021”.

A distribuição de parte 
dos lucros do FGTS aos traba-
lhadores é feita desde 2017, 
o que melhora o rendimento 
dos recursos depositados no 
fundo. Este ano, no entanto, 
a divisão dos valores deve 
ser menor já que o lucro caiu 
24,7% na comparação com 
2019, cujo valor foi R$ 11,32 
bilhões. 

Especialistas avaliam 
que a queda no resultado do 
lucro do FGTS foi causada 

FGTS vai distribuir lucro de 
R$ 8,5 bi com trabalhadores
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pelo aumento do desempre-
go e redução dos depósitos 
nas contas vinculadas do 
Fundo, além do saque emer-
gencial de até um salário mí-
nimo, que foi permitido ex-
cepcionalmente por causa da 
pandemia de covid-19.

Em 2020, o conselho 
curador decidiu por distri-
buir 66,3% dos lucros obti-
dos em 2019. Se essa média 
for mantida, o valor deste ano 
deve ser de R$ 5,9 bilhões. 
Vale dizer que o dinheiro não 

vai diretamente para o bolso 
do trabalhador, mas sim para 
a conta do FGTS. Além disso, 
as regras para saque não mu-
dam. Eles só podem ser feitos 
mediante condições especí-
ficas, como compra da casa 
própria ou na aposentadoria.

Sobre
O FGTS foi criado com 

o objetivo de proteger o tra-
balhador demitido sem justa 
causa, mediante a abertura 
de uma conta vinculada ao 

contrato de trabalho. No iní-
cio de cada mês, os emprega-
dores depositam em contas 
abertas na Caixa, em nome 
dos empregados, o valor cor-
respondente a 8% do salário 
de cada funcionário.

O FGTS é constituído 
pelo total desses depósitos 
mensais e os valores perten-
cem aos empregados que, em 
algumas situações, podem 
dispor do total depositado 
em seus nomes.

Tem direito ao Fundo 

todo trabalhador brasilei-
ro com contrato de trabalho 
formal, regido pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho 
(CLT), e, também, trabalha-
dores domésticos, rurais, 
temporários, intermitentes, 
avulsos, safreiros (operários 
rurais que trabalham ape-
nas no período de colheita) e 
atletas profissionais têm di-
reito ao FGTS. O diretor não 
empregado pode ser incluído 
no regime do FGTS, a critério 
do empregador.

Projeção para inflação sobe 
e alcança 7,05%, mostra BC

A projeção do mercado 
financeiro para a inflação 
em 2021 se distanciou ain-
da mais do teto da meta per-
seguida pelo Banco Central. 
Os economistas do mercado 
financeiro alteraram a pre-
visão para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) - o indicador 
oficial de preços - este ano, 
conforme o Relatório de 
Mercado Focus, de alta de 
6,88% para 7,05%. Há um 

mês, estava em 6,31%.
A projeção para o ín-

dice em 2022 foi de 3,84% 
para 3,90%. Quatro sema-
nas atrás, estava em 3,75%. 
O relatório Focus trouxe 
ainda a projeção para o 
IPCA em 2023, que seguiu 
em 3,25%. No caso de 2024, 
a expectativa permaneceu 
em 3,00%. Há quatro sema-
nas, essas projeções eram 
de 3,25% e 3,06%, respec-
tivamente.

Teto da meta
A projeção dos econo-

mistas para a inflação já está 
bem acima do teto da meta 
de 2021, de 5,25%. O cen-
tro da meta para o ano é de 
3,75%, sendo que a margem 
de tolerância é de 1,5 ponto 
(de 2,25% a 5,25%). A meta 
de 2022 é de 3,50%, com 
margem de 1,5 ponto (de 
2,00% a 5,00%), enquanto 
o parâmetro para 2023 é 
de inflação de 3,25%, com 
margem de 1,5 ponto (de 
1,75% a 4,75%). Já para 
2024 a meta é de 3,00%, 
com margem de 1,5 ponto 
(de 1,5% para 4,5%).

Fabrício de Castro
Agência Estado

Plataforma on-line realiza 
cadastramento de diaristas

Uma startup que tra-
balha com agendamento de 
faxinas, por meio de uma 
plataforma on-line, reali-
zará uma ação de cadastra-
mento de novas diaristas 
para atender à demanda na 
capital paraibana na próxi-
ma sexta-feira (20). A ini-
ciativa ocorrerá às 9h, na 
Associação de Moradores 
da Comunidade do Timbó, 
no bairro dos Bancários.

“Devido à crescente 
procura, decidimos abrir 
novas vagas para interes-
sadas em trabalhar co-
nosco e, assim, formalizar 
mais mulheres como mi-
croempreendedoras indi-
viduais”, declarou André 

Jales Henriques da Costa, 
um dos idealizadores.

Para o representante 
da Comunidade do Tim-
bó, José Ferreira da Silva, 
conhecido como Pezão, a 
ação será de grande impor-
tância para as moradoras, 
que terão a chance de me-
lhorar suas condições de 
vida. “Hoje, enfrentamos 
um grande desafio dentro 
das comunidades que é o 
desemprego. Temos uma 
grande parcela de mão de 
obra que precisa trabalhar. 
Precisamos de oportunida-
des”, disse.

Auxílio à comunidade
“A Tidmo, como é deno-

minada a startup, vem aju-
dando mulheres que estão 
à procura de trabalho, que 
querem se desenvolver na 
vida pessoal e profissional. 
Temos certeza que a ação 
vai auxiliar muitas pessoas 
da comunidade”, comple-
mentou André Jales.

Segundo ele, a platafor-
ma passou a atuar na gran-
de João Pessoa bem no meio 
da pandemia e os impac-
tos positivos gerados pelas 
profissionais cadastradas e 
pelos clientes-usuários de-
monstram um acerto nesse 
caminho. Atualmente, o apli-
cativo tem mais de 100 pro-
fissionais ativas na Paraíba e 
no Rio Grande do Norte.

Descontos de 60%

Bancos fazem leilão 
de 38 lotes no Estado 

O segundo semestre 
do ano está aquecido no 
mercado de vendas imo-
biliárias pelo formato de 
leilão. Apenas uma das 
leiloeiras do país, a Biasi 
Leilões, possui mais de 
250 imóveis aptos a re-
ceber lances em sua pla-
taforma. São lotes que 
vão de norte a sul do país, 
alguns deles na Paraíba, 
que podem aparecer com 
valor até 60% melhor que 
o de avaliação, desconto 
no pagamento à vista e 
parcelamento em mais de 
400 vezes.

Na Paraíba estarão 
em disputa 38 lotes. No 
certame do Banco do 
Brasil, que concentra a 
maioria dois imóveis, o 
destaque é uma casa no 
Centro de Brejo do Cruz 
com 135.00 m² de área 
de terreno. Avaliado em 
R$ 90 mil, o lote rece-
be lances a partir de R$ 
52.357,00. Para partici-
par de qualquer uma das 
disputas, é necessário se 
cadastrar no site https://
www.biasileiloes.com.br/ 
e enviar o lance até a data 
e o horário marcados para 
o início do certame dese-
jado. Todos os imóveis 
contam com o edital na 
página no qual constam 
as informações necessá-
rias para a aquisição.

Os leilões começa-

ram ontem pelo banco 
Santander que promoveu 
um certame ontem com 
86 imóveis, entre resi-
denciais e comerciais. Os 
lotes residenciais arrema-
tados puderam ser pagos 
à vista ou financiados em 
até 420 meses, com taxa 
de 7.99% a.a + TR. Já no 
dia 25 o Banco do Brasil 
leiloa outros 132 imóveis 
em vários estados e, no 
dia seguinte, é a vez do 
Itaú Unibanco colocar em 
disputa 14 imóveis, en-
tre casas, apartamentos 
e terrenos. Os lotes arre-
matados podem ser pagos 
à vista, com desconto de 
10%, ou parcelados em 
até 78 meses.

Já o Tribanco leiloa, no 
dia 27 de agosto, 10 imó-
veis comerciais e terrenos 
localizados em São Paulo, 
Paraná, Bahia, Goiás, Ser-
gipe e Rondônia. Todos 
podem ser pagos à vista 
ou parcelados em até 36 
vezes, com juros de 1% ao 
mês. Entrando no mês de 
setembro, Banco Inter le-
vará a leilão, no dia 10, cin-
co imóveis, residenciais e 
comerciais, em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Mato 
Grosso e Piauí. Os des-
contos chegam a 60% e o 
pagamento dos lotes arre-
matados no leilão pode ser 
feito à vista ou financiado 
em até 240 meses.

O Índice de Con-
fiança das Micro e Pe-
quenas Empresas, cal-
culado em estudo do 
Sebrae com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 
mostra que, em julho, 
o marcador cresceu 4,1 
pontos e atingiu 100 
pontos, o maior resulta-
do desde dezembro de 
2013, quando registrou 
100,2.

Entre os critérios 
analisados pela Son-
dagem Econômica das 
MPE, ganha destaque o 
de emprego previsto no 
setor de serviços. Para 
os próximos três meses, 
17,3% das empresas do 
ramo esperam aumen-
tar o número de pes-
soas contratadas - um 
incremento de 3,2% 
em relação a junho. A 
indústria tem uma ex-
pectativa melhor, com 
19,9% dos empreende-
dores acreditando em 
mais pessoal contrata-
do, mas a evolução foi 
de apenas 1,4%.

Para esse setor, o 
nível de confiança evo-
luiu 4,1 pontos, che-
gando a 96,3, também 
o maior desde janeiro 
de 2020 (96,8 pontos). 
O que mais contribuiu 
positivamente para 
o resultado foram os 
serviços profissionais 
e aqueles prestados às 
famílias, que haviam 
sido mais prejudicados 
pela pandemia devido 
à necessidade de isola-
mento social. Com a fle-
xibilização, eles voltam 
a um patamar melhor.

Por outro lado, os 
serviços de transporte e 
comunicação, que fica-
ram em evidências nos 
primeiros meses da cri-
se, tiveram redução de 
3,5 pontos e 2,4 pontos, 
respectivamente. Mas 
vale ressaltar que o seg-
mento de transportes 
oscila por causa da cir-
culação de pessoas que 
ainda não foi totalmen-
te estabelecida. As idas 
ao trabalho ou à escola, 
por exemplo, variam de 
acordo com a época e 
ainda não são como an-
tes da covid-19.

Pequena 
empresa 
tem maior 
confiança

17,3% das empresas 
do ramo esperam 
elevar número de 

pessoas contratadas

Serviços

Segundo a Caixa, a distribuição 
dos lucros será feita mediante 
crédito em contas vinculadas de 
titularidade dos trabalhadores

Agência Estado 
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Semana Justiça pela Paz em Casa concentra esforços para a emissão de sentenças relacionadas à violência contra a mulher

Começou ontem em todo o 
país, e vai até o dia 20 de agosto, a 
Semana Justiça pela Paz em Casa. A 
iniciativa é do Conselho Nacional 
de Justiça, em parceria com os tri-
bunais de justiça dos estados e do 
Distrito Federal (DF).

O programa Justiça pela Paz 
em Casa concentra esforços para 
agilizar o andamento de processos 
relacionados à violência domésti-
ca e familiar contra a mulher. Em 
especial a emissão de sentenças e 
decisões.

É o que explica a conselheira 
Tânia Reckziegel, presidente da 
Comissão Permanente de Políticas 
de Prevenção às Vítimas de Violên-
cias, Testemunhas e de Vulneráveis 
do CNJ: “No período, magistrados e 
magistradas dos tribunais de Justi-
ça de todo o país deverão priorizar 
o andamento dos processos judi-
ciais de violência doméstica, em 
especial, a emissão de sentenças, 
despachos e decisões”.

Na última edição da Semana 
Justiça pela Paz em Casa, em março 
deste ano, foram realizadas 6.027 
audiências e emitidas mais de 6 mil 
medidas protetivas, além de profe-
ridas 11.195 sentenças nas 27 uni-
dades federativas, envolvendo vio-
lência doméstica e familiar contra a 
mulher.

A conselheira Tânia Reckzie-
gel, fala da importância de projetos 
como este, uma vez que a morosi-
dade da justiça pode colocar em 
risco a vida da mulher que sofre 
violência.

“A morosidade processual re-
presenta diversos riscos à mulher 
vítima de violência, podendo acar-
retar a ineficácia do resultado final 
do processo e, nessa hipótese, ha-
verá, por via transversa, a denega-
ção da Justiça. Assim, é muito im-
portante o empenho dos atores de 
Justiça, para a rápida solução dos 
processos que envolvem a temáti-
ca de violência doméstica”, disse a 
conselheira.

Iniciado em março de 2015, o 
Justiça pela Paz em Casa conta com 
três edições de esforços concentra-
dos por ano. As semanas ocorrem em 
março – marcando o dia das mulhe-
res -, em agosto – para celebrar o ani-
versário de sanção da Lei Maria da 
Penha - e em novembro, mês em que 
a ONU estabeleceu o dia 25 como o 
Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência contra a Mulher.

Kariane Costa 
Rádio Nacional

Violência contra a mulher: CNJ 
vai agilizar julgamentos no país

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, o período para 
alistamento militar foi prorrogado 
novamente este ano. O novo pra-
zo vai até o final deste mês – mais 
precisamente, dia 31. As inscri-
ções podem ser feitas no site alis-
tamento.eb.mil.br (link: https://
alistamento.eb.mil.br/).

O diretor de Serviço Militar, 

general de Divisão Vinicius Ferrei-
ra Martinelli, entrevistado do Bra-
sil em Pauta do último domingo, 
adiantou que, para o alistamento, 
basta ter o CPF em mãos. Segundo 
Martinelli, os candidatos devem se 
alistar no ano em que completam 
18 anos. “Se alistando, ele já vai 
estar aquele ano em dia com o ser-
viço militar”, disse.

Segundo o diretor, o primeiro 
semestre do serviço militar é de-

dicado à formação como soldado, 
quando o aluno aprende conceitos 
como marchar e prestar conti-
nência. Numa segunda etapa, ele 
vai ter noções mais específicas 
do serviço militar, como paraque-
dismo, artilharia e comunicações, 
a depender da área para onde irá 
trabalhar.

Convocado
De acordo com o militar, o 

treinamento coletivo possibili-
ta que, em caso de necessidade, 
quem prestou serviço militar seja 
convocado para desempenhar 
essas funções. Segundo Marti-
nelli, a estratégia é usada por 
muitos países para que não seja 
necessário ter um efetivo perma-
nente muito grande e oneroso. 
“Esse é um sistema mais barato, 
já que você não precisa ter um 
exército grande”, disse.

Período para alistamento militar é prorrogado 
novamente e novo prazo vai até 31 de agosto
Agência Brasil

No Brasil

Nova plataforma vai agilizar
solicitação de nacionalidade

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública lançou, na se-
mana passada, uma plataforma 
para agilizar os pedidos de re-
conhecimento da nacionalidade 
brasileira para pessoas que es-
tão na condição de apátridas no 
país. Com o SisApatridia, a pasta 
pretende ampliar o atendimento 
digital para quem necessita dar 
entrada no processo. 

É considerada apátrida a 
pessoa que não tem sua naciona-
lidade reconhecida por nenhum 
país. De acordo com a Agência da 
Organização das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur), essa si-
tuação ocorre no mundo inteiro 
por diversos motivos, entre eles a 
discriminação, os conflitos entre 
leis e a falta de reconhecimento 
de residentes de países que se tor-
naram independentes. A condição 
dificulta o acesso à educação, à 
saúde, a documentos e serviços 
financeiros. Pela plataforma, o 
interessado faz o cadastro e o 
sistema encaminha a solicitação 
automaticamente para a unidade 
da Polícia Federal (PF) que será 
responsável pela análise do pe-
dido. Todo o processo será feito 

eletronicamente. Após agenda-
mento, o solicitante deverá com-
parecer uma única vez à PF para 
conferência dos documentos ori-
ginais e coleta biométrica. 

Quem pode solicitar
Para dar início ao processo 

de reconhecimento da naciona-
lidade, a pessoa precisa ser resi-
dente no Brasil, não ter naciona-
lidade reconhecida por nenhum 
país e nem antecedentes crimi-
nais nos locais em que já residiu 
antes de chegar ao país. 

Em 2018, o governo brasi-
leiro concedeu a nacionalidade 
brasileira às primeiras pessoas 
reconhecidas como apátridas na 
história do país. As irmãs Maha e 
Souad Mamo foram naturalizadas 
brasileiras em Genebra, na Suíça, 
durante encontro do Acnur. 

Nascidas no Líbano, as duas 
irmãs não puderam ser registra-
das no país, porque lá é exigido 
que os nascidos sejam filhos de 
pais e mães libaneses. Seus pais, 
de nacionalidade síria, também 
não puderam registrá-las no 
país de origem. Na Síria, crian-
ças só são registradas por pais 
oficialmente casados, o que não 
era o caso deles.

As aulas presenciais da rede 
estadual de ensino do Rio de Janeiro 
foram autorizadas a retornar a par-
tir de ontem em 76 dos 92 municí-
pios do estado. Segundo a Secretaria 
de Estado de Educação (Seeduc), 
as escolas devem observar os pro-
tocolos sanitários, de acordo com 
a bandeira de risco para a covid-19 
em vigor em cada região do estado. 
O retorno foi suspenso em 36 muni-
cípios na semana passada, devido ao 
avanço da variante Delta no estado.

As orientações para autori-
zar o funcionamento, acompanha-
mento e avaliação das unidades de 
ensino da Rede Estadual e da Rede 
Privada vinculadas ao Sistema Es-
tadual de Ensino do Rio de Janeiro, 
foram publicadas na última quin-
ta-feira, na Resolução Conjunta 
Seeduc/SES nº 1.569.

O normativo mudou as regras 
permitindo que as escolas ofereçam 
aulas presenciais mesmo estando 
em regiões com a bandeira verme-
lha. O limite diário da capacidade da 
escola foi definido em até 40% com 
bandeira vermelha, até 70% para a 
bandeira laranja e até 100% caso a 
cidade esteja em uma região com as 
bandeiras amarela ou verde.

Segundo o mapa de risco di-
vulgado na sexta-feira pela Secre-
taria de Estado de Saúde (SES), 

cinco das nove regiões do estado 
permanecem em bandeira ama-
rela: Médio Paraíba, Serrana, Bai-
xada Litorânea, Baía da Ilha Gran-
de e Metropolitana II. As regiões 
Metropolitana I e Noroeste con-
tinuam com bandeira vermelha e 
as regiões norte e centro-sul estão 
em bandeira laranja.

Prefeituras
A resolução incluiu as reco-

mendações das prefeituras como 
condição para o retorno ou não 
das atividades nas escolas. As 16 
cidades que estão com impedi-
mento para o retorno das aulas 
presenciais em razão de decretos 
municipais são: Aperibe, Bom Je-
sus de Itabapoana, Carapebus, Car-
doso Moreira, Duas Barras, Iguaba 
Grande, Itaocara, Laje do Muriaé, 
Rio das Flores, São Francisco de 
Itabapoana, São João da Barra, São 
José de Ubá, São Pedro da Aldeia, 
São Sebastião do Alto, Silva Jardim 
e Trajano de Moraes.

O funcionamento das esco-
las permanece para a retirada de 
material pedagógico, entrega de 
documentos, matrícula de alunos, 
retirada de kit alimentação e outras 
questões administrativas. 

Segundo a Seeduc, 95% dos 
profissionais da educação já to-
maram a primeira dose da vaci-
na contra a covid-19 e 45% estão 
com o ciclo vacinal completo.

Rede estadual de ensino do 
RJ retoma aulas presenciais
Akemi Nitahara
Agência Brasil

Agência Brasil

Na última edição da Semana Justiça pela 
Paz em Casa, em março deste ano, foram 
realizadas 6.027 audiências e emitidas 
mais de seis mil medidas protetivas
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Pesquisa realiza mapeamento 
genético da meningite na PB
Desenvolvido pela UFPB e pela USP, o sequenciamento busca contribuir para o controle de doenças infecciosas

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e da Universidade de 
São Paulo (USP) estão reali-
zando um sequenciamento 
genético da bactéria Strep-
tococcus agalactiae, também 
conhecida como Estrepto-
cocos grupo B. O objetivo é 
contribuir com estratégias 
de prevenção de infecções 
causadas pela bactéria na 
Paraíba, a exemplo do de-
senvolvimento de uma vaci-
na para gestantes.

O projeto foi um dos dez 
selecionados – entre cerca 
de 140 propostas apresen-
tadas – em um edital para 
pesquisas colaborativas rea-
lizadas com financiamento 
da Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp), 
recebendo, das duas funda-
ções, um aporte financeiro 
no total de aproximadamen-
te R$ 266 mil.

Coordenador do estu-
do na UFPB, o professor do 
Departamento de Fisiologia 

e Patologia Vinícius Perez 
explica que a relevância do 
estudo sobre essa bactéria 
reside no fato de ela ter im-
pacto tanto na saúde huma-
na quanto na saúde animal. 
“Ela é causa de sepse e me-
ningite em crianças, nos pri-
meiros meses de vida, e cau-
sa de infecções em gestantes 
e puérperas. Em animais, é 
uma das principais causas de 
mastites em rebanhos leitei-
ros, que resultam em prejuí-
zos para o bem-estar animal 
e para a produção leiteira, 
com impactos econômicos”, 
disse o pesquisador.

Com uma abordagem 
que leva em conta bactérias 
de origem humana e animal, 
observando as relações in-
terespécies, o estudo está 
coletando bactérias de seres 
humanos e de animais de 
produção (vacas e cabras). A 
finalidade é caracterizar as 
bactérias por meio de um se-
quenciamento completo de 
genomas, para determinar a 
presença de genes para a re-
sistência a vacinas e antibió-
ticos, bem como identificar 

os sorotipos existentes na 
Paraíba.

Outro objetivo da pes-
quisa é contribuir para os 
estudos de desenvolvimento 
de uma vacina hexavalente 
para seis sorotipos da bac-
téria. Esses estudos já estão 
em andamento e a expecta-
tiva é de que em três anos a 
vacina esteja disponível para 
ser administrada em gestan-
tes, revelou o coordenador.

“Esperamos fornecer in-
formações que auxiliem na 
determinação dos antibióti-
cos mais adequados para a 
prevenção das infecções por 
esta bactéria, gerar dados 
que permitam estimar o im-
pacto da introdução da vaci-
na hexavalente na redução 
de infecções estreptocócicas 
na Paraíba e prospectar vias 
adaptativas da bactéria pos-
teriores à introdução da va-
cina”, concluiu Perez.

Na UFPB está sendo 
realizada a coleta das bac-
térias, os testes para deter-
minação da resistência aos 
antibióticos e dos sorotipos, 
bem como será realizado o 

Objetivo do projeto é colaborar com estratégias de prevenção de infecções causadas pela bactéria que provoca a doença

Foto: Divulgação

sequenciamento de alguns 
genomas. O sequenciamen-
to genético completo e a 
análise dos dados para di-
vulgação dos genomas será 
realizado pela equipe da 
USP, em 2022.

Com vigência até no-
vembro de 2022, o estudo 
tem a colaboração, na Paraí-
ba, dos docentes Celso Bruno 
de Oliveira, do Departamen-
to de Zootecnia (Campus de 
Areia), e Lauro Santos Filho 

e Eloísa Campana, ambos do 
Departamento de Ciências 
Farmacêuticas da UFPB. Na 
USP, a coordenação é da pro-
fessora Ilana Lopes Baratel-
la, do Instituto de Física de 
São Carlos.

Laboratório de
Tecnologias 3D do Núcleo
de Tecnologias Estratégicas 
em Saúde da UEPB trabalha 
com equipes de engenheiros 
e médicos junto às unidades 
hospitalares de João Pessoa 
e Campina Grande

Foto: Leonardo Alves

Tecnologia 3D

Laboratório desenvolve guias para 
auxílio de cirurgias em multiáreas

O Laboratório de Tec-
nologias 3D (LT3D) do Nú-
cleo de Tecnologias Estra-
tégicas em Saúde (Nutes) 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) desen-
volveu um processo de pro-
dução que vai impactar na 
realização de cirurgias em 
diversas áreas da saúde. 
Procedimentos em trau-
mato-ortopédica, cardíaca, 
fetal, bucomaxilo facial, neu-
rocirúrgica, dentre outras, 
serão diretamente auxilia-
das pelos estudos desenvol-
vidos pelo Núcleo.

Trata-se de uma meto-
dologia que utiliza tecnolo-
gias 3D para procedimentos 
cirúrgicos e biomodelos a 
serem utilizados pelos cirur-
giões nos hospitais da Paraí-
ba, com o intuito de otimizar 
as operações e beneficiar os 
pacientes.

O novo processo é rea-
lizado todo de forma digital, 
com armazenamento em 
“big data”, iniciando pelo 
tratamento das imagens mé-
dicas de tomografia compu-
tadorizada, passando pelo 

desenvolvimento dos guias 
cirúrgicos ou biomodelos, 
com cálculos e dimensões 
corretas simulados compu-
tacionalmente, finalizado 
com a fabricação por meio 
da Manufatura Aditiva (Im-
pressão 3D).

Todo esse processo é 
desenvolvido multidiscipli-
narmente por engenheiros e 
médicos. Algumas cirurgias 
já foram realizadas pela a 
equipe do LT3D, juntamente 
aos cirurgiões dos Hospi-
tais de Trauma de Campina 
Grande e João Pessoa. Den-
tre elas, cirurgias nas áreas 
de bucomaxilo facial e trau-
mato-ortopedia.

“Todo o processo, dura 
em média, de três a cinco 
dias, desde a etapa de trata-
mento das imagens médicas 
até a impressão 3D do guia 
e do biomodelo da região 
anatômica acometida pelo 
trauma. No planejamento ci-
rúrgico a partir das imagens 
médicas, o cirurgião pode 
planejar todo o procedimen-
to de maneira virtual, com 
exatidão, simulando tudo 

que vai ser feito no momen-
to da cirurgia”, destacou o 
engenheiro Rodolfo Castelo 
Branco, coordenador técni-
co do Laboratório de Tecno-
logias 3D do Nutes.

Uma das aplicações já 
realizadas pelo Laboratório 
do Nutes foi o desenvolvi-
mento de um guia cirúrgico 
para a área de traumato-or-
topedia, que foi utilizada 
para o planejamento cirúr-
gico de uma fratura de qua-
tro partes do úmero, e teve 
como objetivo o alinhamen-
to e a reconstrução anatô-
mica da área óssea acome-
tida, para garantir a correta 
fixação e posicionamento da 
placa ortopédica. A cirurgia 
foi realizada pelo cirurgião 
ortopédico Brunno Virguli-
no, especialista em ombro, 
no Hospital de Trauma de 
João Pessoa.

A utilização das guias e 
do planejamento cirúrgico 
virtual garante ao cirurgião 
maior precisão durante o 
processo operatório, além 
de diminuir o risco de se-
quelas e o tempo de recu-

peração do paciente. “Há 
benefícios para o cirurgião 
e para o paciente, que pode 
voltar às atividades em um 
menor espaço de tempo sem 
o risco de sequelas”, ressal-
tou Brunno Virgulino, que já 
utiliza o recurso em parce-
ria com o LT3D desde 2016 
na Espanha, onde morava e 
atuava como cirurgião orto-
pedista na cidade de Madri.

As guias produzidas 
pelo Laboratório do Nutes 
são customizadas, ou seja, 
personalizadas para cada 
paciente de acordo com a 
necessidade para a cirur-
gia. “É uma técnica pioneira 
no Nordeste e no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Não 
temos conhecimento de 
hospitais públicos da re-
gião que utilizem esse tipo 
de procedimento. Há uma 
equipe multidisciplinar en-
volvida para proporcionar 
aos pacientes um serviço 
de alta tecnologia”, desta-
cou a professora Yasmyne 
Martins, coordenadora do 
Laboratório de Tecnologias 
3D do Nutes.

Celebrado em 18 de 
agosto, o ‘Dia do Estagiário’ 
busca aumentar a conscien-
tização acerca dos direitos e 
deveres que envolvem essa 
relação de trabalho, regi-
da pela Lei 11.788/2008. 
Cada vez mais estudantes 
encontram no estágio a pri-
meira oportunidade pro-
fissional, e a oferta segue 
em crescimento: de acordo 
com o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) da 
Paraíba, o número de vagas 
de estágio cresceu 24% em 
2021 em relação ao ano pas-
sado.

A área de tecnologia 
da informação (TI) é uma 
das mais promissoras para 
os estudantes. O levanta-
mento do CIEE revelou que 
ocupou a sexta posição en-
tre as dez áreas com mais 
ofertas de vagas no pri-
meiro semestre deste ano. 
Além disso, uma pesquisa 
da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecno-
logia da Informação e Co-
municação estimou que 
o mercado de TI deve de-
mandar mais de 70 mil no-
vos empregos no país em 

2021, com a expectativa 
de retomada da economia, 
e mais de 420 mil pessoas 
até 2024.

O momento é, portan-
to, propício para os estu-
dantes da área. É o caso de 
Lucas Feitosa, de 26 anos, 
que iniciou a carreira como 
estagiário da Lieno Tecno-
logia, em João Pessoa, e hoje 
trabalha em uma grande 
empresa de Florianópolis 
(SC). “Entrei na Lieno em 
2018 e em pouco tempo 
aprendi que tipo de profis-
sional eu queria ser. Fui con-
tratado após o fim do está-
gio e vi meus esforços serem 
retribuídos. Pude participar 
de uma equipe sensacional, 
onde meu crescimento foi 
exponencial”, diz Lucas.

De acordo com Jonas 
Ieno, CEO da Lieno Tecnolo-
gia, a contratação de estagiá-
rios enriquece o ambiente 
de trabalho. “Adotamos essa 
cultura na empresa e cerca 
de 80% dos estagiários fo-
ram efetivados, evoluíram 
e aprenderam conosco, em 
uma troca de conhecimen-
tos, experiência e resulta-
dos”, afirma.

‘Dia do Estagiário’: TI 
é quem mais contrata

Mais aprendizado 
Para Renan Pereira, o estágio rea-

lizado na YpControl, empresa de tec-
nologia em João Pessoa, o ajudou a 
entrar em contato com a realidade do 
mercado.

Hoje desenvolvedor de software da 
empresa, ele estava no sexto período 
do Curso de Ciência da Computação 
quando conseguiu a oportunidade.

“A aprendizagem técnica que temos 
na universidade é muito importante, 
mas foi por meio do estágio que pude 
vivenciar a troca de informações com 
pessoas mais experientes e que já estão 
no mercado”, diz.
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Séries C e D
Botafogo se mantém na liderança da Série C do 
Grupo A e o Campinense encaminha a classificação 
no Grupo 3 do Brasileiro da Série D. Página 22
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EvEnto aquECE 
A eCOnOmiA 
DE PatoS
Prova reuniu 192 veículos de 21 estados e sete países 
e contou com a participação do piloto Nelsinho Piquet
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 Rally dos Sertões 

O Rally dos Sertões com 
participações de carros 
e motos movimentou 
também o comércio de 
artesanato e a gastrono-
mia na cidade de Patos

A primeira parada do 
Rally dos Sertões mudou a 
rotina da cidade de Patos, no 
Sertão da Paraíba, no último 
fim de semana.  Além da ocu-
pação máxima registrada na 
rede hoteleira da cidade, o 
evento movimentou e aque-
ceu o comércio local que há 
cerca de dois anos sofria com 
os impactos trazidos pela 
pandemia do coronavírus.

“A cidade recebeu uma 
estrutura grandiosa para 
sediar o evento e além do 
aspecto econômico gerado 
pelo fluxo de pessoas, existe 
a divulgação da cidade, da-
quilo que existe aqui. O tu-
rismo regional ganha muito 
com esse momento e todos 
esses pontos são positivos e 
engradecem Patos e coloca a 
nossa cidade de volta no eixo 
do turismo e do esporte,” co-
memorou Nabor Wanderley, 
prefeito de Patos.

A caravana do evento, 
envolveu 1.500 pessoas, sen-
do 300 do staf de organiza-
ção, além dos pilotos. Foram 
192 veículos de 21 estados e 
sete países com carros, UTV, 
quadriciclos e motos.

Para garantir a seguran-
ça e infraestrutura do evento 
a Prefeitura de Patos montou 
um espaço adequado para 
receber as cerca de 4 mil 
pessoas que passaram pelo 
evento entre sábado (14) e 
domingo (15). Na ‘Vila Ser-
tões’, preparada em um con-
domínio privê, às margens 
da BR 361, foram montadas 
tendas com artesanato re-
gional, restaurantes e food 

trucks, e espaço reserva-
do para apresentações de 
atrações e cantores locais. 
O evento transcorreu com 
limite de pessoas, justamen-
te para evitar aglomerações 
excessivas, sendo que todos 
os participantes foram pre-
viamente testados para a 
covid-19, num período ante-
rior de até 24 horas.

Empreendedores da gas-
tronomia regional avaliaram 
o momento como uma boa 
oportunidade para amplia-
ção de suas vendas. Patrícia 
Guedes, que atua no segmen-
to de alimentação há oito 
anos, disse que o momento 
foi uma experiência de cres-
cimento para o seu negócio. 
“Nossa equipe se preparou 
para esse momento e foi uma 
experiência muito boa. A pas-
sagem do Rally aqui foi uma 
oportunidade para ampliar 
as nossas vendas e divulgar 
também a marca de nosso 
negócio. Tudo aconteceu se-
guindo os protocolos sanitá-
rios e a recepção do público 
surpreendeu”, explicou.

De acordo com o secre-
tario de esporte e turismo de 
Patos, José Francisco de Sou-
sa, o evento foi um fator de 
total relevância para o muni-
cípio, pois está diretamente 
ligado à geração de emprego 
e renda, aquecendo a eco-
nomia local. Segundo Zeca, 
como é mais conhecido, na 
passagem da 29ª edição do 
Rally dos Sertões por Patos, a 
economia gerou em torno de 
1 milhão de reais.

“A atividade turística é, 
de fato, a mais importante 
do setor econômico e da ge-
ração de emprego, isso em 

qualquer localidade, e aqui 
não seria diferente. Então, 
o turismo é extremamente 
importante para o aqueci-
mento econômico não só de 
Patos, mas de todo o Sertão 
que tem um grande potencial 
turístico”, frisou o secretário.

Além de Patos, a com-
petição que nesse ano faz 
homenagem a Caatinga, bio-
ma 100% nacional, cortou 
estradas da zona rural do 
município de Santa Tere-
zinha, distante a 15 km da 
cidade de Patos. O trajeto in-

cluiu as regiões do Lameirão, 
Queimadas e Santana. No 
percurso muitos moradores 
pararam para olhar a passa-
gem dos competidores.

A competição que tem o 
apoio do Sebrae, chegou ao 
Sertão da Paraíba na tarde 
do sábado depois de ter sua 
largada oficial em Tibau do 
Sul, município localizado no 
estado do Rio Grande do Nor-
te. Entre os que disputaram 
várias categorias do Rally 
dos Sertões 2021, estavam o 
piloto profissional Nelsinho 
Piquet, e o ex-BBB 21 e cantor 
Rodolffo Matthaus.

Segundo os organiza-
dores da competição “O Ser-
tões” é a maior competição 
off-road da América Latina. 
Com 28 anos de história, e 
que evolui a cada edição, 
proporcionando emoção, ve-
locidade, adrenalina e muita 
superação aos pilotos que 
encaram a competição. Além 
disso, cada vez mais o evento 
tem se tornado uma referên-

cia em responsabilidade so-
cial e turística pelas regiões 
onde passa.

“Mais do que desbravar 
cenários desconhecidos e 
extraordinários, o Sertões 
desenvolve um trabalho 
social admirável, levando 
atividades assistenciais na 
área da saúde, econômica e 
recreativa para as pessoas 
em regiões mais afastadas. 

Além disso, o evento possui 
um cuidado especial para 
manter a preservação am-
biental dos lugares por onde 
passa e também desenvolve 
projetos para incentivar o 
turismo nessas regiões”, re-
ferenciou os coordenadores. 
Após a cidade de Patos, os 
participantes do Rally se-
guiram para  Araripina, em 
Pernambuco. 

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com  Mais do que 

desbravar cenários 
desconhecidos e 

extraordinários, o Sertões 
desenvolve um trabalho 

social admirável, 
levando atividades 
assistenciais 

Foto: Roberto Guedes

O ex-piloto de F-1 Nelsinho Piquet esteve 
presente com um UTV (acima). A dupla 
Marcos Baumgart/ Kleber Cincea (ao 
lado) lídera na categoria de carros 
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É possível enfrentar grandes desafios
Já há alguns anos, ouço que a situação 

financeira do Campinense é irreversível e que 
o clube está falido. Concordo que a situação 
financeira da Raposa é extremamente grave, 
mas não concordo quando dizem que não 
tem mais jeito. Não há problema que não haja 
solução, apenas alguns precisam de muitos 
fatores positivos para ser superado. No caso 
da Raposa, um jovem presidente está dando 
um excelente exemplo. 

Quando Phelipe Cordeiro assumiu a 
presidência executiva do rubro-negro, ouvi 
muitas críticas, dizendo que ele era um me-
nino sonhador e sem dinheiro, e que jamais 
faria de novo o Campinense ter um time 
competitivo, com tantos problemas financei-
ros. Eu não cheguei a pensar assim, mas tinha 
uma opinião, que a partir daquele momento, 
a Raposa não seria mais um time com condi-
ções de conquistar títulos paraibanos, nem 
muito menos chegar a uma Série C. As dívidas 
trabalhistas e com o Governo Federal se mul-
tiplicavam e não havia uma solução à vista.

Graças a Deus, e para sorte dos rubro-ne-

gros, o jovem Phelipe Cordeiro fez eu e muita 
gente queimar a língua. Diante do enorme 
problema, ele usou muita criatividade e força 
de vontade, para junto com muitos abnega-
dos, conseguir colocar em prática a política 
do bom e barato e não pensou no total da 
dívida, e sim o que poderia fazer dia após dia 
para diminuir o problema, e ao mesmo tempo 
armar uma equipe competitiva.

Sem altos investimentos, o Campinen-
se conseguiu contratar um bom técnico e 
foi fazendo um elenco barato, mas capaz de 
surpreender. Não foi à toa que o clube conse-
guiu o título de campeão paraibano de 2021, 
derrubando os favoritos Botafogo e Treze. A 
partir daí, já conseguiu grana para 2022, com 
a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, duas 
das competições mais rentáveis do País. 

Veio a Série D e os pessimistas de plan-
tão, desta vez eu tinha aprendido com Phelipe 
e não estava mais incluído, disseram que o 
clube não passava da primeira fase, porque 
não tinha time para isso. Aí novamente o 
Campinense queimou a língua dos críticos. 

A Raposa está na terceira posição do grupo e 
caminha a passos largos para a classificação à 
segunda fase, com méritos. Se em um pri-
meiro instante queimei minha língua e gostei 
disso ter acontecido, agora não quero quei-
mar mais, pelo bem do clube, de sua imensa 
torcida e também do futebol paraibano. Eu 
acredito que o Campinense vai se classificar 
para a segunda fase da Série D. A diretoria da 
Raposa está de parabéns. Que continue assim 
e não deixe a peteca cair.

Cada vez mais Belo
O grupo A da Série C do Campeonato Bra-

sileiro está muito disputado. O sobe e desce 
é grande dos clubes, com exceção de um que 
lidera o grupo já há duas rodadas seguidas. 
Estou falando do Botafogo, que ao empatar 
no último sábado com o Volta Redonda no 
Rio de Janeiro, se manteve na ponta da tabela, 
e agora vai em busca de fazer o dever de 
casa contra o Floresta, no Almeidão, em João 
Pessoa. Não tenho bola de cristal para ver o 
futuro, mas acho que será mais uma vitória 

do Belo, e se isso acontecer, permanecerá na 
liderança isolada da competição. Por muito 
pouco, o clube paraibano não se isolou ainda 
mais no topo. O time estava vencendo, a zaga 
cochilou no finalzinho da partida e cedeu 
um empate, um resultado muito injusto se 
levarmos em conta o que produziu o time no 
Raulino de Oliveira.

O rei dos empates
Enquanto Campinense e Botafogo come-

moram os resultados positivos conquistados, o 
Galo caiu do poleiro, ou melhor do G4, na Série 
D, após mais um empate na temporada, desta 
vez contra o Sousa no Marizão. Com tantos 
empates, o Galo acabou saindo do bloco de clas-
sificação e agora precisa vencer um concorrente 
direto à vaga, o Atlético do Ceará, que é o quarto 
colocado. O jogo será em Campina Grande, e 
desta vez, mais um empate não resolveria nada. 
Porém antes, o Galo terá pela frente o Central, 
que não está morto e deu trabalho ao Campi-
nense no domingo, apesar de ser o lanterna do 
grupo. Agora é vencer ou vencer.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Classificação
1o Botafogo-PB
2o Paysandu-PA
3o Manaus-AM
4o Tombense-MG
5o Volta Redonda-RJ
6o Ferroviário-CE
7o Altos-PI
8o Floresta-CE
9o Jacuipense-BA
10o Santa Cruz-PE

PG
20
19
18
18
18
18
14
12
10
7 

Campeonato Brasileiro (Série C - Grupo A)

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 

V
5
5
5
4
4
4
3
2
1
1 

E
5
4
3
6
6
6
5
6
7
4 

D
2
3
4
2
2
2
4
4
4
7 

GP
13
13
16
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13
8
14
9
8
6 

GC
7
10
20
9
9
7
14
12
16
12

SG
6
3
-4
7
4
1
0
-3
-8
-6

Classificação
1o ABC-RN
2o América-RN
3o Campinense-PB
4o Atlético-CE
5o Treze-PB
6o Sousa-PB
7o Caucaia-CE
8o Central-PE

PG
22
21
18
14
14
13
8
8

Campeonato Brasileiro (Série D - Grupo 3)

J
11
11
11
11
11
11
11
11

V
7
6
5
4
2
3
2
1

E
1
3
3
2
8
4
2
5

D
3
2
3
5
1
4
7
5

GP
25
23
17
15
16
14
16
8

GC
10
15
12
16
11
15
41
14

SG
15
8
5
-1
5
-1
-25
-6

Já na Série D, a probabilidade é de 99% do Campinense passar para a segunda fase após a vitória sobre o Central-PE

Belo tem 89,5% de chances 
de classificação na Série C

A cada rodada, o Bo-
tafogo vai se consolidando 
na liderança do grupo A do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. Após o empate com 
o Volta Redonda em 1 a 1, no 
último sábado, o Belo chegou 
a 20 pontos e está isolado no 
topo da tabela de classifica-
ção. O clube também tem a 
quinta melhor posicão geral 
da Série C, atrás apenas dos 
quatro primeiros colocados 
do grupo B, Ypiranga, Novo-
rizontino, Criciúma e Ituano. 
O clube tem também a me-
lhor defesa da competição, 
tendo tomado apenas 7 gols. 
A situação poderia ser ainda 
melhor, já que o clube ga-
nhava do Volta Redonda, no 
último sábado, por 1 a 0, até 
os 45 minutos do segundo 
tempo, quando em um co-
chilo da defesa, o adversário 
conseguiu o empate.

Segundo dados do site 
www.chancesdegol.com.br, o 
Botafogo tem hoje 89,5 por 
cento de probabilidade de 
classificação para a próxima 
fase da Série C. Essa probabi-
lidade deverá aumentar mui-
to, caso o Belo consiga vencer 
o Floresta, oitavo colocado, 
com 12 pontos, na próxima 
sexta-feira, às 20 horas, no 
Almeidão, em João Pessoa.

O elenco do Botafogo se 
reapresentou ontem à tarde 
no CT da Maravilha do Contor-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No último sábado, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda, no Rio

Foto: Instagram/Botafogo/CaiqueCoufal

no, para começar as atividades 
para o jogo contra o Floresta. 

Campinense
O Campinense pratica-

mente garantiu a classifica-
ção para a segunda fase do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D, ao vencer o Central 
por 2 a 1, no último sábado, 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. Segundo o site 
www.chancesdegol.com.br, a 
probabilidade da Raposa ir 
para a fase seguinte da com-
petição é de 99 por cento. 

Ontem, o elenco se apresen-
tou para iniciar os treinos 
visando o jogo do próximo 
sábado, em Campina Grande, 
contra o Sousa.

Para o técnico Ranielle 
Ribeiro, o Campinense não fez 
uma grande partida contra o 
Central, porque a ansiedade 
tomou conta dos jogadores e 
isso gerou uma intranquilida-
de, que só veio melhorar após 
a marcação do primeiro gol. 

Treze
O Galo tropeçou no Sousa 

e se complicou na tabela de 
classificação da Série D. Com 
o empate em zero a zero no 
Marizão, em Sousa, o Galo foi 
ultrapassado pelo Atlético e 
agora está fora do grupo de 
classificação à próxima fase 
da competição. O Alvinegro 
é agora o quinto colocado do 

grupo 3, com 14 pontos. No 
próximo domingo, o Treze 
vai encarar o Central, em Ca-
ruaru, precisando vencer e 
torcendo por um tropeço do 
time cearense, para reassumir 
a quarta colocação e decidir a 
vaga contra o próprio Atlético 
em Campina Grande. O ataque 

do Galo não vem funcionan-
do. Este foi o oitavo empate 
da equipe na competição e 
o clube tem apenas duas vi-
tórias, ambas contra o fraco 
Caucaia.  Já o Sousa segue 
complicado e com poucas 
chances de classificação após 
mais um empate em casa.

Classificado na chave do 
Litoral no Campeonato Pa-
raibano de Futebol sub-19, o 
Botafogo corre o risco de ser 
eliminado por conta da esca-
lação de um jogador irregu-
lar. O caso trata do atacante 
Silas Patrício Pereira que, su-
postamente, apresentou um 
documento irregular com a 
data de nascimento adultera-

da. O Botafogo já rescindiu o 
seu contrato e ele já ficou de 
fora da partida contra o Auto 
Esporte, pela última roda-
da da primeira fase, onde o 
Belo perdeu por 2 a 0 para o 
seu principal rival na capital. 
Agora, por conta dessa situa-
ção, o clube vive a expectati-
va de uma iminente elimina-
ção da competição.

No material apresenta-
do para a inscrição do atle-
ta na competição, datado a 

partir de setembro de 2019 
- com vínculo inicial na equi-
pe do Horizonte-CE -, o atleta 
está registrado no sistema 
da CBF como tendo nascido 
no dia 2 de julho de 2002. 
No entanto, há um registro 
anterior, do ano de 2016, no 
nome de Silas Maciel Pereira 
Júnior, com nascimento no 
dia 2 de julho de 1999, rea-
lizado para as disputas do 
Campeonato Cearense Sub-
17, daquele ano. Terceiro co-

locado na chave do Litoral, o 
CSP é um dos clubes que se 
sente prejudicado em caso 
de confirmação da escalação 
irregular do atleta no Bota-
fogo e, por isso, a agremia-
ção defende a investigação 
do caso e aguarda a ação da 
procuradoria do Tribunal de 
Justiça Desportiva de Futebol 
da Paraíba (TJDF-PB), órgão 
vinculado à FPF. Na visão de 
Josivaldo Alves, presidente 
do clube, não houve má fé 

por parte da equipe da estre-
la vermelha, mas que se com-
provada a irregularidade, a 
punição precisa ser aplicada 
independente dela ter sido 
intencional ou não. Diante 
da denúncia, o Botafogo di-
vulgou nota, declarando que 
decidiu proceder com a dis-
pensa do jogador citado da 
equipe de base e reforçou 
que o atleta, em sua chegada 
ao clube, apresentou toda a 
documentação compatível 

para que pudesse ser inscri-
to na categoria sub-19, de 
forma que o próprio clube 
foi pego de surpresa com a 
denúncia feita por um dos 
adversários na competição. 
Desta forma, caso seja confir-
mada o que aponta a denún-
cia, o Botafogo é vítima da 
situação. Por fim, o clube dis-
se que não compactua com 
quaisquer irregularidades 
e pede esclarecimento para 
que a denúncia seja apurada.

Belo teria escalado um jogador irregular no sub-19
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Comitê nacional define premiação para os Jogos de Tóquio, com a prata valendo R$ 64 mil e o bronze, R$ 32 mil

Agência Estado 

Ouro paralímpico vai valer
R$ 160 mil a atleta brasileiro
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Faltando sete dias para 
a cerimônia de abertura 
dos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio-2020, o Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB) 
anunciou que pagará R$ 
160 mil para cada meda-
lhista de ouro em modali-
dades individuais. As de-
mais medalhas e esportes 
por equipe têm valores di-
ferentes a serem repartidos 
entre aqueles que alcança-
rem posição no pódio.

Quem conquistar me-
dalha de ouro em espor-
te individual garantirá a 
maior quantia. A prata ren-
derá R$ 64 mil, e o meda-
lhista de bronze terá direi-
to a R$ 32 mil.

Em modalidades dis-
putadas de forma coletiva, 
por equipes, revezamentos 
e em duplas, a premiação 
individual terá valor infe-
rior. O ouro valerá R$ 80 
mil para cada integrante, a 
prata, R$ 32 mil. A conquis-
ta do bronze vai gerar uma 
gratificação de R$ 16 mil.

De acordo com o pre-
s idente  do CPB,  Mizael 
Conrado, atletas-guia, ca-
lheiros, pilotos e timonei-
ros que forem ao pódio 
também serão gratifica-
dos. Eles receberão 20% 
do valor da maior medalha 
conquistada por seu atleta 
e 10% para cada uma das 
demais posições alcança-
das no pódio.

"O esporte tem uma 
capacidade de resiliência 
que é inigualável. Espera-
mos ter muitas razões para 
celebrar logo depois do fi-
nal dos Jogos Paralímpicos. 
Desejamos que os atletas 
possam buscar a realização 
de tudo aquilo que se pre-
pararam ao longo desses 
cinco anos e que consigam 
a melhor participação da 
nossa história", declarou 
Mizael Conrado.  Os Jogos 
Paralímpicos têm início na 
capital japonesa programa-
do para o dia 24 de agosto. 
O encerramento será em 5 
de setembro.

Paralimpíadas também sem público

Atlético-MG dispara no Brasileirão

R$ 8 bilhões é a
dívida do Barça

Palmeiras e São Paulo definem vaga na Copa Libertadores

O Comitê Organizador dos Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio-2020 tomaram 
uma decisão definitiva e anunciaram 
ontem que o evento será realizado sem 
a presença de público, tal qual a Olim-
píada, que terminou no último dia 8. A 
Paralimpíada será ainda mais restrita 
em relação a exceções e a organização 
pede que a população japonesa não 
compareça às competições de rua. A 
medida tomada tem como base o au-

mento de infecções pela covid-19 nas 
últimas semanas. O número disparou 
no Japão durante os Jogos Olímpicos e 
a organização tenta proteger os atletas 
paralímpicos, que fazem parte do grupo 
de risco da doença. No último domingo, 
o Japão registrou 17.902 novos casos 
de covid-19, com 10 mortes. O país tem 
até agora 49,6% da população vaci-
nada pelo menos com a primeira dose 
contra o novo coronavírus.

A vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras 
fez o Atlético Mineiro disparar na 
liderança do Campeonato Brasileiro 
da Série A, agora com 37 pontos 
contra 32 do vice-líder, o time pau-
lista. A rodada do fim de semana 
mostrou um Internacional em franca 
recuperação após outra goleada com 
quatro gols sofrendo o Fluminense, 
sofrendo dois.  O Colorado subiu 
para a nona posição. Quem fez bo-

nito no domingo foi o Corinthians na 
vitória de 3 a 1 sobre o Ceará, jogo 
que marcou a volta do meia Renato 
Augusto, inclusive, marcando um dos 
gols. O Flamengo venceu o Sport 
por 2 a 0 e se manteve na quinta 
posição. A surpresa foi a derrota do 
Atlhetico-PR para o Cuiabá por 1 a 
0, bem como o triunfo do Juventude, 
fora de casa, diante do Bragantino, o 
quarto colocado.

Em um momento conturbado por con-
ta da saída do craque argentino Lionel 
Messi para o Paris Saint-Germain, o 
presidente do Barcelona, Joan Laporta, 
concedeu uma entrevista coletiva, on-
tem, para falar sobre o momento do 
clube e também aproveitou para reba-
ter a carta escrita pelo ex-mandatário 
Josep Maria Bartomeu, em que critica 
a atual gestão. Um dos pontos abor-
dados foi o suposto "perdão financeiro" 
de 16,7 milhões de euros (R$ 103,3 
milhões na cotação atual) ao brasileiro 
Neymar após briga judicial, que ele 
deixou claro não passar de uma menti-
ra. "Ele diz que perdoamos Neymar em 
16,7 milhões de euros. Outra mentira. 
Não é verdade. Foram muitas menti-
ras”. Laporta, que assumiu o clube em 
março deste ano, resolveu detalhar a 
situação econômica do clube, desta-
cando que o Barcelona chegou a ter 
dívida total de 1,3 bilhão de euros (R$ 
8 bilhões).

O primeiro semifinalista da Copa Libertadores será conhecido nesta terça-feira, no Allianz Parque, a partir das 21h30, entre 
Palmeiras e São Paulo. No primeiro jogo, no Morumbi, houve empate de 1 a 1, pelas quartas de final. Agora, um empate 
sem gols classificará o Alviverde. Já o São Paulo pode até empatar por mais de um gol de diferença que se classifica. Um 
novo empate em 1 a 1 leva a decisão nos pênaltis. Quem vencer irá pegar o vencedor de Atlético Mineiro e River Plate que 
se enfrentam amanhã. As duas equipes já se enfrentaram na Libertadores oito vezes, seis delas pelo mata-mata do torneio. 
O São Paulo venceu seis jogos e empatou outros dois, eliminando o Palmeiras da competição em três oportunidades. 

Curtas
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Petrúcio Ferreira e Evelyn Oliveira serão os porta-bandeiras
Os medalhistas paralímpicos 

Petrúcio Ferreira, do atletismo, e 
Evelyn Oliveira, da bocha, serão 
os porta-bandeiras do Brasil na 
cerimônia de abertura dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 2020, que 
ocorrerá no próximo dia 24, no 
Estádio Nacional do Japão, às 8h 
(horário de Brasília). 

Também participarão do desfile 
pela delegação brasileira a técnica 
da classe BC4 da bocha e staff da 
atleta Evelyn, Ana Carolina Alves, 
e o diretor técnico do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB), Alberto 
Martins.

Tanto Petrúcio quanto Evelyn 
foram medalhas de ouro na última 
edição do megaevento paradespor-
tivo, no Rio 2016, e atuam em duas 
das modalidades que mais subiram 
ao pódio pelo Brasil na história dos 
Jogos Paralímpicos.

Petrúcio é velocista da classe 

T47 (para amputados de braço) e 
acumulou conquistas como dois 
ouros no Parapan de Toronto 2015 
nos 100m e nos 200m. Em sua 
estreia nos Jogos Paralímpicos, no 
Rio 2016, sagrou-se campeão nos 
100m e prata nos 400m e no reve-
zamento 4x100m. 

“Na minha segunda edição de 
Jogos e já ter essa honra. Fica difícil 
descrever do tamanho da alegria, 
representar toda uma nação, to-
dos os atletas, e todo o Movimento 
Paralímpico e para as pessoas com 
deficiência. Seria ainda mais legal 
se tivesse público [no estádio], mas 
é um privilégio só estar lá com a 
bandeira do nosso país, fico sem 
palavras”, afirmou Petrúcio, que 
sofreu um acidente em uma má-
quina de moer capim quando tinha 
dois anos e perdeu parte do braço 
esquerdo.

Atleta paralímpico mais rápido 

do mundo, com a marca de 10s42 
que registrou na semifinal dos 
100m no Mundial de atletismo, 
em Dubai 2019, Petrúcio disse 
acreditar que outro atleta seria o 
mais indicado para ser nomeado 
porta-bandeira do país.

“Um grande nome seria o 
Daniel Dias, um grande nome, a 
história que ele tem no esporte pa-
ralímpico é incrível. Inspira qualquer 
atleta”, apontou. Já Evelyn, entre as 
principais conquistas na carreira, 
obteve o ouro nos pares na Copa 
América 2015, em Montreal, e o 
ouro no individual e nos pares nos 
Jogos Parapan-Americanos Lima 
2019. Já em sua estreia paralím-
pica, também no Rio 2016, ajudou 
o Brasil a conquistar a medalha de 
ouro nas duplas mistas na classe 
BC3, ao lado de Evani Soares e 
Antonio Leme.

"Para mim, uma honra muito 

grande poder representar todos os 
atletas. Estava no jantar quando fui 
chamada para receber o convite. 
Na hora, até pensei que tinha co-
metido algum erro. Não esperava 
participar sequer da abertura dos 
Jogos", completou a atleta da classe 
BC3 da bocha.  Diagnosticada com 
atrofia muscular espinhal, doença 
congênita que a fez perder os mo-
vimentos dos membros inferiores 
e ter limitações de força nos supe-
riores, Evelyn acrescentou ainda a 
importância de ser porta-bandeira 
para a sua modalidade. "É uma 
conquista muito grande. A bocha 
tem conquistado um espaço e eu 
acredito que seja mérito de todos os 
atletas. Eu serei a porta-bandeira, 
mas estarei representando uma 
grande classe de atletas que contam 
com nomes que abriram caminho 
para a gente, como Dirceu, Eliseu, 
e Maciel", finalizou. 

O paraibano Petrúcio Ferreira segue 
treinando já em solo japonês para buscar 
o ouro nos Jogos Paralímpicos, que 
começam no dia 24
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Médicos defendem eficácia de todas as vacinas disponíveis e refutam nova onda de desinformação nas redes sociais

Covid-19: mortes de vacinados 
são raras, dizem especialistas

A morte do ator Tarcísio Meira 
no último dia 12, por complicações 
da covid-19, reacendeu o debate 
sobre a eficácia da vacinação para 
controlar a pandemia do novo coro-
navírus. Aos 85 anos, o ator estava 
completamente imunizado desde 
abril, quando tomou a segunda dose 
da CoronaVac. O episódio gerou 
nova onda de desinformação nas re-
des sociais, com falsas narrativas de 
que “não adianta tomar vacina”. A 
Agência Brasil conversou com espe-
cialistas que foram taxativos na de-
fesa da imunização em massa como 
a principal estratégia para que o 
país saia da crise sanitária.

“Nenhuma vacina disponível 
no Brasil, a da Pfizer, a Janssen, As-
traZeneca ou a CoronaVac assegu-

ram 100% de proteção. As pessoas 
continuam precisando de cuidados, 
como uso de máscara e distancia-
mento social. Mas a efetividade das 
vacinas é indiscutível. Basta ver que 
nos países com vacinação avança-
da, como Israel e Inglaterra, mesmo 
com aumento de casos por causa da 
variante Delta, o número de interna-
ções e mortes são proporcionalmen-
te muito menores, resultado direto 
da imunização”, diz a médica Isabella 
Ballalai, vice-presidente da Socieda-
de Brasileira de Imunizações (SBIm).

Um estudo recente da Universi-
dade de São Paulo (USP) e da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp) 
avaliou o efeito das vacinas contra 
o novo coronavírus na população 
brasileira e concluiu que 91,49% 
das pessoas que morreram pela 
infecção, entre maio e julho deste 
ano, não tinham tomado vacina ou 

não estavam totalmente vacinadas 
com as duas doses ou dose única, no 
caso do imunizante da Janssen.

A mesma pesquisa demonstrou 
que 84,9% das pessoas imunizadas 
que morreram no país tinham al-
gum fator de risco para a covid-19 
e 87,6% tinham 70 anos ou mais. A 
incidência de agravamento de qua-
dros em pessoas idosas, mesmo 
que vacinadas, tem uma explicação 
biológica. A imunossenescência é o 
processo de envelhecimento e des-
regulação da função imunológica no 
organismo de idosos, o que contri-
bui para o aumento da suscetibili-
dade a infecções por vírus e bacté-
rias, além do desenvolvimento de 
doenças como o câncer e a redução 
da resposta vacinal imunológica.

“Nos idosos a partir dos 60 
anos, há o que a gente chama de 
imunossenescência. O nosso orga-

nismo, fisiologicamente, perde a 
capacidade, ante a exposição de um 
antígeno, seja a doença ou a vaci-
na, de gerar resposta imunológica 
adequada”, explica a médica Lorena 
de Castro Diniz, coordenadora do 
Departamento Científico de Imuni-
zação da Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (Asbai). “Além 
da imunossenescência, é muito raro 
um idoso acima dos 60 anos não ter 
uma comorbidade, como cardiopatia 
ou diabetes. Então, com esses dois 
aspectos, aumentam as chances de 
evoluir gravemente frente ao vírus 
que provoca a covid-19”, acrescenta.

Mesmo com maior suscetibilida-
de à eficácia das vacinas, a imunização 
de idosos é crucial para protegê-los. 
Lorena Diniz faz uma analogia com 
a guerra para explicar como as vaci-
nas colaboram nessa estratégia. “Se a 
gente estiver numa guerra, com ho-

mens treinados, a chance de a gente 
ganhar é muito maior do que chamar 
pessoas da reserva que não foram 
treinadas para vencer o combate”.

Para ganhar essa guerra, no en-
tanto, a cobertura vacinal na maior 
parte da população é fundamental. 
“A vacina em si é somente um produ-
to. A estratégia mesmo é a vacinação. 
Vacina sem vacinação não adianta 
nada. Não adianta apenas você se 
vacinar, as outras pessoas também 
precisam disso para gerar proteção 
coletiva”, ressalta Isabella Ballalai.

A médica lembra, por exem-
plo, o caso do vírus do sarampo. A 
doença que foi considerada erradi-
cada no Brasil em 2016, com direi-
to a certificação pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), voltou a 
atingir a população em 2019, rever-
tendo esse status. O motivo foi a va-
cinação abaixo do esperado.

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

Aforismo
“Morre lentamente quem 

não muda de marca, 
não se arrisca a vestir 
uma nova cor ou não 
conversa com quem 

não conhece.”(Pablo Neruda)

309 — Papa Eusébio
1304 — Go-Fukakusa, imperador japonês
1850 — José de San Martín, militar argentino
1973 — João Cavalcanti de Arruda, 
advogado, empresário e político (PB)
1987 — Carlos Drummond de Andrade, 
poeta, contista e cronista brasileiro
2017 — Paulo Silvino, ator e humorista brasileiro

Mortes na História

Obituário

Maria Iasmin Nogueira 
Dantas e Ana Gabriela 
Gadelha de Oliveira
15/8/2021 – Aos 13 e 14 
anos, no Sítio Riacho, em 
Vieirópolis (PB), Sertão 
paraibano, vítimas de 
afogamento. Estudantes estavam nadando com mais uma amiga 
em um açude quando se afogaram. O caso está sendo investi-
gado pela Delegacia Distrital de Sousa. Elas estudavam juntas e 
cursavam o 8º ano na Escola Estadual Antônia Maria Anunciação 
– Dona Doninha –, no Distrito de Campo Alegre, em Vieirópolis.

Fotos: Divulgação

Nestor Gondim
15/8/2021 – Em João Pessoa (PB). Ex-
vereador da Câmara Municipal de Patos 
(CMP), eleito em 1976, e que também atuou 
na Rádio Espinharas, na mesma cidade. No 
final dos anos de 1990 e início de 2000 teve 
uma rápida passagem pela Rádio Itatiunga 
FM, do grupo Mota. Atualmente, morava na capital paraibana.

Foto: Patosonline

Carlos Alexandre dos Santos Guedes
11/8/2021 – Aos 41 anos, em Recife 
(PE), por suicídio. Músico paraiba-
no tentou matar a ex-companheira 
e atirou contra a ex-enteada, de 17 
anos. Depois ele teria atirado contra 
si mesmo. A menina ferida no ombro 
foi socorrida para uma unidade hospitalar da capital 
pernambucana. A mãe não se feriu.

Foto: Polêmica Paraíba

Dário Nogueira Oliveira (Bacalhau)
15/8/2021 – Aos 56 anos, em Patos (PB), de 
infarto. Personagem popular entre os ouvintes 
dos programas radiofônicos da cidade de Pa-
tos, no Sertão paraibano. Participava quase que 
diariamente de diversos programas de rádio.

Foto: Patosonline

Una Stubbs
12/8/2021 – Aos 84 anos, na Escócia. Atriz 
conhecida por seu trabalho na série ‘Sher-
lock’ (de 2010 a 2017, e ela interpretava a 
senhora Hudson, proprietária do aparta-
mento onde o famoso detetive morava) e 
outros sucessos da televisão britânica. Sua 
carreira nas telas e nos palcos durou mais de 50 anos.

Foto: Reprodução

Nanci Griffith
13/8/2021 – Aos 68 anos, de causa não 
divulgada. Cantora folk e country norte-a-
mericana, pioneira do chamado “folkabilly”. 
Entre seus maiores sucessos estão as 
canções ‘From a Distance’, cantada por Bette 
Midler e ‘Love at the Five and Dime’, popular 
na voz de Kathy Mattea. Em 1993, venceu um Grammy pelo seu 
trabalho em ‘Other Voices, Other Rooms’, álbum de versões. Ao 
longo da carreira, colaborou com nomes como Willie Nelson, 
Emmylou Harris e Darius Rucker. Seu último disco, ‘Intersec-
tion’, foi lançado em 2012.

Foto: Getty Images

Letto Nicolau
11/8/2021 – Aos 60 anos, em Ilhéus (BA, 
de infarto. Cantor, compositor e regen-
te fundador da Sociedade Filarmônica 
Capitania dos Ilhéos. Também foi o pri-
meiro presidente do Fórum de Agentes, 
Empreendedores e Gestores Culturais do 
Território Litoral Sul da Bahia (Faeg-Sul).

Foto: Diário da Bahia
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Carlos Alberto de Oliveira Andrade
14/8/2021 – Aos 77 anos, em São Paulo 
(SP), de câncer. Empresário paraibano 
dono e fundador do Grupo Caoa. For-
mado em Medicina pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), era de 
uma família de 17 irmãos e trabalhava 
como cirurgião quando comprou, em 1979, uma con-
cessionária da Ford em Campina Grande (PB), que havia 
ido à falência, fundando a Caoa. Nos últimos anos, atraiu 
para o portfólio da sua empresa marcas como Hyundai, 
Caoa Chery e Subaru.

Foto: Divulgação

Antônio Carlos de Aragão
14/8/2021 – Aos 60 anos, em João 
Pessoa (PB), de câncer nos rins. Enge-
nheiro civil, presidente do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
da Paraíba (Crea-PB). Era formado 
pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e também empresário, ocupou inúmeros cargos 
nas entidades representativas da Engenharia. Também 
foi diretor do Clube de Engenharia da Paraíba, presidente 
da Associação Brasileira de Engenheiros Civis na Paraí-
ba (AbencPB) e diretor da Abenc nacional. Coordenou a 
Comissão de Ética e de Renovação do Terço do Crea-PB, 

Foto: ParlamentoPB

assumiu a Coordenadoria Nacional das Câmaras Especiali-
zadas de Engenharia Civil do Confea e foi diretor regional da 
Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PB.

Padre Giulio Berruti
10/8/2021 – Aos 77 anos, em Daca, capital 
de Bangladesh, por complicações causadas 
pela covid-19. Missionário fundador dos 
bancos dos pobres. Por quase 50 anos em 
Bangladesh, ele se dedicou às camadas mais 
frágeis da população e, com o microcrédito, 
ajudou os marginalizados a se libertarem da pobreza. Chegou 
ao país asiático em 1972, logo após a guerra de independência 
do Paquistão. Foram milhões de famílias que encontraram a 
esperança de uma existência melhor graças à sua iniciativa de 
microcrédito, com a qual puderam iniciar pequenas iniciativas 
econômicas e produtivas. Criou o seguro saúde que, com pou-
co dinheiro, os mais pobres podiam ter acesso quase gratuito 
aos cuidados médicos no hospital diocesano.

Foto: Vaticans News

Patrícia Muller de Araújo
12/8/2021 – Aos 36 anos, em Cascavel 
(PR), com suspeita de dengue hemorrágica 
(causa da morte está sendo investigada). 
Ela trabalhava no Grupo CATVE de Comu-
nicação. Corpo da jornalista foi sepultado 
no dia 13, em Cascavel.

Foto: Arquivo Pessoal

Dom Henryk Hoser
13/8/2021 – Aos 78 anos, em Varsóvia 
(Polônia), em decorrência da covid-19. 
Arcebispo polonês, visitador apostólico 
para a paróquia de Medjugorje desde 
2018. O Papa Francisco lhe havia confiado 
a tarefa de acompanhar de forma “estável 
e contínua” a comunidade paroquial da pequena cidade na 
Bósnia-Herzegóvina e os muitos fiéis que ali vão em peregri-
nação, com uma tarefa “estritamente pastoral, sem entrar na 
questão das aparições marianas”.

Foto: Vaticans News

Zé Viola (José da Silva)
13/8/2021 – Aos 79 anos, em Baía Farta, 
Benguela, em Angola, depois de uma queda 
do primeiro andar de um prédio. Composi-
tor, intérprete e violonista, era destaque na 
história da música popular angolana por ter 
traduzido e interpretado, da língua portu-
guesa para umbundu, duas canções da fadista Amália Rodrigues. 
Natural de Balombo (Benguela), gravou de 1969 a 1974 canções 
como ‘Ambuale’, ‘Adeus violão de lata’, ‘Fim do amor’, ‘Kuka Kem-
be’, ‘Kuapua’, ‘Namahina Tuende’ e ‘Oiça lá ó senhor vinho’.

Foto: Agência Angola Press

Marcelo Lessa Bastos
14/8/2021 – Aos 51 anos, em Campos dos 
Goytacazes (RJ), vítima de choque séptico. 
Promotor de Justiça do Ministério Público 
do Rio de Janeiro (MPRJ). Atuou em várias 
frentes públicas em defesa do cumprimento 
de leis, em operações policiais e em ações de 
choque de ordem urbana. Também era escritor, professor e piloto 
de ultraleve. Estudou Direito na Universidade Estadual do Norte 
Fluminense (UERJ) e ingressou no Ministério Público em 1994.

Foto: Carlos Grevi

Gerd Muller
15/8/2021 – Aos 75 anos, em decorrência do 
Alsheimer. Jogador, ex-atacante alemão que se 
tornou lenda da história mundial e do Bayern 
de Munique. Considerado um dos maiores 
atacantes de todos os tempos, marcou 566 
gols em 607 jogos oficiais pelo Bayern e é o 
maior artilheiro da história do Campeonato Alemão (365 gols). 

Foto: Divulgação
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Até o início deste mês, cerca de 2.600 produtores da agricultura familiar foram beneficiados com as ações no Estado

PB distribui quatro milhões 
de alevinos para produtores

O governador João Aze-
vêdo comentou, ontem, du-
rante o programa Conversa 
com o Governador, sobre a 
importância do Programa 
de Peixamento, executado 
pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca 
que, este ano, já distribuiu 
quatro milhões de alevinos 
para produtores da agricul-
tura familiar, e tem a meta 
de atingir cinco milhões de 
alevinos até o fim do ano.

Até o início deste mês, 
cerca de 2.600 produtores 
da agricultura familiar foram 
beneficiados, 2.579 açudes 
foram peixados em 82 mu-
nicípios e cerca de 12.900 
famílias foram beneficiadas 
com a distribuição de alevi-
nos das espécies tambaqui, 
carpa, tambatinga e tilápia.

Na oportunidade, o go-
vernador ressaltou que o 
Programa de Peixamento 
tem um alcance social mui-
to grande. “Determinamos, 
para este ano de 2021, uma 
meta ousada que é distri-
buir 5 milhões de alevinos 
em 144 municípios que te-
nham açudes com nível de 
água adequado. Até agora, já 
atingimos quatro milhões de 
alevinos distribuídos, então 
vamos, sim, conseguir bater 
essa meta. Essa é uma ação 
que, além de produzir e ge-
rar renda, também garante 
alimentos. O objetivo é ter 
um alcance social expressivo 
com alimento para as famí-
lias que vivem da pesca na 
Paraíba”, falou.

E prosseguiu: “Esse é 
um Governo de inclusão, que 

olha para todos. A agricultura 
familiar é muito importante 
e precisa de investimento. 
Estamos investindo US$ 80 
milhões dentro do Projeto 
Cooperar, em segurança hí-
drica, em treinamento, em 
arranjos produtivos. É dessa 
forma que fazemos com que 
a agricultura familiar cresça 
na Paraíba”. 

O secretário do Desen-
volvimento da Agropecuária 
e da Pesca, Efraim Morais, 
comentou sobre a conclu-
são de mais uma etapa de 
distribuição de peixes. “Na 
cidade de Serra Branca con-
cluímos uma etapa impor-
tante, que é a distribuição 
de peixes para os açudes do 
Cariri paraibano. Chegamos 
exatamente aos 4 milhões de 
alevinos. Fizemos o Sertão, 
fizemos o Curimataú, o Vale 
do Piancó, agora o Cariri. E 
se Deus permitir, na próxi-
ma semana, estaremos con-
cluindo os nossos trabalhos 
na região da Borborema e do 
Brejo paraibano, para que 
possamos alcançar a meta 
desejada, audaciosa que foi a 
de chegar a cinco milhões de 
alevinos este ano”, destacou.

O produtor de Barra de 
Santa Rosa, Francis Nunes, 
falou sobre a alegria de re-
ceber esses alevinos. “Essa 
é uma fonte de renda para 
o pescador, que a gente vem 
recebendo todo ano. O go-
vernador sempre está man-
dando esse peixe aqui para 
a gente. O peixamento do 
Açude Curimataú, daqui de 
Barra de Santa Rosa, é uma 
fonte de renda que a gente 
tem”, comemorou.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Agosto das Juventudes

Sudema inscreve para oficinas sobre 
meio ambiente no Jardim Botânico

A Sudema começou a 
inscrever ontem os interes-
sados em participarem das 
oficinas que acontecerão na 
próxima sexta-feira, dia 20, 
no Jardim Botânico Benja-
mim Maranhão. As oficinas 
são dedicadas aos jovens 
dos 15 aos 29 anos e fazem 
parte da programação do 
Agosto das Juventudes, 
uma iniciativa da Secreta-

ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), em 
referência ao Dia Interna-
cional da Juventude, que foi 
comemorado no último dia 
12 de agosto. 

De acordo com Tacia-
na Cirilo, coordenadora de 
Educação Ambiental da Su-
dema, estão sendo disponi-
bilizadas 30 vagas, que se-
rão preenchidas de acordo 
com a ordem de envio do 
formulário de cadastro. Os 
participantes serão dividi-

dos em três grupos de 10, 
para manter as medidas de 
proteção contra o vírus da 
covid-19.  

Entre as atividades es-
tão oficinas de composta-
gem, jardim, arte sustentá-
vel empreendedora, além 
de exposição de animais 
taxidermizados e trilhas 
ecológicas. Para realizar 
a inscrição é necessário o 
preenchimento do formu-
lário de cadastro que pode 
ser acessado pelo QR Code.  

Jardim Botânico sediará oficinas de compostagem, jardim e arte sustentável empreendedora voltadas para jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos

Foto: Rafael Passos

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 
Sudema e os formulários

Unipê já formou, desde 
a sua fundação, mais 

de 50 mil profissionais 
em diversas áreas

Um projeto de exten-
são do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) está benefi-
ciando mais de 60 famílias 
da zona rural de Bananei-
ras, no Brejo paraibano. O 
projeto foi desenvolvido 
com o objetivo de implan-
tar o turismo rural de base 
comunitária na região pola-
rizada pela Cooperativa de 
Agricultores Familiares de 
Bananeiras-PB (Coopafab).

O projeto, lançado no 
último dia 13, agrega valor 
às atividades já desenvol-
vidas pela cooperativa na 
área de produção agrícola 
face ao potencial turístico 
identificado pelos próprios 
cooperados. “Através da 
metodologia de pesqui-
sa-ação, pudemos contar 
com a participação efetiva 
da comunidade em todas 
as etapas do projeto, desde 
a elaboração do inventário 
turístico da região, até a 
implantação da sinalização 
dos atrativos e a formatação 
das trilhas turísticas”, des-
taca o estudante do IFPB, 
Carlos Alberto Cavalcanti, 
que é bolsista.

A diretora de Extensão 
Popular e Rural do IFPB, 

Josi Batista, explica que 
a proposta surgiu da ne-
cessidade de continuar o 
trabalho desenvolvido no 
programa de Fortalecimen-
to de Arranjos Produtivos 
para Agricultura Familiar. 
“Este buscava desenvolver 
ações de fortalecimento e 
crescimento da agricultura 
familiar, através de proces-
sos educativos e participa-
tivos que promovessem a 
ampliação das políticas pú-
blicas de comercialização e 
de fomento”, diz.

Segundo a coordena-
dora do projeto, a jornalista 
Verônica Rufino, a inicia-
tiva irá contribuir com o 
crescimento da economia 
local, através da promoção 
do desenvolvimento de pro-
dutos e serviços, “cumprin-
do exatamente o papel da 
extensão que é ultrapassar 
os muros institucionais e 
transformar a realidade das 
comunidades”.

A pró-reitora de Ex-
tensão e Cultura do IFPB, 
Cleidenedia Oliveira, tam-
bém participou do lança-
mento do projeto. “O mais 
interessante nesta ação de 
extensão é termos nosso 

estudante e a própria co-
munidade como protago-
nistas. em todas as fases do 
projeto. Quero parabeni-
zar todos os envolvidos por 
essa iniciativa”. 

Cooperativa
A Coopafab é composta 

por 66 membros que pro-
duzem cereais, hortaliças, 
frutas, tubérculos, grãos, 
além da piscicultura. Júlio 
Matias, representante da 
Cooperativa e parceiro so-
cial do projeto, agradeceu 
ao IFPB e a todos os envol-
vidos. “Lançar esse projeto 
é realizar um sonho. Hoje 
nossa comunidade tem 
mais uma opção econômica 
para se desenvolver. Obri-
gada a todos por nos pro-
porcionar esse momento”.

O projeto contou com 
o patrocínio da Sicredi Evo-
lução e do Sistema OCB. 
Durante o lançamento, os 
representantes das institui-
ções envolvidas puderam 
percorrer algumas trilhas 
ecológicas do projeto, con-
duzidos pelos agricultores 
locais, além de provarem de 
um café da manhã colonial 
com os produtos da região.

Projeto de turismo rural é 
implantado em Bananeiras

CMJP e ALPB lembram, em 
sessão, os 50 anos do Unipê

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realizou na 
tarde de ontem, em conjunto 
com a Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) uma sessão 
solene em homenagem aos 50 
anos do Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê).

A Sessão aconteceu atra-
vés de propositura do verea-
dor Odon Bezzerra (Cidada-
nia) que na ocasião, concedeu 
a Medalha Cidade de João 
Pessoa, maior honraria da 
Câmara, à reitora Mariana de 
Brito Barbosa e também pelo 
deputado estadual Hervázio 
Bezerra (PSB) que concedeu 
o Título de Cidadão Paraibano 
ao professor e coordenador do 
curso de Direito da Instituição, 
Arthur Souto.

Para o autor da propo-
situra pela CMJP, vereador 
Odon Bezerra (Cidadania), a 
Sessão Solene em homena-
gem ao Unipê representa o 
reconhecimento a uma Ins-
tituição que completou 50 
anos educando a Paraíba. “A 
contribuição do Unipê para a 
sociedade pessoense e parai-
bana é imensurável, pois se 
trata de um centro de ensino 
não apenas de nível estadual, 
como também de nível Nor-

deste e Brasil, sendo um dos 
mais importantes centros de 
formação de profissionais de 
todo o país”, afirmou.

O deputado estadual Her-
vázio Bezerra (PSB) destacou a 
importância da Sessão Solene 
e da entrega das honrarias pela 
CMJP e Assembleia Legislativa 
como um importante momen-
to de reconhecimento aos 50 
anos do Unipê. “Eu sempre 
fui extremante seletivo à con-

cessão de honrarias, tanto de 
medalhas como de título de 
cidadania. No entanto, no caso 
específico do professor Arthur 
Souto, enquanto coordenador 
do curso de Direito, ele colabo-
ra com os seus conhecimentos, 
tanto ao Unipê como à Paraíba, 
prestando relevantes servi-
ços”, acrescentou.

De acordo com Mariana 
de Brito, reitora do Unipê, a 
realização da Sessão Solene 

e a concessão da Medalha 
Cidade de João Pessoa pela 
CMJP, reconhecem o trabalho 
árduo de pessoas que tiveram 
a coragem de desbravar o pro-
cesso educacional na Paraíba 
há 50 anos e que continuam 
fazendo história na cidade e 
região, através dos alunos que 
se formam pela Instituição ao 
longo desses 50 anos. “Nossa 
Instituição já formou mais de 
50 mil profissionais que estão 
inseridos nas mais diferentes 
áreas, levando o nome da Pa-
raíba para todos os ambien-
tes do Brasil e do mundo, de-
monstrando o compromisso 
formativo de profissionais de 
excelência, fazendo o processo 
de transformação social, que 
é o grande objetivo de uma 
universidade”, ressaltou.

“Como pernambucano 
de nascimento, mas acolhido 
pela Paraíba desde os três anos 
de vida, receber o Título de 
Cidadão Paraibano tem um 
significado especial e que eu 
possa honrar a continuidade 
da minha história e fazer jus 
aos meus conterrâneos agora 
de fato e de direito”, assegurou 
o professor e coordenador do 
curso de Direito do Unipê, Ar-
thur Souto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 43/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SER-

VIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.906.156/0001-97.
OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura de 

Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 285.960,40 (Duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e 

quarenta centavos).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 16/08/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 16 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 42/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 

13.440.646/0001-31.
OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura de 

Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 32.724,00 (Trinta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 16/08/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 16 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato nº 08/2020 – Processo: 017/2019, Tomada de Preços 
nº 003/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e VIPP CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias a vigência do contrato, 
a partir do dia 20/08/2021.

Alagoa Grande(PB), 13 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 017/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2021
OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura de 

Alagoa Grande.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 

epígrafe as empresas: 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(PB), 16 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil, para conclusão da ampliação da Unidade Mista de 
Saúde Vanildo Maroja. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 16 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para conclusão da construção da UBS Maria Preta, localizada 
no assentamento Violeta, Zona Rural deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 16 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
OBJETO: Locação de veículos diversos, destinados a esta Prefeitura.
AERLISON CABRAL DE LIMA; APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA; BARBOSA & 

SAMPAIO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA; CARLITO JOSÉ DA SILVA; CHARLES NUNES 
DA SILVA 03908057426; CONSTRUTORA APODI EIRELI; DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO 
12968054414; DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROMOCOES E LOCACOES EIRELI; 
ERYKA M R AGOSTINHO; FABIO NOGUEIRA DA SILVA 04573273409; JOSE CARLOS DE 
SOUZA PEREIRA; JOSE RICARDO FERNANDES NUNES 10472137450; JOSE ROBERTO SIL-
VA DO CARMO 00782598439; JOSE WILSON SANTOS; JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 
02323756400; LUCAS FELIX COSTA; MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE; NSF 
TRANSPORTES LTDA; PAULO CESAR TAVARES CONSERVA; RAFAEL SOARES DOS SANTOS 
08762208470; RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS 15111582479; RODRIGO DIEGO 
SOARES SANTOS; SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS e SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 
08935959421. Para fase convocação para abertura de propostas e lances verbais, que será reali-
zado no dia 23 de agosto de 2021 às 14:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI 
- PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99167–0794

ARAÇAGI - PB, 16 de agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00034/2021
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 DP00034/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM ESTRUTU-
RAS METÁLICAS E CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GINÁSIO DE 
ESPORTE O XAVIEZÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 39954790306 - R$ 48.000,00.

Belém - PB, 13 de Agosto de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO 
DIAGNÓSTICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CARACTERIZANDO PEÇAS TÉCNICAS PARA 
REPROGRAMAÇÃO/RETOMADA DE OBRA DE CONTRATO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA – 
TIPO B NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2021. 
DOTAÇÃO: 04.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.00000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 218.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – QSE 120.00000 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO 300.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00144/2021 
- 12.08.21 - FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - R$ 11.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREGADOR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE, ATÉ DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADA NO 
ANEXO I. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 02.04 SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2032 DISTRIUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 
001.000000 RECURSO ORDINÁRIOS 267.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000000 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTA 268.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERRENCIA DE IMPOSTO – EDUCAÇÃO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00134/2021 - 03.08.21 - SOLANGE SILVA DO NASCIMENTO - R$ 
19.800,00; CT Nº 00135/2021 - 03.08.21 - JOSE EDMILSON DO CARMO FEITOSA - R$ 19.800,00; 
CT Nº 00136/2021 - 03.08.21 - JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS - R$ 10.000,00; CT Nº 
00137/2021 - 03.08.21 - ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA - R$ 19.800,00; CT Nº 00138/2021 - 
03.08.21 - RUBENS BATISTA DOS SANTOS - R$ 19.998,00; CT Nº 00139/2021 - 03.08.21 - FELIPE 
PAIXAO FERNANDES DA SILVA - R$ 19.800,00; CT Nº 00140/2021 - 03.08.21 - LUIS ANTONIO 
DOS SANTOS - R$ 19.950,00; CT Nº 00141/2021 - 03.08.21 - COOPERATIVA REGIONAL DOS 
PRODUTORES RURAIS LTDA - R$ 1.912.921,00; CT Nº 00142/2021 - 03.08.21 - FRUTIACU - 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB - R$ 497.315,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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 EN-
SINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2021. DOTAÇÃO: 04.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
111.00000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 
218.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12.361.1001.2144 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – QSE 120.00000 TRANSFEREN-
CIA DO SALARIO EDUCAÇÃO 300.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00145/2021 - 12.08.21 - FLUXO CONSULTORIA E ENGE-
NHARIA LTDA - R$ 13.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM ESTRUTU-
RAS METÁLICAS E CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GINÁSIO DE 
ESPORTE O XAVIEZÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00034/2021. DO-
TAÇÃO: 02.05 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 
371.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00146/2021 - 13.08.21 - RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 39954790306 - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 028/2021 – PMBV
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00080/2021 –PMBV

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura-PB, através da sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 
0028/2021 – PMBV, do Tipo Menor Preço por Item, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0080/2021 - PMBV, objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA DOS SERVIÇOS 
DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB, com abertura prevista para o último dia 
12/08/2021, às 10:00hs, foi declarada DESERTA em razão do não comparecimento de nenhuma 
empresa licitante. Mais informações poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@
gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 12 de agosto de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0028/2021 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 08h30min (horário 
local) do dia 30 de agosto de 2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. A sessão pública 
será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada 
a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser 
adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventura.pb.gov.br ou por e-mail (licita-
caopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 16 de Agosto de 2021.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00121/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta, convoca as empresas 

participantes do Pregão Presencial Nº 00121/2021, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Limpeza 
e Descartáveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município, 
para a fase de lances, marcada para as 09:00 horas do dia 10 de Setembro de 2021, no Setor de 
Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/PB. Informações no 
horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222 - Email: licitacaocabe-
delo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 16 de Agosto de 2021
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00018/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00018/2021, que objetiva: Contratação de empresa para serviços de confecção de Talões da 
Zona Azul. Contratação de empresa para serviços de confecção de Talões da Zona Azul; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 
JUNIOR 01159557470 - R$ 5.400,00.

Campina Grande - PB, 12 de Agosto de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de Pessoa 
Jurídica para confecção de Fardamentos, para atender as necessidades dos Agentes de Trânsito 
da STTP(Superintendência de Transito e Transportes Públicos). Conforme termo de especificações 
anexo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: R.L COMERCIO 
VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 84.412,00; RC SERVICOS & CONSERVACAO 
EIRELI - R$ 32.495,00.

Campina Grande - PB, 21 de Julho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de confecção de Talões da Zona Azul. Con-

tratação de empresa para serviços de confecção de Talões da Zona Azul. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações 
de melhoria nos sistema de trânsito 33.90.39.99 – 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Supe-
rintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00093/2021 - 12.08.21 
- NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 5.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: Aquisição de Implementos 
Agrícolas para o Município de Caraúbas – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório e ADJUDICO o seu objeto a: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - R$ 25.885,00; BRASIDAS EIRELI - R$ 5.650,00.

Caraúbas - PB, 20 de Julho de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Implementos Agrícolas para o Município de Caraúbas – PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos provenientes da proposta: 
026617/2020/ Ministério do Desenvolvimento Regional e Próprios do Município de Caraúbas a título 
de contrapartida: 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB 20.608.0031.1014 – AQUISIÇAO 
DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0010000.01 – Recursos Ordinários 4.4.90.52.01 – 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 11401/2021 - 22.07.21 
- BRASIDAS EIRELI - R$ 5.650,00; CT Nº 11402/2021 - 22.07.21 - AGRO SHOP COMERCIO VA-
REJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - R$ 25.885,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para elaboração de um projeto executivo de 
engenharia para a construção de um lago artificial com barragem de terra localizada no Município 
de casserengue/PB. LICITANTE HABILITADO: J F GEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada as 09:00 horas 
do dia 26 de Agosto de 2021, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na rua Durval da Costa Lira, 343 - Centro – 
Casserengue – PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3634–1141.

Casserengue - PB, 16 de Agosto de 2021, 
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: Locação e Licença de 
uso dos Softwares de Contabilidade Pública, Portal da Transparência Pública, Tributos, portal do 
Contribuinte, sistema e bens patrimoniais, Controle de Estoque, Folha de pagamento, e Licitação; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IMPORT INFORMATICA 
EIRELI - R$ 64.560,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - R$ 48.600,00.

Casserengue - PB, 11 de Agosto de 2021,
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços no fornecimento de Links de Internet para as secretarias 
da Administração Municipal do Município de Casserengue/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LEMOS E MORAIS LTDA – ME - R$ 42.000,00.

Casserengue - PB, 13 de Agosto de 2021,
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação e Licença de uso dos Softwares de Contabilidade Pública, Portal da Transpa-
rência Pública, Tributos, portal do Contribuinte, sistema e bens patrimoniais, Controle de Estoque, 
Folha de pagamento, e Licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Casserengue: 20.020 SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO – 04.122.1002.2003 – Manutenção da Secretaria de Administração – 1001 – Recursos 
Ordinários – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 12/08/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00042/2021 - 12.08.21 - 
IMPORT INFORMATICA EIRELI - R$ 64.560,00; CT Nº 00043/2021 - 12.08.21 - PUBLIC SOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA - R$ 48.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no fornecimento 
de Links de Internet para as secretarias da Administração Municipal do Município de Casserengue/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS; 
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE) = 20.020 – SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.1002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA = 20.040 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA – 12.361.1002.2019 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA = 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.1005.2054 – 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 16/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: 
CT Nº 00044/2021 - 16.08.21 - LEMOS E MORAIS LTDA - ME - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2021
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 10h00min no dia 02 de setem-
bro de 2021, nos termos do edital de Chamada Pública nº 001/2021, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caturité, Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075

Caturité, 16 de Agosto de 2021.
HELDER FRANCISCO NUNES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 006/2021, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR. Data de abertura: 31/08/2021 às 09h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 16 de agosto de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da Unidade Básica 
de Saúde - UBS localizada no Bairro São Geraldo no Município de Conceição-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021.  DOTAÇÃO: PROPOSTA 05497.410000/1200-01, 
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/
PB - 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE TRABALHO - 10 301 1012 1017 
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE; 10 301 1012 1060 AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE- ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTA-
LAÇÕES.VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: 
CT Nº 40301/2021 - ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. VALOR: R$ 82.832,25 (oitenta 
e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Conceição - PB, 13 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021
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 00034/2021, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização na Merenda 
Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 – valor global R$ 
613.404,50 (seiscentos e treze mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos), EDNALDO 
LOPES LEITE – MERCADINHO SÃO LUCAS – CNPJ Nº. 10.509.186/0001-62 - vencedor dos itens nº 
21 e 26 – valor global R$ 7.667,40 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Conceição - PB, 30 de julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00034/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 

Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00034/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização na 
Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Conceição - PB. Situação: HO-
MOLOGADO em 12/08/2021. Homologado para: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE 
CEREAIS LTDA – CNPJ Nº. 21.391.428/0001-82 - vencedor dos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 – valor 
global R$ 613.404,50 (seiscentos e treze mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos); 
EDNALDO LOPES LEITE – MERCADINHO SÃO LUCAS – CNPJ Nº. 10.509.186/0001-62 - ven-
cedor dos itens nº 21 e 26 – valor global R$ 7.667,40 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais 
e quarenta centavos).

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

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
AVISO DE CANCELAMENTO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
A Prefeitura Municipal de Conceição – PB torna público o Cancelamento do Pregão Presencial 

00022/2021, para: Aquisição de 01 (um) trator cortador de grama para capina de jardins e outros 
espaços públicos do município de Conceição/PB, que estava prevista a disputa para o dia 25 de 
Agosto de 2021 às 10:00 horas. Motivo: Razões de Interesse Público. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação no Centro Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, s/n - São José - Conceição - PB.

Conceição - PB, 16 de Agosto de 2021. 
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da Unidade Básica 
de Saúde - UBS localizada no Bairro São Geraldo no Município de Conceição-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021.  DOTAÇÃO: PROPOSTA 05497.410000/1200-01, 
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/
PB - 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE TRABALHO - 10 301 1012 1017 
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE; 10 301 1012 1060 AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE- ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTA-
LAÇÕES.VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: 
CT Nº 40301/2021 - ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. VALOR: R$ 82.832,25 (oitenta 
e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Conceição - PB, 13 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2021. OBJETO: Conclusão da construção do Centro 
de Comercialização de Produtos Artesanais do Gurugi. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores: Construtora Imperial Eireli - CNPJ 33.777.036/0001-35. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Km 3 - Conde - PB, 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.

Conde - PB, 16 de Agosto de 2021
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAR

AMOSTRA DE SISTEMA
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 

prestação de serviços especializados e continuados de administração, gerenciamento, controle e 
aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento de cartão de combustível, para atender 
a frota da Prefeitura Municipal de Conde - PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 
para comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, às 15:00 horas do dia 
19 de agosto de 2021, objetivando a apresentação da amostra do sistema exigido, conforme as 
disposições do respectivo Edital. Nesse mesmo local, data e horário será dado início a referida 
apresentação, conforme o item 16.1 do Edital, a qual poderá ser assistida pelos demais licitantes 
e quem mais possa interessar. EMPRESA CONVOCADA: Prime Consultoria e Assessoria Empre-
sarial Ltda. METODOLOGIA: A metodologia de avaliação do sistema será o preenchimento de um 
“checklist” representado pelos relatórios exigidos, que deverão ser emitidos in loco pelo referido 
sistema, e que estão devidamente relacionados do subitem 6.1.6.1 até o subitem 6.1.6.15, do Termo 
de Referência - Especificações, Anexo I do Edital. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rodovia PB 
018, s/nº - Rodovia - Km 3 - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas de segunda a quinta 
e das 08:00 as 14:00 horas na sexta, dos dias úteis.

Conde - PB, 16 de Agosto de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº125/2021

Processo Administrativo Nº 077/2021. Dispensa de Licitação Por Valor Nº 011/2021. 
Contratante:Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:Jhonatan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 
34.955.075/0001-48, Considerandoa solicitação do Sr. Francieudo Soares da Silva, Secretário de 
Administração, Planejamento e Gestão, deste município, através de seu memorando datado de 
26/07/2021. Considerando os novos serviços fica acrescentado o valor total de R$ 15.368,59 (quinze 
mil, trezentos e sessenta e oito reais, cinquenta e nove centavos) ao valor total contratado, com isso 
o valor total contratado passou para R$ 47.398,71 (Quarenta e sete mil, trezentos e noventa e oito 
reais, setenta e um centavos). Fundamentado no inciso §1º do Art. 65 Lei Nº 8.666 e suas alterações, 
e na clausula decima. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.Partes:Irani Alexan-
drino da Silva (Prefeito) eSr. Jhonatan Andrade da Silva, CPF: 095.046.974-29(Pela contratada).

Coremas-PB,02de agostode 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMINHÃO BASCULANTE), PARA REALI-

ZAR SERVIÇOS DE: TRANSPORTE DE MATERIAL (PIÇARRO), PARA RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS; TRANSPORTE DE AREIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTINADA 
AS OBRAS REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. Foi considerado vencedor do 
certame o licitante: ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 - Valor: R$ 76.800,00. Maio-
res informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major 
Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 12 de Agosto de 2021.

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00073/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada no ramo pertinente instalada no município para prestação de serviços 
em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, ortopédicos e de traumatologia para a população do 
município de Guarabira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 5.017.375,50; UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA 
LTDA - R$ 346.269,00.

Guarabira - PB, 12 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00083/2021

Aos 02 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro de 
2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00083/2021 que objetiva 
o registro de preços para: Registro de preços para Aquisições de tecidos diversos e outros para 
atender as demandas da Administração Municipal; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.789.822/0001-66
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 TECIDO DE OXFORD 
PRETO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1200 6,60 7.920,00

2 TECIDO DE OXFORD 
MARROM

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1200 6,60 7.920,00

3 TECIDO DE OXFORD 
VERDE

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1200 6,60 7.920,00

4 TECIDO DE OXFORD 
BRANCO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1200 6,60 7.920,00

5 TECIDO DE OXFORD 
AZUL

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1200 6,60 7.920,00

8 FEUTRO CORES VA-
RIADAS

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 200 11,40 2.280,00

9 TECIDO FILÓ BRAN-
CO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1600 6,40 10.240,00

10 TECIDO FILÓ AMA-
RELO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1600 6,40 10.240,00

11 TECIDO FILÓ LA-
RANJA

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1600 6,40 10.240,00

12 TECIDO FILÓ VER-
MELHO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1600 6,40 10.240,00

13 TECIDO CHITA LISO 
PRETO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDAV

METROS 500 5,98 2.990,00

14 TECIDO CHITA LISO 
DOURADO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

15 TECIDO CHITA LISO 
BRANCO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

16 TECIDO CHITA LISO 
VERDE

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

17 TECIDO CHITA LISO 
AMARELO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

18 TECIDO CHITA ES-
TAMPADO VERDE

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

19
TECIDO CHITA ES-
TAMPADO AMARE-
LO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

20 TECIDO CHITA ES-
TAMPADO PRETO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

21
TECIDO CHITA ES-
TAMPADO DOURA-
DO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

22 TECIDO CHITA ES-
TAMPADO BRANCO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

23 TECIDO CHITA ES-
TAMPADO AZUL

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

24
TECIDO CHITA ES-
TAMPADO VERME-
LHO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 5,98 2.990,00

30 TECIDO TESTOLE-
NE

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 8,85 4.425,00

31 TECIDO XADREZ

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 2300 8,85 20.355,00

32 MALHAS LISAS CO-
RES VARIADAS

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 2000 10,40 20.800,00

34 VIÉS LARGO CORES 
VARIADAS

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

PC 200 7,80 1.560,00

43
TECIDO ATOALHA-
DO CORES DIVER-
SAS

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 1000 24,40 24.400,00

44 TECIDO ALGODÃO 
LISO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 300 12,50 3.750,00

45 TECIDO FRALDA

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 600 7,90 4.740,00

48 TECIDO ANARUGA

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 500 18,60 9.300,00

49 TECIDO BAIANO

MARINGA CO-
MERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES 
LTDA

METROS 300 16,90 5.070,00

TOTAL 213.120,00

VENCEDOR: REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI
CNPJ: 22.226.628/0001-42
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

25 TECIDO CETIM VER-
MELHO

REGIS UNIFOR-
MES E COMER-
CIO EIRELI

METROS 1000 5,25 5.250,00

26 TECIDO CETIM AMA-
RELO

REGIS UNIFOR-
MES E COMER-
CIO EIRELI

METROS 500 5,25 2.625,00

27 T E C I D O  C E T I M 
VERDE

REGIS UNIFOR-
MES E COMER-
CIO EIRELI

METROS 1000 5,25 5.250,00

28 TECIDO CETIM DOU-
RADO

REGIS UNIFOR-
MES E COMER-
CIO EIRELI

METROS 1000 5,25 5.250,00

29 TECIDO CETIM AZUL
REGIS UNIFOR-
MES E COMER-
CIO EIRELI

METROS 800 5,25 4.200,00

47 MALHA ESTAMPADA
REGIS UNIFOR-
MES E COMER-
CIO EIRELI

METROS 500 15,00 7.500,00

TOTAL 30.075,00

VENCEDOR: ROSELMA VIEIRA SOARES
CNPJ: 00.977.582/0001-60
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

6 LAME ROSELMA VIEI-
RA SOARES METROS 800 14,25 11.400,00

7 VELUDO ROSELMA VIEI-
RA SOARES METROS 800 23,40 18.720,00

33 FITA DE CETIM CO-
RES VARIADAS

ROSELMA VIEI-
RA SOARES PC 200 6,00 1.200,00

35 ELÁSTICOS DE TA-
MANHOS VARIADOS

ROSELMA VIEI-
RA SOARES METROS 200 17,00 3.400,00

36 BOTÓES DIVERSOS ROSELMA VIEI-
RA SOARES UND 300 0,98 294,00

46 TECIDO FLANELADO ROSELMA VIEI-
RA SOARES METROS 250 8,00 2.000,00

TOTAL 37.014,00
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00083/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00083/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.789.822/0001-66.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 

24 - 30 - 31 - 32 - 34 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49.
Valor: R$ 213.120,00.
- REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI.
CNPJ: 22.226.628/0001-42.
Item(s): 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 47.
Valor: R$ 30.075,00.
- ROSELMA VIEIRA SOARES.
CNPJ: 00.977.582/0001-60.
Item(s): 6 - 7 - 33 - 35 - 36 - 46.
Valor: R$ 37.014,00.
Total: R$ 280.209,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 02 de Agosto de 2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente instalada no município 

para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, ortopédicos e de trauma-
tologia para a população do município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00073/2021. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT 
Nº 00324/2021 - 21.07.21 - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 346.269,00; CT Nº 
00325/2021 - 12.07.21 - HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 5.017.375,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preços para Aquisições de tecidos diversos e outros para atender as 
demandas da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00083/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00339/2021 - 02.08.21 - MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 213.120,00; 
CT Nº 00340/2021 - 02.08.21 - REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI - R$ 30.075,00; CT 
Nº 00341/2021 - 02.08.21 - ROSELMA VIEIRA SOARES - R$ 37.014,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: Aquisição de 
pneus automotivos para os veículos da frota municipal; ADJUDICO o seu objeto a: NORCOL NOR-
DESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 185.960,00; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS 
LTDA - R$ 408.144,00.

Gurinhém - PB, 04 de Agosto de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: Aquisição de pneus 
automotivos para os veículos da frota municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 185.960,00; 
VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R$ 408.144,00.

Gurinhém - PB, 11 de Agosto de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00026/2021

Aos 11 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro 
- Gurinhém - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 003, de 02 de Ja-
neiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00026/2021 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição de pneus automotivos para os veículos da frota 
municipal; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

- NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 13.440.646/0001-31.
Item(s): 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 24 - 29.
Valor: R$ 185.960,00.
- VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 24.279.655/0001-09.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 

31 - 32 - 33 - 34 - 35.
Valor: R$ 408.144,00.

Gurinhém - PB, 11 de Agosto de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: Aquisição de 
peças automotivas de reposição que serão destinadas a manutenção e conservação dos veículos 
da frota municipal; ADJUDICO o seu objeto a: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 
- R$ 103.800,00; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R$ 511.145,20.

Gurinhém - PB, 28 de Julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: Aquisição de peças 
automotivas de reposição que serão destinadas a manutenção e conservação dos veículos da 
frota municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: O CEAREN-
SE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 103.800,00; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS 
LTDA - R$ 511.145,20.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00027/2021

Aos 04 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Cen-
tro - Gurinhém - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada 
no Pregão Presencial nº 00027/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de peças 
automotivas de reposição que serão destinadas a manutenção e conservação dos veículos da frota 
municipal; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

- O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.
CNPJ: 02.044.971/0001-69.
lote(s): 2 - 11.
Valor: R$ 103.800,00.
- VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 24.279.655/0001-09.
Lote(s): 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.
Valor: R$ 511.145,20.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de peças automotivas de reposição que serão destinadas a manutenção 
e conservação dos veículos da frota municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00027/2021. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
– 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, 
ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZA-
ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
– 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 
EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSI-
COS DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDO-
SO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ 
– 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLES-
CENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/
CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/
CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS – 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00084/2021 - 04.08.21 - O CEAREN-
SE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 103.800,00; CT Nº 00085/2021 - 04.08.21 - VIEGAS 
AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R$ 511.145,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus automotivos para os veículos da frota municipal. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
– 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.
PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD-
MINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04.122.0015.2006 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 02.04 SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO E 
COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DE 
OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANS-
PORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
– 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 12.366.0005.2011 
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 EXECUCAO 
DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 GERENCIA-
MENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE 
SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSI-
COSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDO-
SO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ 
– 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLES-
CENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/
CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/
CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS – 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00092/2021 - 11.08.21 - NORCOL 
NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 94.980,00; CT Nº 00093/2021 - 11.08.21 - VIE-
GAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R$ 202.905,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Pre-
sencial n° 00021/2021, com o objeto a Contratação de serviços técnico especializados na elaboração 
e acompanhamentos de projetos técnicos do município de Ibiara-PB, conforme edital e HOMOLOGO 
o seu objeto a empresa: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME -  CNPJ nº 10.954.456/0001-77, 
vencedora com o valor mensal de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinqüenta reais) e com o 
valor global de R$ R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinqüenta reais). conforme análise e 
julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 16 de Agosto de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Substituto, ADJUDICO sob o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00022/2021, para Locação de softwares para os serviços contábeis, para a secretaria 
de Administração e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA - ME CNPJ: 07.553.129/0001-76, vencedora com o valor mensal de R$ 5.700,00 (cinco mi 
e setecentos reais) e valor global de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), conforme 
analise e julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 16 de Agosto de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00023/2021, para a contratação de empresa ou pessoa física para a locação de 
veículo atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde HOMOLOGO o seu objeto a 
empresa:  NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ – ME – CNPJ Nº 03.627.721/0001-14, vencedora com o 
valor global de R$ 49.750,00 (quarenta e nove mil setecentos e cinqüenta reais), conforme analise 
e julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 16 de Agosto de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00024/2021 com o seu objeto a contratação de mão de obra (oficina 
mecânica) para conserto de veículos em geral, aos veículos pertencentes ao município, aos locados 
ou a disposição do município de Ibiara - PB, conforme edital. Com as licitantes classificadas em 
todas as fases deste certame,  a empresa FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, cadastrado no CNPJ 
n° 03.517.351/0001-62, declarada vencedora de alguns itens com o valor global de R$ 53.160,00 
(cinqüenta e três mil cento e sessenta reais), a empresa SUELITON LOPES TERTO, cadastrado 
no CNPJ n° 20.606.114/0001-97, foi declarada vencedora de alguns itens com o valor global de 
R$ 104.380,00 (cento e quatro mil trezentos e oitenta reais) e a empresa RETIFICA DE MOTORES 
GIPAGEL LTDA, cadastrada no CNPJ n° 40.983.728/0001-03, foi declarada vencedora de alguns 
itens com o valor global de R$ 121.510,00 (cento e vinte e um mil quinhentos e dez reais).

Ibiara - PB, 16 de Agosto de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para formação de registro de 
preços e possível compra de material de informática e suprimentos destinados a Prefeitura Municipal 
de Juru PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 30 de Agosto de 2021. Início da fase de 
lances: 09:35 horas do dia 30 de agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 17 de agosto de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
formação de registro de preços e possível compra de medicamentos e material cirúrgico hospitalar 
destinados ao Hospital e Maternidade Isaura Pires do Carmo Município de Juru – PB. Conforme 
especificações contidas no termo de referência anexo I deste edital. Abertura da sessão pública: 
14:00 horas do dia 30 de agosto de 2021. Início da fase de lances: 14:10 horas do dia 30 de agosto 
de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 17 de agosto de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2021, que objetiva: CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO EM 
ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS 
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PROVENIENTE DE ADESÃO A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020, VINCULADA AI PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2019, DO 
FNDE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ no 61.591.459/0001-00 - R$ 263.502,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Agosto de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO EM ATENDIMENTO ÀS 
ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS, DO FNDE: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2021 - Ata de Re-
gistro de Preços nº 005/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 
016/2019, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. 
DOTAÇÃO: Recurso Federal e Próprios: 01.004 Secretaria de Educação - 12 361 1003 1001 
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação – 44.90.52 99 Equipamentos e 
Material Permanente. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00280/2021 - 16.03.21 – DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
LTDA, inscrita no CNPJ no 61.591.459/0001-00 - R$ 263.502,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Agosto de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00028/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: locação de software na 
área pública, cujo abertura será no dia 27.08.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. O edital encontra-se nos 
endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 16 de agosto de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa para conclusão dos serviços de construção de quadra coberta 

com vestiário, conforme Convênio PAC 2 Nº 5630/2013. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: 
R$ 139.811,58. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@
passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 16 de Agosto de 2021
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

UNIÃO  A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0005/2021
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0005/2021, 

tipo menor preço global, Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas urbanas 
do município de Pedra Branca-PB, referente ao Contrato de Repasse nº 899677/2020/NDR/CAIXA-
-Operação 1070385-60, Abertura dia 03.09.2021 as 08:30 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-
-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 16 de Agosto de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00032/2021

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, torna público a realização da licitação na modali-
dade Pregão Presencial nº 00032/2021, do tipo menor preços por item, com objeto, serviços de 
vulcanização e troca de pneus, cuja abertura será no dia 30/08/2021 às 08:30 horas, a Rua Pres. 
João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br e 
www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 16 de Agosto de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00040/2021

A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00040/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 14:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  27/08/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, com objeto:  prestação de serviços para o transporte 
de estudantes da rede municipal de ensino da Prefeitura municipal de Piancó-PB, de acordo com as  
especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis 
no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 16 de agosto de 2021.
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Nono Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0006/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer 

combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 

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

Piancó-PB, 16 de Agosto de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00030/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de matérias 

de expediente e didáticos diversos, destinado a esta prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 
40.876.269/0001-50. Maurilio de Almeida Mendes - CNPJ 03.467.684/0001-24. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Pilõezinhos - PB, 16 de Agosto de 2021
MARCELO MATIAS CAMELO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviço de reforma do prédio da Prefeitura 

Municipal de Poço José de Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 03/09/2021, na sala de 
Reuniões da CPL, Avenida Frei Damião, n° 252, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 16 de agosto de 2021.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/13; 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: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 16 de Agosto de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00017/2021 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 
Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, sistema de registro de 
preços, para: Registro de Preços para Contratação, futura e parcelada, de empresa para locação 
de equipamentos de sonorização, iluminação, caminhão de som e prestação de serviço de mon-
tagem, operacionalização, e desmontagem dos objetos locados, com equipe própria, destinados 
aos eventos municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachão do Bacamarte - PB, 16 de Agosto de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PEREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

N°. 005/2021
ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 005/2021 ao Contrato Nº 006/2020/PMSI. CONTRATANTE: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ nº. 01.612.693/0001-36. CONTRATADA: MOTIVA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 31.381.604/0001-59. OBJETO: O presente termo 
aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 
02/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta do presente contrato. VIGÊNCIA: Pelo 
presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 90 (noventa) dias, sendo iniciado 
o presente aditivo no dia 06 de agosto de 2021 e tendo seu término no dia 04 de novembro de 
2021. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e 
da contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal 
no artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratifi-
cadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Inês - PB, 06 agosto de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA 

Prefeito
CONTRATANTE

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 31.381.604/0001-59

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente 
e didático destinados as atividades das Secretarias do Município de Santa Luzia-PB, durante o 
exercício 2021.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 27/08/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 16 de agosto de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00032/2021
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de equipamentos e matérias de infor-

mática, destinados à Prefeitura Municipal e as diversas Secretarias do Município de Santa Luzia-PB.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 30/08/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 16 de agosto de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada para recebimento e destinação final 
adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 01/09/2021 - HORÁRIO: 08:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 16 de agosto de 2021.
Everaldo Martins de Oliveira 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº091/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PRE-
ÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB.2.0- DO 
RESULTADO.- 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.

Santa Rita - PB, 16 de agosto de 2021.
EDILENE DA SILVA SANTOS.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE DANÇA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA 
DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO 
RESULTADO. - ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - CNPJ: 
91.824.383/0001-78 - Valor R$: 204.421,30. - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS 
EIRELI - CNPJ: 21.589.394/0001-35 - Valor R$: 31.560,00. - META COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - CNPJ: 29.903.019/0001-20 - Valor R$: 1.038.052,00. - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO 
- CNPJ: 20.965.430/0001-55

Valor R$: 10.030,00. - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - CNPJ: 36.521.392/0001-81 - Valor 
R$:  26.138,40. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 13 de agosto de 2021.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE.

SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 25 de Agosto de 2021, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS INSERIDOS NO 
RENAME, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. 
Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.
portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 16 de agosto de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EPI`S (MÁSCARAS, PROTE-
TORES FACIAIS E OUTROS) E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUÍDOS A SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME PORTARIA Nº 1.857, 
DE 28 DE JULHO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EPI`S (MÁSCARAS, PROTETORES FACIAIS 
E OUTROS) E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUÍDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- ELO TEXTIL LTDA
CNPJ: 28.844.636/0001-39
Valor R$: 5.490,00
- FERNANDO UNIFORMES EIRELI
CNPJ: 21.008.058/0001-51
Valor R$: 128.800,00 
- GLOBAL COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 17.892.706/0001-08
Valor R$: 184.000,00 
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
CNPJ: 08.158.664/0001-95
Valor R$: 60.470,00
- MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI
CNPJ: 23.708.247/0001-62
Valor R$: 209.056,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 205.900,00
- MALHARIA ATLANTICO LTDA
CNPJ: 03.892.344/0001-40
Valor R$: 27.600,00
- MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 4.254,00 
- NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21
Valor R$: 3.600,00
- REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 12.533.412/0001-76
Valor R$: 38.700,00 

Santa Rita - PB, 16 de agosto de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
OBJETO: Aquisição de trator agrícola e roçadeira hidráulica, destinados ao município de São 

Domingos. Data e Local, às 09:00 horas do dia 27/08/2021, 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.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
CONVOCAÇÃO DE EMPRESAS REMANESCENTES

PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00034/2021
O pregoeiro deste município, torna público que fará realizar no dia 18 de Agosto de 2021, às 

09h30min, sessão com as empresas remanescentes do pregão acima citado, na sala de reuniões 
da CPL deste município para negociação de preços. Objeto: Contratação de serviço de locação 
de retroescavadeira para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de 
São José de Piranhas – PB. Tal fato decorre pela não assinatura de contrato por parte da empresa 
vencedora BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - CNPJ: 28.676.712/0001-44. 

São José de Piranhas - PB, 16 de Agosto de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
NOTIFICAÇÃO

PROCESSO: Pregão Presencial Nº 00034/2021. OBJETO: Contratação de serviço de locação de 
retroescavadeira para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de São 
José de Piranhas – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa BERNARDINO DE CARVALHO 
CAMARA NETO - CNPJ: 28.676.712/0001-44, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados 
da data desta publicação, apresentar defesa com o procedimento que se abre pela não assinatura 
de contrato. INFORMAÇÕES: sede da CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas 
- PB, 07:00 às 13:00 horas, dias úteis. 

São José de Piranhas - PB, 16 de Agosto de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente/Pregoeiro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00009/2021, para o dia 18 

de Agosto de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. . E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 04 de Agosto de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás GLP–P13 
[recarga] – botijão de 13Kg – para consumo interno das Secretarias deste município e para distri-
buição gratuita à população comprovadamente carente. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 01 de Setembro 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 16 de Agosto de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONFECÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS DE USO INDIVIDUAL (COLETE, BOLSA 

E CHAPÉU). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Tacima: 05.000 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.2026 
MANUTENÇÃO ASPS BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00104/2021 - 16.08.21 - ANTONIO 
CARLOS GOUVEIA PESSOA - R$ 5.169,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO

DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DO 

BAIRRO CENTRO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Tacima e: CT Nº 00089/2020 - Agreste Construtora e Comercio Ltda -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº.2021.140/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, que às 08hs:30min 
do dia 30 de agosto de 2021,licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço 
por item, para: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis destinada a farmácia básica 
do município de vista serrana /PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 
2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela 
lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail:vistaserranacpl@gmail.com.Edital:www.tce.pb.gov.br. www.
portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 16 de agosto de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

DER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 27/2021
Registro CGE Nº 21-01107-2

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 27/2021 (Obras de Restauração da Rodovia 
PB-079, Trecho: Alagoa Grande/Areia/Remígio, com 24,80 km) na Malha Rodoviária Pavimentada do 
Estado da Paraíba sob jurisdição das Residências Rodoviárias de Sapé e Itabaiana), que transcorreu 
o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que 
habilitou as Empresas: GL EMPREENDIMENTOS LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA e LIGTH ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI 
e Inabilitada a empresa: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado 
técnico operacional: para: a ) R E E S T A B I L I Z A Ç Ã O D E B A S E C O M O U S E M M I S 
T U R A D E S O L O S  na quantidade mínima de  1 2 . 5 0 0 m ³,  b) MICRO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO na quantidade mínima de 84.000m² e c) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO na 
quantidade mínima de  63.000m² e 10.4.subitem 10.4.1-c , não comprovou possui em seu quadro 
permanente Engenheiro detentor de Atestado Técnico para: a ) R E E S T A B I L I Z A Ç Ã O D E B 
A S E C O M O U S E M M I S T U R A D E S O L O S , b) MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO e 
c) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO; e por não ter apresentada os  exigidos no edital no item 
10.4.subitem 10.4.1: d)ANEXO 14– QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO), “e” ou “e1”) Atestado de 
visita ou documento similar, f.f1) relação explicita de equipamentos e item 10.5 sub item 10.5.1: 
a) não apresentou ANEXO 3, b) não apresentou ANEXO 13, d) não apresentou ANEXO 15 e e) 
não apresentou ANEXO 4  e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 
19/08/2021   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 16 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30 horas do dia 24 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: Aquisição de certificados digitais 
para pessoa física(e–CPF) do tipo A3. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:30 Às 17:30 de 
segunda a quinta-feira e das 08:30 Às 13:30 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br. Convite: https://www.defensoria.pb.def.br/
transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

João Pessoa - PB, 12 de Agosto de 2021.
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Presidente da Comissão

CINEP
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, 

CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E CRISTAL 
DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ N°09.494.124/0001-45.

Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2021, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia 
mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o 
n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, 
respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 
no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente e 
domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, casado, 
Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade nº 2.197.172 
(SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa – PB, com base na legislação pátria 
vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de Promessa 
de Compra e Venda nº 063/2018 firmado com a empresa CRISTAL DISTRIBUIDORA LTDA/ME - 
CNPJ N°09.494.124/0001-45, que tem por objeto, formalmente, uma área total medindo 4.903,33 
m² (quatro mil, novecentos e três e trinta e três metros quadrados), correspondente ao Lote 14, 
da quadra 07, localizado no Distrito Industrial do Ligeiro – Campina Grande – PB, apresentando 
os seguintes limites e confrontações: Ao Norte, em 123,95m, com o Lote 15 da Quadra 07; Ao 
Sul, em 123,95m, com o Lote 13 da Quadra 07; A Leste, em 42,64m com a Rua Jose Paulino da 
Rocha; E a Oeste, em 42,64m com parte do Lote 07 da Quadra 07, operando-se tal rescisão pelos 
fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa em 
tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida na Cláusula Nona, 
do Contrato de Promessa de Compra e Venda nº 063/2018,anexado às fls. 107/117, do Processo 
Administrativo n. 0351/2018, principalmente as que estabelecem como cláusulas resolutivas a 
destinação diversa do imóvel, não implantação/funcionamento dentro do prazo acordado e o não 
pagamento das obrigações tributárias incidentes no imóvel; CONSIDERANDO, ainda, o pleno 
direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA, FIRMADO COM A EMPRESA CRISTAL DISTRIBUIDORA LTDA/ME - CNPJ 
N°09.494.124/0001-45, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme 
Resolução de Diretoria n° 012/2021, datada de 23 de fevereiro de 2021, razão pela qual cessam 
todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades 
pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos 
os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO DE PRO-
MESSA DE COMPRA E VENDA nº 063/2018, firmado em 28 de dezembro de 2018, celebrado entre 
a EMPRESA CRISTAL DISTRIBUIDORA LTDA/ME - CNPJ N°09.494.124/0001-45 e a COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 28 de julho de 2021.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

 RÔMULO SOARES POLARI FILHO RICCELLY FARIAS DE LACERDA
              Diretor Presidente Diretor de Operações

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, 
ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DOSINDICATO 

DOS POLICIAIS PENAIS NO ESTADO DA PARAÍBA

A Comissão pró-fundação do SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS NO ESTADO DA PA-
RAÍBA, que tem como presidente o senhor Wagner José Monteiro Falcão, inscrito no CPF nº. 
857.534.834-53, RG nº. 4420117 SDS/PE; na função de secretário o senhor Ronaldo Pedro de 
Lima Silva, inscrito no CPF nº. 041.518.734-65, RG nº 2639023 SSP/PB; os demais membros da 
comissão são: Genivaldo Soares da Silva Junior, CPF nº. 856.716.814-72, RG nº. 4.510.378 SDS/
PE; Juscelino Leite de Souza, CPF nº. 010.747.134-51, RG nº. 2243686 SSP/PB; José de Paula 
Cavalcante Júnior, CPF n°. 010.456.414-80, RG nº. 2.388.678 SSP/PB;CONVOVOCA a todos 
os policiais penais lotados em unidades prisionais e unidades administrativas da Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciária nos seguintes municípios do Estado da Paraíba:SANTA 
RITA-PB;SAPÉ-PB;GUARABIRA-PB;CAMPINA GRANDE-PB;PATOS-PB;CAJAZEIRAS/
PB;SOUSA-PB;ALAGOA GRANDE-PB;ALAGOA NOVA-PB;ALAGOINHA-PB;ALHANDRA-PB, ARA-
RUNA-PB;AREIA-PB;AROEIRAS-PB;BOQUEIRÃO-PB;BONITA DE SANTA ROSA-PB;BAYEUX-
-PB;BELÉM-PB;CONCEIÇÃO-PB;CABACEIRAS-PB;CAIÇARA-PB;CAJAZEIRAS-PB;CATOLÉ 
DO ROCHA-PB;COREMAS-PB;CUITÉ-PB;CRUZ DOS ESPIRITO SANTO-PB;ESPERANÇA-
-PB;GURINHÉM-PB;ITABAIANA-PB;ITAPORANGA-PB;INGÁ-PB;JACARAÚ-PB; JUAZEIRINHO-
-PB;MAMANGUAPE-PB;MALTA-PB;MONTEIRO-PB;PEDRAS DE FOGO-PB;PIANCÓ-PB;PICUÍ-
-PB;PILÕES-PB;PILAR-PB;POCINHOS-PB;POMBAL-PB;PRATA-PB;PRINCESA ISABEL-
-PB;QUEIMADAS-PB;RIO TINTO-PB;REMIGIO-PB;SANTA LUZIA-PB;SÃO BENTO-PB;SANTANA 
DOS GARROTES-PB;SÃO JOÃO DO CARIRI-PB;SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB;SÃO JOSÉ 
DE PIRANHAS-PB;SERRA BRANCA-PB;SERRARIA-PB;SOLÂNEA-PB; SOLEDADE-PB;SUMÉ-
-PB;TAPEROÁ-PB;TEIXEIRA-PB; UIRAÚNA-PB;UMBUZEIRO-PB;para participarem da Assembleia 
Geral de Fundação, nos termos deste Edital, que será realizada no dia 20 de setembro de 2021, 
e instalada às 09h00 (nove horas)min, em primeira convocação, e às 09h30 (nove horas e trinta 
minutos)min, em segunda e última convocação, para discutir e deliberar pela aprovação ou não da 
seguinte pauta: a) fundação do Sindicato dos Policiais Penais no Estado da Paraíbaque terá como 
base territorialos municípios da lista supra; b) aprovação do Estatuto Social; c) eleição e posse da 
diretoria executiva e do conselho fiscal; e, d) definição do local da sede do sindicato. A reunião/
assembleia será realizada na Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, que se 
encontra na Av. Floriano Peixoto, nº 715m, 1º andar - Centro, Campina Grande - PB, CEP 58400-165.

Campina Grande-PB, 05 de agosto de 2021.

Wagner José Monteiro Falcão
PRESIDENTE DA COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO

CPF: 857.534.834-53

Ronaldo Pedro de Lima Silva
SECRETÁRIO DA COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO

DERCPF: 041.518.734-65

A Serra da Borborema Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda com CNPJ 
41.086.716/0001-30 torna público que em 11/08/2021 deu entrada no processo de n° 1874/21 
requerendo a licença prévia para implantação de uma edificação comercial com 16 lojas  na Coor-
denadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para 
construção do empreendimento de 761,30m², localizado na rua Otacílio Neponiceno, S/N, bairro 
Catolé no município de Campina Grande-PB.

ASSISI INCORPORAÇÃO HABITACIONAL SPE LTDA, CNPJ: 38.249.008/0001-69, torna público 
que requereu a SEMAN- Secretaria do Meio Ambiente, a Licença de Operação para um Residencial 
Multifamiliar, com 40(Quarenta) unidades, denominado de ResidencialAssisi, situado à Rua José 
Rodrigues de Matos S/N – Planalto da Boa Esperança – João Pessoa – PB.

RESIDENCIAL REINO UNIDO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA  , CNPJ: 
39.794.663/0001-60, torna público que requereu a SEMAN- Secretaria do Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação para um Residencial Multifamiliar, com 64(Sessenta e Quatro ) unidades, denominado 
de ResidencialReino Unido, situado à Rua Eletricista Pedro Pontesde Lima - S/N Qd 041 Lote 
0375– Gramame – João Pessoa – PB.

A GERAN CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA EIRELI, 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. PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, 14 DE AGOSTO 
DE 2021, PÁGINA 14 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de agosto de 2021         28
Publicidade
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