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Grupo extremista que tomou o poder no Afeganistão também afirmou que não vai buscar retaliação contra ex-soldados e aponta para governo mais “suave”. Página 16

Talibã promete respeitar os direitos das mulheres

 

Ano CXXVIII Número 170 |  R$2,50 João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Mais de oito mil alunos 
da rede privada migram 
para a escola pública
Rede estadual de ensino recebeu um total de 49.169 novas matrículas para o ano letivo de 
2021, e agora atende a 258.190 mil estudantes nos 223 municípios da Paraíba. Página 6
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Obra-prima 
Título lançado em 1943 
e que encerra o chamado 
“Ciclo da Cana-de-Açúcar” 
escrito por José Lins do Rego 
será dissecado, nesta quarta-
feira, durante a programação 
do Agosto das Letras. 
Página 9
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Suporte Referência para pacientes de alto risco, maternidade de 
Patos se destaca pelo atendimento acolhedor e humanizado. Página 3

Colunas
Esse desprezo pelo que temos de melhor, de 

mais alto e eterno, como Augusto, vem de longe. 
E da elite, dos que chegaram ao poder, mesmo 

não sendo incultos.  Página 2
Gonzaga Rodrigues
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Últimas

Agosto das Letras Diretor da ePC e presidente 
da Funesc lançam concurso literário. Página 4
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Em outubro Treze e Sousa irão brigar por 
uma vaga na Copa do Nordeste 2022. Página 21

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

428.240

20.417.204

208.213.736

9.108

570.718

4.377.248
Fonte - PB: SeS-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.992.639

169.276.911

4.762.397.969
Pecuária Pesquisas da empaer para melhoria do rebanho 
bovino atrai produtores ao interior da Paraíba. Página 19
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Dizem os médicos que os neuróticos sabem 
que assim são: mas que não e, por vezes, desconfio 
que sou. Só não quero me transformar no canibal 

de ‘O Silêncio dos Inocentes’.  Página 12
Carlos Aranha

Estado registra média de um 
transplante de córnea por dia
Central estadual de Transplantes computou 53 cirurgias 
somente entre os meses de junho a julho. Página 8

Circuito Paladino irá sediar a 
3a etapa da Copa NE de Kart
Última etapa acontece dias 27 e 28 de novembro com a 
esperança de consolidar um “grid” paraibano.  Página 22

Em pesquisa, Lula dispara com 
40% das intenções de voto
ex-presidente ampliou de 12 para 16 pontos percentuais 
a vantagem sobre Bolsonaro, que tem 24%. Página 15

Meio milhão de passageiros 
passaram pelos aeroportos
Com altas sucessivas, retomada dos voos na Paraíba 
segue tendência de fluxo nacional. Página 17

Caixa irá depositar lucro do 
FGTS até o dia 31 de agosto
Distribuição de R$ 8,1 bilhões será proporcional ao saldo da 
conta do trabalhador em 31 de dezembro de 2020.  Página 18
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 O Nordeste deve passar a sofrer com eventos climáticos extremos 
mais frequentes. Isso significa que a região enfrentará, de maneira mais 
constante, os efeitos das enchentes, em áreas com maior índice de chu-
vas, e das secas, em municípios do Semiárido, por exemplo. O alerta é do 
Painel Intergovernamental sobre o Clima (IPCC), divulgado esta semana 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).

As intempéries se tornarão cada vez mais frequentes graças ao aque-
cimento global, que também afetará o clima nas demais regiões, com 
previsão de enchentes em cidades do Sudeste e períodos mais longos de 
estiagem no Centro-Oeste.

Dois vilões são responsáveis diretos pelo aquecimento do planeta, 
segundo destaca o documento: a emissão de gases a partir da queima de 
combustíveis fósseis e o desmatamento.

No primeiro caso, a solução passa inevitavelmente pela produção de 
energia limpa. Especialistas indicam que os governos precisam aumen-
tar consideravelmente, em curto espaço de tempo, os investimentos em 
energia eólica e solar. O Brasil tem avançado nesse sentido, com a instala-
ção de parques, que hoje são uma realidade em vários estados, inclusive, 
na Paraíba, onde o Governo do Estado tem incentivado e oportunizado a 
produção de energia limpa.

Quando o assunto é combate ao desmatamento, no entanto, o Brasil 
é de longe um dos piores exemplos. O país tem batido recordes negativos 
de forma recorrente. Entre agosto de 2020 e 31 de julho deste ano, os 
alertas de desmatamento somaram 8,7 mil quilômetros quadrados em 
toda a Amazônia. A área devastada tem quase seis vezes o tamanho da 
cidade de São Paulo.   

A política ambiental tem apresentado grande retrocesso, com o en-
fraquecimento dos órgãos de fiscalização, leis mais brandas para os cri-
mes contra a natureza e até incentivo à invasão e à ocupação de áreas de 
preservação.

Ambientalistas e autoridades policiais indicam que 90% da madeira 
que sai da Amazônia é ilegal, sem que nada ou quase nada possa ser feito 
diante da grande rede criminosa formada em torno do produto.

O documento da ONU é um grande alerta. Algumas mudanças já verifi-
cadas no planeta são irreversíveis, contudo, há decisões importantes a serem 
tomadas urgentemente de forma a evitar que as condições de vida na Terra se 
tornem inviáveis. E essas decisões passam por políticas responsáveis, que não 
permitam boiadas passando sob o olhar conivente das autoridades.

O alerta da ONU Flores afegãs
Os campos, os vales, as montanhas e as 

regiões desérticas estão cheios delas. Plan-
tas que põem a flor de tons brancos e rosas 
dando um ar de beleza a uma região inóspita 
do planeta. As aparentemente inofensivas 
papoulas não são utilizadas para enfeitar la-
res; cortejar as mulheres. Consumidas como 
produto de onde se extrai o ópio e a heroína, 
o seu plantio enriquece poucos, mas não os 
pobres agricultores tribais do Afeganistão. 
As mulheres, outras flores afegãs, hoje vol-
tam a chorar por um futuro de sombras. 

Nos 20 anos de ocupação americana, 
em processo de encerramento com cenas 
apocalípticas de pessoas agarradas a aviões 
tentando fugir pelo Aeroporto de Cabul,  as 
plantações de papoula se multiplicaram 
no país. Lugar onde  a pobreza é endêmica 
e carrega o título de maior produtor de pa-
poula do mundo, o Afeganistão 
viu a safra da flor avançar.

Em contrapartida, as mu-
lheres, principalmente nas ci-
dades, conseguiram algo que 
ansiavam. Coisas básicas para 
qualquer mulher ocidental. 
Sair de casa sozinha, estudar, 
escolher uma roupa, permitir 
que seu sorriso seja admira-
do. Flores devem enfeitar jar-
dins e participar da vida do país. 

Enquanto isso, as papoulas continua-
vam a ornar cada vez mais plantações. Na 
região sul do país, pesquisas feitas nos úl-
timos anos apontam que 85% dos vilarejos 
possuíam plantações da flor. Se o Taleban 
em seu primeiro governo, cultivava radicais 
terroristas como a Al Qaeda e, por outro 
lado, combatiam o plantio da papoula, após 
a invasão americana o plantio voltou a se ex-
pandir e a alimentar o tráfico de drogas.  

O ópio e a heroína “Made In Afeganis-
tão” abastecem mercados pelo mundo. E 
também com a participação do Taleban, que 
viu nas drogas uma boa fonte de recursos 
para manter suas ações bélicas e políticas. 

O grupo surgiu das guerrilhas de resistência 
à invasão pela União Soviética no final dos 
anos 70, transformou o Afeganistão numa 
versão de Vietnã soviético, armado e trei-
nado pelos Estados Unidos. Com o fim da 
guerra, ele chegou ao poder na década de 90 
e adotou uma leitura radical do islamismo. 

Para as outras flores afegãs, as mulhe-
res, é inegável que a chegada das forças oci-
dentais no início deste século trouxe sinais 
de esperança. Até a semana passada elas 
ocupavam mais de 20% do parlamento do 
país. Ganharam alguma voz, puderam sen-
tir o gosto de viver. Sim, não era o mundo 
perfeito; longe disso. Estupros, violências... 
nunca deixaram de existir no país, especial-
mente nas aldeias e áreas tribais. Mas um 
caminho havia sido tomado pelas flores-mu-
lheres e meninas afegãs e havia esperança. 

Miseráveis, os afegãs cul-
tivam a papoula ou o que lhes 
garantia a sobrevivência. Os 
agricultores, assim como os 
plantadores de coca da Bolívia 
e da Colômbia, só obtêm um 
pouco de recursos para so-
breviverem. E, assim, acabam 
como novas vítimas da cadeia 
de violência e medo do mundo 
das drogas. 

Nessa cadeia, as mulheres afegãs são 
flores frágeis. A partida das forças ociden-
tais atabalhoadamente, fruto de um impro-
vável acordo republicano/democrata dos 
EUA com o Taleban, fez o governo afegão 
desmoronar. E com ele a incipiente prote-
ção às mulheres. Nas áreas retomadas pelos 
talebans a burca volta a ser vestimenta e os 
relatos de violências voltam a ser ouvidos. 

Enquanto isso, os americanos ao reem-
barcarem condenam as mulheres a senten-
ças inimagináveis promovidas pelo Tabelan. 

Enquanto as papoulas são semeadas e 
protegidas, as melhores flores afegãs  sen-
tem pavor. Cultivem as mulheres, as maio-
res flores invisíveis do Afeganistão.

A dívida com Augusto
Pretextei uma consulta para re-

ver, conversar, nem tanto com o mé-
dico que me atura há décadas, mas o 
cultor sensível da paisagem humana e 
cultural da João Pessoa que ele adotou 
desde a passagem pelo nosso Liceu, 
vizinho de carteira e parceiro de cine-
clube de Martinho Moreira Franco.  

- Nosso Martinho... não é, Gonzaga! 
Não havia outro modo de nos re-

ver senão o exclamativo. Jaime (falo 
de doutor Manuel Jaime Xavier Filho), 
como eu, não deve ter ido se despedir 
do amigo de tantas afinidades. 

Ficamos sem palavras, um instan-
te, apenas, mas de um sentido e denso 
instante. Ele deixa a sua cadeira e se 
aproxima ao perceber minha dificul-
dade de audição. 

E é ele, ainda, 
que rompe o silêncio 
de dois compenetra-
dos, trocando Marti-
nho por Augusto dos 
Anjos. E com a vee-
mência de quem viu 
de perto ou de quem 
foi conferir além dos 
livros, o zelo, o amor, 
o alimento com que 
outros povos, outras 
nações reverenciam os seus heróis, 
doutor Jaime me pergunta: 

- Por que a Paraíba ainda não er-
gueu um monumento à altura de Au-
gusto dos Anjos? Que outro poeta 
maior tem o Brasil?  

Engasguei. Até hoje não sei. Por 
milagre subsiste o busto perfeito que 
a Associação de Imprensa e a Acade-
mia Paraibana de Letras conseguiram 
erguer, nos anos quarenta, ao lado de 
um tamarindo plantado para esse fim  
no Parque Solon de Lucena. Na última 
reforma feita no parque, restituído ao 

passeio público, o pequeno monumen-
to, livre do estacionamento de carros, 
ganhou visibilidade e um aceiro míni-
mo, um anel de grama ao rés do chão. 
O povo, que elegeu o poeta como o pa-
raibano do século, o vem respeitando. 
Não leva flores, como os russos aos 
seus heróis, mas o mantém intacto, di-
ferente do busto que deram a Camilo, 
na balaustrada, arrancado do pedes-
tal até hoje. 

Em “Dias Idos e Vividos”, Zé Lins 
narra o espanto de Gilberto Freire, 
numa visita que fazia ao arcebispo D. 
Adauto, diante da estátua majestosa 
plantada no terreiro do Palácio do Car-
mo. “Gilberto queria saber quem era o 
grande homem do monumento e eu não 

sabia. A custo o iden-
tificamos. Tratava-se 
do general Álvaro Ma-
chado, políticos dos 
começos do século, 
antigo governador do 
Estado. O outro irmão 
governador achou na-
tural que lhe dessem 
a eternidade. Então 
meu amigo me per-
guntou: ‘E para Au-
gusto dos Anjos, o que 

vocês daqui fizeram?”
Ante a altura de Augusto, como 

reclama Manuel Jaime, a dívida con-
tinua. A Academia, por iniciativa de 
Luiz Augusto Crispim, deu início a 
um memorial que hoje ocupa duas 
pequenas salas da casa colonial. 
Ocorre que o poeta que o visitante 
traz na cabeça merece muito mais, o 
memorial não é o que ele esperava, 
limitado a simples reprodução de fo-
tografias captadas de livros, a algu-
mas edições do EU e da bibliografia 
crítica. 

 As mulheres, 
outras flores afegãs, 
hoje voltam a chorar 

por um futuro de 
sombras   

 Esse desprezo pelo que 
temos de melhor, de mais alto 

e eterno, como Augusto, 
vem de longe. E da elite, dos 

que chegaram ao poder, mesmo 
não sendo incultos   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador   



Geral
Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        3

Casa de saúde Dr. Peregrino Filho, em Patos, oferece serviço qualificado e é referência para pacientes de alto risco
A Maternidade Dr. Pere-

grino Filho, localizada em Pa-
tos, é referência para pacientes 
de alto risco, que são aque-
las na qual a vida ou a saúde 
da mãe e/ou do feto e/ou do 
recém-nascido têm maiores 
chances de serem atingidas. 
Portadora do título de Hospital 
Amigo da Criança e da Mulher, 
a maternidade oferece uma as-
sistência humanizada, focada 
no acolhimento e na oferta de 
um serviço qualificado e segu-
ro, por meio de estratégias que 
foram implantadas ao longo 
dos anos.

 As ações de acolhimento 
são oferecidas ainda durante 
a gestação, quando as pacien-
tes de alto risco que realizam 
o pré-natal na unidade podem 
conhecer as instalações no 
“Tour da Gestante”. Os projetos 
de humanização são direcio-
nados tanto para as mamães 
quanto para os recém-nasci-
dos (RNs).

 Na sala de parto, após o 
nascimento dos RNs, as enfer-
meiras obstétricas confeccio-
nam carimbos de placenta com 
todos os dados do paciente. O 
projeto oferece mudança do 
modelo assistencial da unida-
de, bem como a satisfação e a 
criação de marcas psicológicas 
positivas para a vida da mulher 
e sua família, eternizando esse 
momento em forma de arte. 
Para fazer o carimbo, as enfer-
meiras fazem a higienização 
da placenta e, após passarem 
sobre o órgão tintas coloridas, 
utilizam a placenta para carim-
bar um papel. O desenho sim-
boliza a Árvore da Vida e cons-
titui uma forma de eternizar o 
vínculo entre mãe e filho, ainda 
na barriga da mãe.

 Logo após o parto, acon-
tece a “Hora Dourada” que 
consiste no contato pele a pele 
entre mãe e bebê e incentivo 
à amamentação na primeira 
hora de vida. Segundo a chefe 
do Núcleo de Enfermagem da 
Maternidade Peregrino Filho, 
Milene Nunes, esse momento 

Acolhimento e humanização 
no atendimento às gestantes

“Tanta coisa importante que 
a gente tem para discutir, e 
a vereadora defendendo voto 
de solidariedade para quem 
alimenta ódio aos Poderes e 
prega a violência, o assassi-
nato. O STF deu um freio de 
arrumação [ao mandar pren-
der Jefferson]”. Do vereador 
Marcos Henriques (PT), cri-
ticando a proposta de Eliza 
Virgínia.   

“Freio de arrumação” 
Por maioria, a Câmara de Ve-
readores de João Pessoa rejei-
tou requerimento da vereadora 
Eliza Virgínia (PP) que pedia o 
envio de votos de solidariedade 
ao presidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson, preso após 
ataques violentos a ministros 
do STF. Na visão da vereadora, 
a prisão dele foi por ter “sim-
plesmente emitido opinião”. Foi 
não, vereadora!   

O ministro Luís Felipe Salomão cita 
dados identificados pela PF: “Identi-
fica-se um processo de dupla susten-
tação: os canais que repercutem as 
insinuações [fake news sobre a urna 
eletrônica] ganham com o número de 
visualizações geradoras da monetiza-
ção; de outro lado, fortalece-se a nar-
rativa do emissor pela multiplicidade 
de canais que reiteram a mensagem”.    

BeneFícios mútuos   

Barrar recursos que Financiam sites inidôneos
 é o melhor caminho para conter as Fake news  

aqui, não! 

É uma decisão que deveria ter sido tomada há mais tempo. Refiro-me à proibição, pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), por meio do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Luís Felipe Salomão 
(foto), de proibir que cinco plataformas digitais - YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e Twitch.TV 
- repassem dinheiro a páginas hospedadas que disseminam notícias falsas sobre o sistema eleitoral 
brasileiro. É um procedimento adotado para barrar organizações criminosas que atuam em várias 

frentes, não somente nas redes digitais: cortar os recursos financeiros que as mantém em atividade. 
Simples, assim. Se a decisão vem tardiamente, do ponto de vista de que os efeitos das fake news 

cumpriram os objetivos pelos quais os malfeitores atuaram, ao menos chega a tempo de inibir novas 
investidas. Cortou-se o mal pela raiz? É cedo para dizer, mas o fato é que foi um passo importante dado 

pela Justiça para o enfrentamento de uma rede que, sob o argumento de que exerce a livre liber-
dade de expressão, se especializou “na divulgação de informações e dados enviesados ou 

falsos, ou, ainda, no que se convencionou denominar como desinformação”, conforme 
diz o ministro. A propósito disso, o ministro fez um registro, citando decisão de 2015, 
do ex-ministro do STF, Celso de Mello: “[a] liberdade de expressão não traduz franquia 
constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), o desembargador Joás 
de Brito afirma que o voto impresso, que 
é defendido por bolsonaristas, representa 
um retrocesso. “O [atual] sistema é audi-
tável. Respeitamos quem pensa diferente, 
mas o sistema é seguro e confiável”, disse, 
numa rádio. 

“seguro e conFiável”, diz tre 
soBre sistema de urna eletrônica 

articulando encontro 

ampliação contínua  

O deputado Frei Anastácio está articulando 
reunião com a Executiva Nacional do PT para 
tratar de um assunto em especial: o encon-
tro do ex-presidente Lula com o governador 
João Azevêdo (Cidadania). Possivelmente, 
confirma à coluna, a reunião ocorrerá hoje. 
O deputado esteve reunido com o governa-
dor, na segunda-feira, em João Pessoa.  

Bolsonaro será presidente de único mandato? Isso parece 
iminente, a considerar que o novo levantamento do XP/
Ipespe aponta a ampliação da vantagem de Lula: 40% 
contra 24% - antes era 38% contra 26%. É bem verdade 
de que estamos a mais de um ano da eleição. Mas há 
que se dizer: é a quinta pesquisa que aponta o cresci-
mento do petista, em cinco meses.      
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Na Paraíba

Tribunal de Justiça adere 
ao “Juízo 100% Digital”

O Diário da Justiça ele-
trônico de ontem trouxe a 
Resolução Nº 30/2021 que 
dispõe sobre a adesão do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
ao “Juízo 100% Digital”, con-
forme Resolução nº 345 de 9 
de outubro de 2020, do Con-
selho Nacional de Justiça. A 
Resolução foi assinada pelo 
presidente do TJPB, Saulo 
Henriques de Sá e Benevi-
des.

O “Juízo 100% Digital” 
constitui modalidade de pro-
cedimento na qual todos os 
atos processuais, inclusive 
audiências e sessões de jul-
gamento, serão realizadas 
por meio eletrônico, por in-
termédio da rede mundial de 
computadores, e sem neces-
sidade de comparecimento 
presencial das partes ou dos 
advogados e procuradores.

“Esta medida atende à 
necessidade de constante 
modernização do Poder Judi-
ciário, de modo a absorver e 
incorporar novas tecnologias 
na prestação de seus servi-

ços, sempre no intuito de me-
lhor atender aos jurisdicio-
nados”, afirmou o presidente 
do TJPB, Saulo Benevides. 
“Faz parte do objetivo Estra-
tégico do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, que consiste em 
promover a uniformização e 
melhoria contínua de políti-
cas e rotinas”, completou.

Os processos que tra-
mitam sob a modalidade 
“100% Digital” coexisti-
rão, no âmbito da mesma 
unidade jurisdicional, com 
processos que tramitam na 
modalidade tradicional, com 
identificação própria. Invia-
bilizada a produção de meios 
de prova ou de outros atos 
processuais de forma virtual, 
a sua realização de modo 
presencial não impedirá a 
tramitação do processo no 
âmbito do “Juízo 100% Digi-
tal”, diz a Resolução.

O documento esclare-
ce ainda que o “Juízo 100% 
Digital” poderá se valer tam-
bém de serviços prestados 
presencialmente por outros 

órgãos do tribunal, como 
aqueles exercidos pelos cen-
tros de conciliações, de cum-
primento de mandados, con-
tadoria, dentre outros, desde 
que os atos processuais pos-
sam ser convertidos em 
eletrônicos, bem como das 
Salas Virtuais de Atendimen-
to à Distância nos fóruns do 
Poder Judiciário da Paraíba 
(SATJ) e de Postos Avança-
dos no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba 
(PATJ).

Em seu Art. 2º, a Re-
solução diz que a escolha 
pelo “Juízo 100% Digital” é 
facultativa e será exercida 
pela parte demandante no 
momento da distribuição 
da ação. A opção da parte 
demandante será efetuada 
mediante marcação em local 
próprio do processo judicial 
eletrônico, quando do seu 
ajuizamento, devendo ser 
fornecido endereço eletrô-
nico e linha telefônica móvel 
das partes e dos advogados.

fortalece o vínculo e ajuda a 
mãe na produção de ocitocina, 
um hormônio que estimula a 
descida do leite. “O vínculo afe-
tivo é criado a partir desse ‘hor-
mônio do amor’ e o leite ma-
terno além de consolidar essa 
conexão, ainda oferta inúmeros 
benefícios para o binômio mãe 
e bebê”.

 Como forma de acolher 
as dificuldades e os receios das 
mães, a unidade realiza o pri-
meiro banho do recém-nascido 
próximo ao leito das genitoras, 
com finalidade de ensiná-las 
sobre o manejo do bebê e es-
treitar a relação entre mães, 
recém-nascidos e familiares. 
Além disso, as mães são trata-
das pelo nome, promovendo 
acolhimento e uma abordagem 
individualizada. 

Como uma unidade de 
alto risco, também são ofer-
tadas ações de humanização 

para atender as mães cujos 
bebês ficam internados na UTI 
Neonatal. Para elas, são oferta-
das diariamente banho de sol, 
ginástica laboral, café da tarde, 
rodas de conversa, exibição de 
filmes e oficinas. A diretora da 
maternidade, Railda de Almei-
da Gomes, explica que todo 
esse cuidado tem a única fina-
lidade de amparar as famílias 
enquanto os bebês se recupe-
ram: “Essa abordagem é um 
carinho da nossa equipe que se 
preocupa também com a saúde 
mental dessas genitoras”, afir-
ma.

 Para os bebês que estão 
na UTI, várias estratégias são 
empregadas. Datas comemo-
rativas são celebradas com 
roupas alusivas, assim como o 
mesversário, que é comemo-
rado com a mãe, na impossibi-
lidade de viver esse momento 
com o bebê e os demais mem-

bros da família. Os recém-nas-
cidos contam ainda com mu-
sicoterapia, que é aplicada na 
“Hora do soninho”. Na ocasião, 
são reduzidos a luminosidade 
os ruídos e a música aplicada 
neste ambiente tem como in-
tuito estabilizar parâmetros 
fisiológicos como saturação 
de oxigênio e o crescimento 
parâmetros comportamen-
tais. “Há vários estudos que 
apontam a eficácia dessa in-
tervenção no ambiente neo-
natal, reduzindo o estresse do 

ambiente hospitalar e favo-
recendo a redução do tempo 
de internação dos pacientes”, 
justifica Milene Nunes.

Para os casos onde ocor-
rem óbitos neonatais, a unida-
de desenvolveu um protocolo 
de atenção especial, no qual as 
famílias recebem acolhimen-
to de forma humanizada. “É 
um momento de ruptura de 
vínculo muito significativa e 
buscamos facilitar o enfrenta-
mento e amenizar os impactos 
emocionais causados pela per-

da”, conta Railda de Almeida 
Gomes. Nessas situações, são 
entregues às famílias a Certi-
dão de amor eterno e Carta de 
despedida, que são lembrança 
de vida do RN para os pais e fa-
miliares.

 A Maternidade Dr. Pere-
grino Filho atende 89 muni-
cípios da 3ª Macro Região de 
Saúde e da 6ª Gerência de Saú-
de. Somente em 2020, 3.444 
partos foram realizados e até 
julho de 2021, mais de 2.000 já 
foram registrados.

Os projetos de humanização são direcionados às mães e aos recém-nascidos

Foto: Secom-PB
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Projeto votado no Senado beneficia crianças e adolescentes em instituições públicas e garante o acesso a material didático

O Senado aprovou on-
tem, projeto de lei (2 201/21) 
que prioriza a matrícula de 
crianças e adolescentes com 
deficiência em instituições de 
ensino públicas, bem como 
garante o acesso a material di-
dático adequado às respectivas 
necessidades. A medida inclui 
creches, pré-escolas e institui-
ções de Ensino Fundamental 
e Médio que são mantidas ou 
subsidiadas por recursos pú-
blicos.

O projeto, de autoria da 
senadora Nilda Gondim  
(MDB-PB), foi aprovado por 
75 votos favoráveis e nenhum 
voto contrário. O texto segue 
agora à Câmara.

Durante debate da pro-
posta, o ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, foi criticado e 
recebeu o repúdio de senado-
res que discursaram. Na sema-

na passada, Ribeiro disse, em 
entrevista a programa da TV 
Brasil, que alunos com neces-
sidades especiais “atrapalha-
vam” o aprendizado de outras 
crianças, uma vez que não há 
equipe de professores com co-
nhecimento para dar “atenção 
especial” a esses alunos.

Para o relator da proposta, 
senador Romário (PL-RJ), a 
fala de Ribeiro é demonstração 
evidente da total incapacidade 
que o ministro tem para ocupar 
o cargo. “O País merece alguém 
à altura desta pasta e não um 
completo imbecil como este 
ministro”, completou. Romário 
é pai de Ivy, menina de 16 anos 
de idade que tem síndrome 
de Down. Durante a sessão, o 
senador Weverton (PDT-MA) 
pediu a convocação de Ribeiro 
ao plenário da Casa para que 
esclareça as declarações dadas 
sobre a educação de crianças 
com deficiência e a restrição no 
acesso à universidade.

Pedro Caramuru 
Agência Estado

Aprovada prioridade de alunos 
com deficiência nas matrículas

O Ministério Público Fe-
deral denunciou o coronel da 
reserva do Exército Sebastião 
Curió Rodrigues de Moura, o 
major Curió, pelo homicídio 
qualificado e ocultação do ca-
dáver de Pedro Pereira de Souza, 
conhecido como Pedro Carretel, 
integrante da guerrilha do Ara-
guaia, movimento de resistência 
armada à ditadura militar. Se-
gundo a Procuradoria, trata-se 
da sétima ação movida contra o 
militar que comandou o combate 
aos guerrilheiros. Em 2020, ele 
foi recebido pelo presidente Jair 
Bolsonaro no Palácio do Planalto.

O assassinato de Pedro 
Carretel ocorreu no início de 
1974, no Sudeste do Pará. Na 
época, ele já tinha se entregado 
aos militares, estava preso e era 
obrigado a trabalhar como guia 
do Exército nas matas da região. 
Segundo a Procuradoria, um 
grupo chefiado por Curió levou 
o guerrilheiro de uma base mi-

litar conhecida como Casa Azul, 
em Marabá, até uma fazenda 
em Brejo Grande do Araguaia, e 
executou o preso a tiros enquan-
to ele estava sentado e de mãos 
amarradas.

A denúncia indica que os 
demais membros das Forças 
Armadas que auxiliaram Curió 
a matar o guerrilheiro ainda não 
foram identificados ou já estão 
falecidos. O corpo foi ocultado 
e os restos mortais não foram 
encontrados até o momento, 
registra a ação, assinada por 
sete procuradores da Repúbli-
ca integrantes da Força Tarefa 
Araguaia.

A peça ajuizada no último 
dia 9, é a décima denúncia con-
tra militares por crimes na re-
pressão à guerrilha, diz o MPF. 
“No total, já são sete denúncias 
pelos assassinatos de dez oposi-
tores à ditadura, duas denúncias 
pelo sequestro e cárcere privado 
de seis vítimas, e uma denúncia 
por falsidade ideológica, expli-
cou a Procuradoria em nota.

No dia em que o ministro 
da Defesa, Walter Braga Netto, se 
recusou a reconhecer que o país 
tenha vivido uma ditadura mili-
tar, entre 1964 e 1985, pesquisa 
do Instituto Opinião mostra que 
grande maioria dos brasileiros 
é contra o abandono do regime 
democrático em favor do retorno 
de um regime de exceção no país. 
Segundo o levantamento, ape-
sar das demonstrações militares 
do presidente Jair Bolsonaro e 
dos atritos entre o comando das 
Forças Armadas e o Congresso, 
83,6% dos brasileiros disseram 
que o Brasil não deveria deixar 
de ser um país democrático e 
74,5% afirmaram que a demo-
cracia é sempre a melhor forma 
de governo.

Durante audiência pública 
na Câmara dos Deputados on-
tem, Braga Netto negou que o 
país tenha vivido uma ditadu-
ra militar. Para o general, houve 

no período um "regime forte", 
uma vez que, se tivesse havido 
ditadura, "talvez muitas pessoas 
não estariam aqui". Apesar da 
fala do ministro que minimizou 
o regime, 57,6% dos brasileiros 
avaliam que o presidente Bolso-
naro anseia pela implementação 
de uma ditadura militar no Brasil 
e 21,1% que não.

Segundo a pesquisa, 11,8% 
dos brasileiros são favoráveis ao 
retorno a uma ditadura militar e 
4,6% não responderam. Os prin-
cipais grupos favoráveis à volta 
de um regime de exceção são os 
de homens (13,6%), de 45 a 59 
anos (15,6%), cuja renda mensal 
é inferior a um salário mínimo 
(13,8%), evangélicos (16,9%) 
e do Nordeste (15,5%). Entre 
os principais grupos defensores 
do regime democrático, estão 
as mulheres (84,0%), de 25 a 34 
anos (86,7%), com renda familiar 
mensal acima de cinco salários 
mínimos (90,0%), sem religião 
(89,9%) e do Sudeste (86,3%).

Revelação de talentos

Autores paraibanos já podem se inscrever 
no Prêmio Literário José Lins do Rego

EPC vai publicar obras dos vencedores

As inscrições para o 
Prêmio Literário José Lins 
do Rego - 120 Anos foram 
iniciadas ontem. A iniciativa 
tem o objetivo de revelar e 
reconhecer talentos, além 
de estimular a criação e a 
divulgação de obras de au-
tores da literatura paraiba-
na. Trata-se de um concurso 
literário de seleção, premia-
ção e publicação das me-
lhores obras inscritas nas 
categorias romance, conto/
crônica, poesia e infanto-
juvenil, dentro da coleção 
Edições Funesc. 

As inscrições e o rece-
bimento dos textos tiveram 
início ontem e vão até 1º de 
outubro, não sendo cobra-
da inscrição. A divulgação 
do resultado está prevista 
para 1º de novembro. O 
concurso faz parte da pro-
gramação do Ano Cultural 
José Lins do Rego do Go-
verno do Estado e busca 

homenagear o autor parai-
bano em meio às comemo-
rações dos 120 anos de seu 
nascimento e os 90 anos da 
obra Menino de Engenho. 

O edital utiliza o gênero 
feminino: “autora”, “candi-
data”, “escritora”, “funcio-
nária” em referência a pes-
soas de diferentes gêneros. 
Com isso, estão habilitados 
a concorrer, “autoras parai-
banas” e também de outros 
estados, desde que residam 
na Paraíba há mais de dois 
anos, independente de sexo, 
identidade de gênero, etnia 
e formação cultural, religio-
sa ou política.

Os participantes de-
vem apresentar obras 
inéditas nas categorias 
romance, conto/crônica, 
poesia e infantojuvenil, no 
âmbito da coleção Edições 
Funesc sem qualquer res-
trição temática, desde que 
não ensejem preconceitos 
e/ou exclusão social, en-
tre outras formas de vio-
lência social. O concurso é 

resultado de um Termo de 
Parceria entre a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), através da Editora A 
União e a Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) por meio da Diretoria 
Técnica/Biblioteca Juarez 
da Gama Batista. Assim, os 
prêmios serão dados na 
forma de publicação das 
obras vencedoras e a EPC 
vai realizar a impressão 
dos livros e publicação das 
obras literárias dos pre-
miados.

A Funesc, por sua vez, 
fez uma parceria com di-
versas entidades literárias 
como Academia Paraibana 
de Letras, Instituto Históri-
co e Geográfico Paraibano, 
Academia Campinense de 
Letras e outras, para que 
profissionais destas entida-
des façam parte da curado-
ria selecionando as melho-
res obras.

No total, serão selecio-
nadas para publicação em 
livro com os selos Edições 

Funesc e Editora A União, 
cinco obras, uma em cada 
categoria, sendo: Coleção 
Riacho Doce: Romance (1); 
Coleção Gordos e Magros: 
Conto (1) e Crônica (1); Co-
leção Pureza: Poesia(1) e 
Coleção Velha Totônia: In-
fantojuvenil (1). Os textos 
classificados serão, após se-
leção pela Funesc, editora-
dos e impressos na Gráfica 
A União.

De acordo com a direto-
ra-presidente da EPC, Naná 
Garcez, foram formuladas 
uma série de atividades 
entre as duas instituições 
como o Festival de Música 
e agora o concurso literário 
José Lins do Rego. A gesto-
ra afirma que a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
tem uma editora e uma 
gráfica e busca oferecer ao 
paraibano uma literatura 
de qualidade, bem como 
a recuperação de autores, 
escritores e jornalistas que 
estavam esquecidos na me-
mória.

“A EPC enquanto edito-
ra vai publicar as obras dos 
autores vencedores que vão 
seguir os gêneros que José 
Lins escrevia. Nessa par-
ceria a Funesc já articulou 
com as entidades acadêmi-
cas para fazer a curadoria, a 
seleção das obras. O maior 
sonho de um escritor é ter 
sua obra publicada e isso 
é o que estamos garantin-
do”, explicou Naná Garcez.

 Já o diretor de Mídia Im-
pressa da EPC, William Costa, 
afirmou que o prêmio tem o 
objetivo de celebrar os 120 
anos de José Lins do Rego, 
contribuindo para a divulga-
ção e promoção da memória 
do autor paraibano, além de 
revelar os novos talentos li-
terários da Paraíba. “É um 
projeto de muita importância 
porque ajuda na difusão da 
vida e obra de um dos maio-
res escritores do Brasil. Na 
história da literatura brasilei-

ra, existem muitos exemplos 
de autores que participaram 
de concursos literários que 
foram divisores de águas 
em suas carreiras. É uma 
oportunidade de deixar uma 
carreira brilhante a partir da 
participação em um concur-
so dessa natureza”, elogiou. 

O presidente da Fu-
nesc, Pedro Santos, por sua 
vez, destaca a parceria com 
a Editora A União para re-
tomar o Edições Funesc,  
selo literário aplicado a 
publicações da instituição.  

As categorias que re-
ceberão obras serão as que 
foram escritas por José Lins 
do Rego: romance, conto, 
crônica, poesia e literatura 
infantojuvenil. As inscrições 
poderão ser feitas exclusi-
vamente por meio digital. 
A cerimônia de lançamen-
to deverá ocorrer no dia 
10 de dezembro deste ano. 

Serão consideradas as 

obras recebidas até as 23h59 
do último dia de inscrição e 
os candidatos só poderão ins-
crever uma obra em uma úni-
ca categoria. Serão impressos 
200 livros de cada categoria, 
no total de mil exemplares. 
Os premiados terão direito, 
cada um, a 50 exemplares 
de suas respectivas obras. 

O saldo remanescente 
de 750 exemplares dos cinco 
títulos serão de responsabili-
dade distributiva da Funesc, 
através do Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas da 
Paraíba, e da EPC, que divi-
dirão os exemplares entre si, 
em partes iguais. O Edital e o 
formulário de inscrição estão 
disponíveis no site da Funesc 
www.funesc.pb.gov.br. O con-
tato para obter mais infor-
mações é premioliterario-
zelins120anos@gmail.com.

Agosto das Letras
O lançamento do con-

curso ocorreu ontem durante 
a abertura da 7ª edição do 
“Agosto das Letras: Festival 
de Leitura da Paraíba”, que 
em 2021 celebra o ‘Ano Cultu-
ral Zé Lins do Rego: 120 anos’ 
e também faz um tributo ao 
jornalista, poeta, escritor e 
presidente da Funesc ,Wal-
ter Galvão, que faleceu no 
dia sete de julho deste ano. 

Devido à pandemia da 
covid-19, o evento foi trans-
mitido de forma virtual, atra-
vés do canal do YouTube da 
Funesc. Na oportunidade, es-
tiveram presentes, o presiden-
te da Funesc, Pedro Santos, 
o diretor do Jornal A União, 
William Costa, representando 
a EPC, falando sobre o Prêmio 
Literário José Lins do Rego 
– 120 Anos, marcando a re-
tomada das Edições Funesc. 

A programação poderá 
será acompanhada inclusive 
pela TV Funesc, através do link 
www.youtube.com/tvfunesc.  

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.brAgência Estado

Agência Estado

Foto: Marcos Russo

Lançamento do concurso ocorreu ontem, durante a abertura ‘Agosto 
das Letras’, com a participação do diretor de Mídia Impressa da EPC, 
William Costa (E), e do presidente da Funesc, Pedro Santos (D)

Brasileiros são contra um 
regime de exceção no país 

MPF denuncia Curió pelo 
assassinato de Carretel



Paraíba
Novas matrículas
A Rede Estadual de Ensino recebeu, para o ano letivo 2021, 
um total de 49.169 novas matrículas. Dessas, 16,74% 
são de alunos oriundos da rede privada. Página 6 Fo
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Foram aplicadas 2.992.639 doses, sendo 2.134.727 da primeira etapa de imunizantes ou a vacina de aplicação única  

PB vacina 52,8% da população 
com 1a dose contra covid-19
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O Sistema de Informa-
ção do Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) 
registrou a aplicação de 
2.992.639 doses. Até o 
momento, 2.134.727 pes-
soas foram vacinadas com 
a primeira dose e 857.912 
completaram os esquemas 
vacinais onde 795.622 to-
maram as duas doses e 
62.290 utilizaram imuni-
zante de dose única. A Pa-
raíba já distribuiu um total 
de 3.516.835 doses de va-
cina aos municípios. Com 
relação apenas à primeira 
dose, 52,8% da população 
já foi imunizada seguindo 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES).

No boletim divulga-
do ontem, a SES foi 251 
casos de covid-19. Entre 
os confirmados ontem, 36 
(14,34%) são casos mo-
derados ou 
graves e 215 
(85,66%) são 
leves. 

Agora, a 
Paraíba tota-
liza 428.240 
c a s o s  c o n -
firmados da 
doença, que 
estão distri-
buídos por 
todos os 223 municípios. 
Até o momento, 1.148.877 
testes para diagnóstico da 
covid-19 já foram realiza-
dos.

Também foram confir-
mados dez novas mortes, 
sendo nove  ocorridas en-
tre a segunda-feira e ontem. 
Os óbitos registrados no 
boletim divulgado ontem 
aconteceram entre os dias 
11 e 17 de agosto, todos 
em hospitais públicos. Com 
isso, o Estado totaliza 9.108 
mortes. O boletim registra 
ainda um total de 310.912 
pacientes recuperados da 
doença.

Concentração de casos
Seis municípios con-

centram 167 novos casos, o 
que corresponde a 66,53% 
dos casos registrados on-

tem. São eles: João Pessoa, 
com 80 novos casos, tota-
lizando 103.539; Campi-
na Grande, com 43 novos 
casos, totalizando 42.176; 
Santa Luzia, com 22 novos 
casos, totalizando 2.270; 
Santa Helena, com 10 no-
vos casos, totalizando 594; 
Boqueirão, com seis novos 
casos, totalizando 2.286 e 
Patos, com seis novos casos, 
totalizando 13.796.

Óbitos
Até ontem, 222 cida-

des paraibanas registra-
ram óbitos por covid-19. 
Os 10 óbitos confirmados 
neste boletim ocorreram 
entre residentes dos muni-
cípios de Água Branca (1); 
Alagoa Nova (1); Cabedelo 
(1); Cajazeiras (2); Campi-
na Grande (4) e Maman-
guape (1).

As víti-
mas foram 
seis homens 
e quatro mu-
lheres, com 
idades entre 
35 e 93 anos. 
Diabetes e 
cardiopatia 
foram as co-
morbidades 
m a i s  f r e -

quentes e dois não tinham 
comorbidades.

Ocupação de leitos
A ocupação total de lei-

tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
estado é de 20%. Fazendo 
um recorte apenas dos lei-
tos de UTI para adultos na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocu-
pação chega a 17%. 

Em Campina Grande 
estão ocupados 21% dos 
leitos de UTI adulto e no 
sertão 25% dos leitos de 
UTI para adultos. De acor-
do com o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 18 
pacientes foram internados 
entre a segunda-feira e on-
tem. Ao todo, 253 pacientes 
estão internados nas unida-
des de referência.

Estado tem 
queda em 
casos e mortes

Os últimos sete dias 
foram de resultados que 
deixam as expectativas dos 
paraibanos mais otimistas. 
Em uma semana, o Estado 
registrou quedas tanto nos 
números de novos casos 
como nos de novos óbitos 
decorrentes da pandemia 
de covid-19. A análise foi 
apresentada pelo professor 
Josenildo Brito de Oliveira, 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), em 
relatório semanal divulgado 
nesta segunda-feira, dia 16.

“João Pessoa e Campina 
Grande apresentaram que-
das expressivas de novos 
óbitos, respectivamente, 
63% e 56% na última se-
mana. A capital ainda teve 
três dias com zero óbitos, en-
quanto que Campina Grande 
alcançou quatro dias da úl-
tima semana sem registrar 
uma morte por Covid-19”, 
explicou o professor.

 O momento, no entan-
to, não é para relaxar com 
as medidas de segurança e 
atenção. Ainda segundo o 
trabalho, estima-se que, até o 
próximo sábado, dia 21, o Es-
tado contabilizará 430.232 
casos, registrando 9.120 
mortes. Já Campina Grande 
deve alcançar os 42.218, com 
1.076 óbitos.

O projeto estuda da-
dos obtidos através do site 
da Universidade Johns Ho-
pkins (EUA) e do Ministério 
da Saúde e governos de PB 
e SP. Também conta com a 
colaboração do estudante 
Pedro Barbosa (UAEP/CCT).

Foto: Marcus Antonius

João Pessoa aplica 2a dose hoje em nove postos
A Prefeitura de João Pessoa 

segue com a campanha de vaci-
nação contra covid-19, hoje, com 
aplicação da segunda dose dos 
imunizantes AstraZeneca (Fiocruz), 
Pfizer e CoronaVac (Butantan). 
Serão nove postos de vacinação 
com atendimento através de agen-
damento prévio.

Para receber a vacina, é ne-
cessário realizar o cadastramento 
prévio no site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br ou aplicativo Vacina JP. 
Com isso, o cidadão assegura ser 
vacinado no local indicado, com 
agilidade e todos os cuidados sa-
nitários necessários. 

Quem tiver algum problema 
para realizar o procedimento, 
pode enviar e-mail para o vaci-

najp@gmail.com ou ligar 98600-
4815 (8h às 17h).

 A pessoa precisa levar, para 
ser imunizada com a segunda 
dose, apenas o cartão de vaci-
nação e um documento oficial 
com foto.

 
Solidariedade 
Os postos de vacinação tam-

bém estão abertos para receber 
as doações de alimentos não pe-
recíveis. Após a arrecadação, eles 
serão distribuídos com instituições 
de caridade e famílias atingidas 
pelos efeitos dessa pandemia. 
A arrecadação e a distribuição 
integram uma iniciativa conjunta 
da Prefeitura de João Pessoa e do 
Governo do Estado.

251
Foi o total de novos casos 

registrados pela Secretaria de 
Saúde, com 10 mortes

VaciNação coNtra a coVid-19 hojE Para a SEguNda doSE: 

Pfizer 

(Para quem completou 90 dias  
da 1ª dose) – 8h às 12h

 
Ginásios

n  Escola Leonel Brizola (Tambauzinho)

n  Escola Seráfico da Nóbrega (Tambaú)

n  ECIT Papa Paulo VI (Cruz das Armas)

n  IFPB (Jaguaribe)
 
Drive thru – 8h às 15h

n Unipê (Água Fria)

astraZeneca 

(Para quem completou 90 dias  
da 1ª dose) – 8h às 12h
n  Centro Cultural Tenente  
Lucena (Mangabeira)
n  Fiep, próximo ao Pavilhão  
do Chá (Trincheiras)
 
coronaVac 

(Para quem completou 28 dias  
da 1ª dose) – 8h às 12h

n  ECIT Liceu Paraibano (Centro)
Drive thru – 8h às 15h 

n Mangabeira Shopping (também pedestres)

Monitoramento feito 
pela UFCG aponta que 

as mortes em João 
Pessoa caíram 63% e 

em Campina, 56%

Foram distribuídas 
pela SES o total de 
3.516.835 doses 
de vacinas contra 
a covid-19
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16,74% dos novos registros, o equivalente a 8.230 estudantes, são provenientes da rede privada de ensino

Rede Estadual recebe 49 mil 
novas matrículas em 2021

Em análise dos dados pro-
venientes do sistema de matrí-
culas on-line, a Rede Estadual 
de Ensino da Paraíba recebeu 
49.169 novas matrículas para o 
ano letivo de 2021. Deste total, 
16,74% são de alunos oriundos 
da rede privada de ensino, o que 
equivale a 8.230 estudantes. Ao 
todo, a Rede Estadual conta com 
258.190 alunos este ano

Para o secretário de Esta-
do da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furtado, a 
migração de estudantes da rede 
particular é um indicativo da qua-
lidade do ensino ofertado pelo 
Governo do Estado da Paraíba.

“A entrada de estudantes 
na Rede é sempre positiva. Esta 
migração de estudantes da rede 
privada mostra, primeiramente, 
a boa referência que os pais dos 
alunos têm da nossa Rede Esta-
dual, caso contrário não existi-
ria essa migração. Isso é bom e 
mostra que estamos no caminho 
certo. Esta procura, principal-
mente pelo Ensino Integral, 

mostra o reconhecimento. É o 
caso da ECIT Dom Marcelo Pinto 
Carvalheira, em Guarabira, que 
teve 77% de novas matrículas 
nos anos finais do Ensino Fun-
damental”, destacou o secretário.

 
Ensino Integral  
Paraíba conta atualmente 

com 302 escolas em tempo in-
tegral, espalhadas por todas as 
Gerências Regionais de Ensino 
do Estado da Paraíba. Cerca de 
80 mil alunos estudam em esco-
las integrais, tornando a Paraíba 
o Estado do Brasil com o maior 
percentual de oferta de ensino 
nesta modalidade.

Para Gabriel Gomes, se-
cretário executivo de Gestão 
Pedagógica, o Ensino Integral 
traz resultados muito positivos 
para o futuro dos estudantes. “A 
modalidade de ensino integral 
traz ainda mais qualidade para 
o ensino público na Paraíba e 
também para o projeto de vida 
dos nossos estudantes”, concluiu 
o secretário.

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb) 
finalizou, em parceria com a 
Associação dos Ambulantes 
e Trabalhadores em Geral da 
Paraíba (AMEG), o recadas-
tramento dos trabalhadores 
que atuam no Centro de João 
Pessoa.

O objetivo da iniciativa, se-
gundo o secretário Fábio Car-
neiro, é formar um banco de 
dados estatísticos atualizados 
para subsidiar o planejamento 
de políticas públicas relacio-
nadas ao ordenamento urba-
no da cidade. Fábio Carneiro 
explicou que o pré-cadastro 
está sendo feito pelo Cadurb, 
sistema desenvolvimento para 
informatizar todos os dados 
relacionados ao ordenamento 
urbano do município.

“Com esta iniciativa va-
mos conseguir avançar muito 
nessa questão do ordenamen-
to, que é um gargalo antigo e 

um pleito da população, e 
também contar com esse ma-
peamento para otimizar todo 
o nosso planejamento”, comen-
tou o secretário.

O diretor de Serviços Ur-
banos da Sedurb, José Carlos 
Rodrigues, disse que com a ini-
ciativa, a Prefeitura terá condi-
ções de identificar quem são os 
ambulantes cadastrados, onde 
atuam e de que forma estão 
trabalhando. Segundo ele, a 
ferramenta vai facilitar o tra-
balho da fiscalização e impedir 
que pessoas alheias à categoria 
se infiltrem para atuar de for-
ma clandestina na atividade.

 “Essa era uma antiga de-
manda da cidade, que a partir 
de agora consegue avançar 
para promover de forma orga-
nizada o ordenamento urbano 
tão esperado para o Centro, e 
posteriormente outras áreas 
da cidade”, afirmou José Carlos 
Rodrigues.

Sedurb vai promover 
mudanças no Centro

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP), por meio da 
Divisão de Educação (Died) 
da autarquia, realizou uma 
ação educativa com pais, 
responsáveis e alunos, do 
Crei Arthur Antonio Belar-
mino Ferreira, no bairro 
Bancários, na manhã de 
ontem. O objetivo da ação 
foi chamar a atenção dos 
pais e responsáveis para 
as medidas de um trânsito 
seguro. As ações educativas 
também serão realizadas 
nas escolas da iniciativa 
privada, por meio de reve-
zamento.

Na parte externa do 
Crei a abordagem foi sobre 
a importância do exemplo 
aos pequenos em sempre 
utilizar a cadeirinha no 
transporte, fazer a traves-
sia na faixa de pedestre, 
segurar na mão da crian-
ça, bem como atentar para 

as medidas gerais de se-
gurança no trânsito. Após 
essa atividade, a equipe de 
educadores da Died reali-
zou uma apresentação com 
o teatro de bonecos e en-
trega de cartilhas lúdicas 
para os alunos da creche, 
com dicas de segurança no 
trânsito.

A chefe da Died, Gil-
mara Branquinho, falou 
do retorno das atividades 
educativas. “Nessas ativi-
dades o mais importante é 
o nosso real objetivo, que 
é despertar a consciência 
nos pais e responsáveis 
dos alunos no seu dever de 
servir de exemplo para os 
filhos, netos e irmãos mais 
novos, para que estes sejam 
num futuro próximo cida-
dãos com comportamentos 
mais seguros no dia a dia 
do trânsito, sendo agen-
tes multiplicadores desses 
aprendizados”, destacou 
Gilmara Branquinho.

Semob retoma ações 
educativas nas escolas

Dia da Independência

Desfile do 7 de Setembro é cancelado 
e dá lugar a uma programação virtual
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O tradicional desfile do 
7 de Setembro, em homena-
gem ao Dia da Independên-
cia, não vai acontecer pelo 
segundo ano consecutivo em 
razão da pandemia da covid 
19. O Ministério da Defesa 
já informou aos comandos 
do Exército, Marinha e Ae-
ronáutica, através de nota, 
que não haverá desfile. Este 
ano, se repete, em Brasília, 
o hasteamento da bandei-
ra no Palácio da Alvorada, 
como aconteceu em 2020. 
Na Paraíba, o Governo do 
Estado confirmou que não 

haverá desfile cívico-militar 
e que serão realizadas ati-
vidades virtuais seguindo o 
que ocorreu no ano passado. 
A programação está sendo 
preparada e ainda será di-
vulgada. 

Mesmo com o avanço 
da vacinação e a redução do 
número de casos e óbitos 
pela doença, o ministério 
considera que ainda é cedo 
para realizar eventos e reu-
nir multidões. Por isso, não 
haverá celebração da data.

Nos anos anteriores, 
na Paraíba, o desfile costu-
ma acontecer pelos municí-
pios, principalmente em João 
Pessoa e Campina Grande. 

Na Rainha da Borborema, a 
concentração na Avenida Flo-
riano Peixoto, aguardando 
a passagem de instituições 
militares, civis, religiosas, 
além de escolas. Na capital, 
as atividades normalmente 
se estendem durante toda a 
manhã, na Avenida Getúlio 
Vargas, em direção à Avenida 
Duarte da Silveira. 

Em 2019, começou com 
a revista das tropas pelo go-
vernador João Azevêdo, o co-
mandante do 1º Grupamento 
de Engenharia e o coman-
dante geral da Polícia Militar. 
Em seguida, o hasteamento 
das bandeiras do Brasil, da 
Paraíba e de João Pessoa, no 

Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER). 

Após as tropas federais, 
o desfile normalmente segue 
com as tropas estaduais, ór-
gãos de segurança da Paraí-
ba e de João Pessoa. Passam 
ainda pela avenida as pessoas 
com necessidades especiais, 
escolas e, por fim, as entida-
des de classe. 

O desfile das tropas do 
Exército Brasileiro costuma 
ser um dos momentos mais 
esperados, assim como o da 
Polícia Militar da Paraíba e do 
Corpode Bombeiros. Em 2019, 
somente do desfile participa-
ram quase cinco mil pessoas, 
entre militares e civis.

Grupamento de Engenharia realiza troca de comando
O comando do 1º Grupa-

mento de Engenharia (1º Gpt 
E) realiza hoje, às 18h30, no 
pátio de formatura da unidade 
militar em João Pessoa, o ceri-
monial militar de passagem de 
comando. Na ocasião, o gene-
ral-de-brigada Rogério Cetrim 
de Siqueira passará o posto de 
comandante para o general-de
-brigada Marcelo Pereira Lima 
de Carvalho. 

O novo comandante do 
1º Gpt E, general Marcelo de 
Carvalho, anteriormente exer-
cia o cargo de comandante 
do 2º Grupamento de Enge-
nharia, localizado na cidade 
de Manaus, no Amazonas. O 
general Cetrim de Siqueira 
irá exercer o cargo de diretor 
de Obras de Cooperação, em 
Brasília.

A criação do 1º Gpt E data 
de 1955, pelo Decreto nº 
37.221, de 27 de abril. Inicial-
mente, a unidade ocupou sede 
provisória em Campina Grande 
e também na cidade de Natal, 

no Rio Grande do Norte. Em 
1956, a unidade passou a ter 
como sede definitiva a cidade 
de João Pessoa.

O 1º Gpt E é a unidade 
responsável pelas obras mi-
litares, obras de cooperação, 
bem como questões de patri-
mônio imobiliário, jurisdicio-
nado ao Exército Brasileiro, 
e de meio ambiente no âm-
bito do Comando Militar do 
Nordeste. Atualmente, por 
exemplo, contingentes do 1º 
Batalhão de Engenharia de 
Construção, sediado em Cai-
có, no Rio Grande do Norte, 
unidade subordinada ao 1º 

Gpt E, realizam as obras de 
ampliação com o alargamen-
to das pistas e construções 
de viadutos do quilômetro 
dois ao dez da BR-230, em 
Cabedelo. 

 O 1º Gpt E tem diretamen-
te subordinadas ao seu co-
mando as seguintes unidades:  
Companhia de Comando do 1º 
Grupamento de Engenharia, 
em João Pessoa; 1º Batalhão 
de Engenharia de Construção, 
em Caicó, no Rio Grande do 
Norte; 2º Batalhão de Enge-
nharia de Construção, em 
Teresina, no Piauí; 3º Batalhão 
de Engenharia de Construção, 
em Picos, também no Piauí; 
4º Batalhão de Engenharia de 
Construção, em Barreiras, na 
Bahia; 7º Batalhão de Enge-
nharia de Combate, em Natal, 
no Rio Grande do Norte; a 
Comissão Regional de Obras 
da 7ª Região Militar, em Recife, 
Pernambuco; e a Base Adminis-
trativa da Guarnição de João 
Pessoa.

General-de-brigada Rogério 
Cetrim de Siqueira passará o 
posto de comandante para o 
também general-de-brigada 
Marcelo Pereira de Carvalho

Com as novas matrículas, a Rede Estadual passou a contar com 258.190 alunos este ano, um indicativo da boa qualidade do ensino das escolas públicas

Foto: Marcus Antonius
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José Ricardo de Souza era procurado pela Justiça da Paraíba e foi localizado em condomínio de luxo em Goiânia

A Polícia Federal defla-
grou, ontem, a segunda fase 
da Operação Menoridade 
e prendeu José Ricardo de 
Souza Silva, apontado como 
chefe de uma organização 
criminosa responsável por 
assaltos a bancos e carros-
fortes, além de cumprir 
19 mandados de busca e 
apreensão e 15 mandados 
de prisões preventivas e 
temporárias em Campina 
Grande e São Bento, na Pa-
raíba; em Jaboatão dos Gua-
rarapes, Caruaru e Canhoto, 
em Pernambuco, e em Goiâ-
nia, Goiás. 

A prisão de José Ri-
cardo Silva aconteceu em 
um condomínio de luxo em 
Goiânia. Ele também é co-
nhecido como “Seu Chico” 
ou “Nogueira”, foragido da 
Justiça paraibana desde sua 
progressão de regime no ano 
passado. Segundo a PF, ele é 
parceiro de Antônio Arcênio 
de Andrade Neto, ex-líder 
da quadrilha, conhecido no 
mundo do crime como “De 
Menor”, que já está preso no 
Paraná. Os investigadores 
acreditam que “Seu Chico”, 
desde a prisão de Antônio 
Neto, havia assumido o car-

José Alves 
zavieira2@gmail.com

PF prende integrante de grupo 
acusado de ataques a bancos 

“Seu Chico”, como Ricardo é conhecido, estava comandando a organização criminosa desde a prisão do chefe principal, Antônio Neto, fugitivo do PB1

go de chefe nos negócios 
ilícitos do bando na região 
Centro-Oeste. Antônio Ar-
cênio Neto foi preso em São 
Paulo, em junho deste ano. 
Ele é acusado de diversos cri-
mes graves, incluindo roubo 
a carro forte na BR-230, na 
área do município de Cruz 

do Espírito Santo, em agosto 
de 2018. Na oportunidade, 
os criminosos foram perse-
guidos pela Polícia Militar 
da Paraíba e presos após um 
violento confronto na cidade 
de Lucena. Dentre os presos, 
além de “De menor”, estava 
Romário Gomes da Silva, o 

“Romarinho”, que conseguiu 
fugir, com outros 92 detentos 
do PB1, em João Pessoa. De 
acordo ainda com a PF, todas 
as ordens judiciais para a de-
flagração da segunda fase da 
“Operação Menoridade”, fo-
ram expedidas pela Vara de 
Entorpecentes de Campina 

Grande, em razão da prisão 
de Antônio Arcênio Neto. Ele 
continua detido no presídio 
de Catanduvas, no Paraná. 
Antônio Neto estava foragido 
desde o ano de 2018.

Durante as investiga-
ções, os policiais descobri-
ram que Antônio Neto es-

tava morando na região de 
Campinas (SP), inclusive 
utilizando nome falso em 
um condomínio de luxo, no 
momento em que foi preso. 
Como decorrência dessas 
investigações, os policiais 
identif icaram diversos 
comparsas dele atuando na 
venda de drogas na região 
Nordeste, sendo a cidade 
de Campina Grande(PB), o 
principal ponto de vendas.

Os policiais também 
focaram as investigações 
na ramificação da quadri-
lha que estava agindo nas 
cidades de Canhoto e Carua-
ru(PE). Além das medidas de 
busca e apreensão e prisões, 
os investigadores bloquea-
ram judicialmente diversas 
contas bancárias usadas pe-
los membros da quadrilha a 
fim de movimentar os valo-
res do tráfico na região.

Os investigados e pre-
sos responderão pelos cri-
mes de tráfico de drogas e 
associação para o tráfico, 
cuja pena poderá chegar a 
15 anos de reclusão. O nome 
da operação de acordo com 
informações da assessoria 
de comunicação da PF-PB, se 
relaciona com o apelido de 
Antônio Neto, o “De menor”, 
e figura central da investiga-
ção na Paraíba.

Foto: Ascom/PF

Envolvidos em homicídios são 
detidos em ação integrada 

Uma ação integrada en-
volvendo policiais civis e mili-
tares prendeu nessa segunda-
feira (16) em ações realizadas 
em João Pessoa e Santa Rita, 
suspeitos de praticarem as-
sassinatos. Em cumprimento 
a mandados expedidos pelo 
plantão judiciário da 1ª Vara 
Mista de Santa Rita foram pre-
sos dois homens, de 21 anos e 
22 anos apontados como au-
tores de um homicídio ocor-
rido no dia 13 deste mês no 
bairro do Rangel (Varjão), na 
residência da vítima. A dupla 
estava em suas residências 
quando foram capturados pe-
los policiais.

O homicídio na tarde do 
dia 13 teve como vítima Ar-

thur Bento Barbosa, execu-
tado com 11 tiros na frente 
da companheira e do filho 
de dois anos de idade. “O cri-
me se deu em razão de um 
desentendimento por causa 
da negociação de um celular 
supostamente de origem ilí-
cita”, esclareceu o delegado 
Giovani Giacomelli. 

“Os suspeitos foram 
identificados como autores 
dos disparos e tiveram suas 
prisões preventivas repre-
sentadas e decretadas pela 
Justiça no dia seguinte ao fato 
e os mandados expedidos fo-
ram cumpridos. Os presos 
encontram-se recolhidos na 
carceragem da Central de Po-
lícia”, concluiu.

Em Santa Rita
Também em cumpri-

mento a mandado de prisão 
daquela comarca foi preso 
um homem de 32 anos apon-
tado como autor de um as-
sassinato ocorrido no dia 30 
de novembro de 2017, em 
plena praça pública do bair-
ro Alto das Populares, Santa 
Rita. O crime foi praticado 
por dois, sendo que o preso 
foi quem efetuou os disparos 
de arma de fogo contra a víti-
ma Marcos Antônio da Silva.

A motivação do crime 
está relacionada com a vin-
gança contra a vítima, que 
tinha tentado contra a vida 
de um amigo dos executores, 
dias antes do fato.

Imagens do circuito in-
terno de segurança podem 
ajudar a polícia a identificar 
a dupla que invadiu um apar-
tamento em condomínio de 
luxo, no bairro do Altiplano, 
em João Pessoa, e furtaram 
joias avaliadas em mais de R$ 
1 milhão. O delegado Alexan-
dre Fernandes, de Roubos e 
Furtos da capital, respon-
sável pelas investigações, já 
está de posse das imagens, 
inclusive desde a chegada da 
dupla e a fuga em veículo, já 
identificado.

O arrombamento do 
apartamento, pertencente ao 
dono do Hospital Nossa Se-
nhora das Neves, aconteceu 
no início da tarde de sábado 
(14). A dupla informou ao 
porteiro que iria ao 8º andar, 
onde estava ocorrendo uma 
reforma, no entanto, os dois 
rapazes desceram para o 5º 
andar. 

O apartamento estava 
vazio, pois os proprietários 
estavam viajando e somen-
te chegaram no domingo. 
O dono do apartamento fez 
vídeos do local do arrom-

bamento, das gavetas e ar-
mários revirados. Segundo 
ele, o prejuízo entre joias e 
dinheiro levados alcança R$ 
1 milhão. Ao deixar o prédio 
a dupla segura sacolas com o 
material furtado.

O delegado Alexandre 
Fernandes disse que somen-
te 24 horas depois houve o 
registro do boletim de ocor-
rência e isso deu uma certa 
vantagem aos bandidos. Fer-
nandes não descarta nenhu-
ma hipótese, inclusive não es-
tar descartado que os ladrões 
tiveram informações privile-
giadas. As imagens mostram 
a dupla caminhando tranqui-
lamente até a portaria, de-
pois se dirigem ao elevador 
e em seguida ter acesso ao 
andar do apartamento inva-
dido. Os ladrões ainda tiram 
selfie no elevador. A proce-
dência do veículo, usado para 
a fuga, um jeep, está sendo 
investigada, como “também a 
ousadia dos ladrões que agi-
ram friamente em entrar em 
um condomínio que deveria 
ter segurança”, argumenta o 
delegado.

Dupla de ladrões tira 
“selfie” após assalto

A Polícia Civil da 
Paraíba, Seccional de 
Esperança, deflagrou 
na segunda-feira (16), a 
‘Operação Palidus”, que 
resultou em prisões nas 
cidades de Alagoa Nova 
e Remígio.

Segundo o delegado 
Cristiano Santana, um 
dos presos é autor de um 
latrocínio que vitimou 
um idoso de 80 anos, em 
Alagoa Nova. O preso em 
Remígio é suspeito de 
participar de uma orga-
nização criminosa espe-
cializada em ataques a 
agências bancárias.

“Em Alagoa Nova, 
as equipes prenderam 
um homem de 33 anos,  
apontado como princi-
pal envolvido no latro-
cínio que vitimou o ido-
so de 80 anos, Arlindo 
Francisco da Silva, crime 
ocorrido em abril deste 
ano, e que gerou grande 
repercussão na cidade”, 
destacou.

Na tarde de ontem, 
as equipes prenderam, 
na zona rural de Remi-
gio, um homem de 32 
anos, investigado por 
participação em ata-
ques a agências bancá-
rias em Pernambuco. 
“Nesse caso, o mandado 
de prisão foi expedido 
pela Comarca de Itape-
tim, um dos locais que 
eram alvo do bando cri-
minoso”, finalizou.

Mandados 
judiciais são 
cumpridos 
na Paraíba

PRF apreende veículos nas 
fiscalizações em rodovias

A Polícia Rodoviária Fe-
deral recuperou, no fim de 
semana, veículos com registro 
de roubos ou furtos, entre elas 
uma caminhonete Chevrolet 
S10 que havia sido roubada 
em Pernambuco há 20 dias. O 
condutor foi preso durante a 
ação. Na abordagem a equipe 
verificou que o veículo pos-
suía uma ocorrência de roubo. 

O crime foi registrado no 
dia 26 de julho, em Toritama, 
em Pernambuco. Esse veículo 
foi usado no assalto a um ca-
minhão frigorífico que trans-
portava 50 caixas de morta-
dela em Caaporã, Paraíba.

Nova apreensão
Foi recuperado um veícu-

lo Honda Civic LXR roubado. 
A ação ocorreu na BR 230, 
no município de Sobrado. Os 
policiais informaram que o 
Honda Civic foi roubado no 
dia 10 deste mês, em Campina 
Grande. O condutor era um 
jovem de 22 anos.

Outra ação
Dois homens com man-

dados de prisão expedidos 
pela Justiça foram recaptura-
dos pela PRF em ocorrências 
em Mamanguape e Campina 
Grande. Um deles era procu-
rado pelo crime de homicí-
dio e o segundo possuia dois 
mandados pelos crimes de 
roubo e furto. Na primeira 
ocorrência os policiais abor-

daram um veículo Fiat Linea. 
O condutor de 51 anos pos-
suía mandado de prisão ex-
pedido pela 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Parnamirim, 
no Rio Grande do Norte, pelo 
crime de homicídio. 

Assalto
Três suspeitos de pra-

ticarem assalto a uma em-
presa de crédito, no bairro de 
Tambauzinho, em João Pessoa 
foram presos. Após praticar 
o crime, o trio foi abordado 
pela equipe da PRF na Região 
Metropolitana da capital. Ce-
lulares novos, grande quantia 
de dinheiro e objetos pessoais 
das vítimas foram encontra-
dos com os suspeitos. A dupla teve muita facilidade para entrar no prédio onde praticou o furto
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Entre os meses de junho e julho, 56 cirurgias foram 
registradas pela Central de Transplantes do Estado

A Central Estadual de 
Transplantes da Paraíba re-
gistrou, de janeiro até julho 
deste ano, 123 cirurgias de 
transplante de córnea. Nú-
mero que vem aumentando 
consideravelmente nos úl-
timos meses. Entre os me-
ses de junho e julho foram 
56 transplantes realizados 
pela Central,  o que dá uma 
média de aproximadamente 
uma cirurgia por dia. 

Diego Farias, de 25 
anos, mora em Campina 
Grande, e no último dia 29 
de junho passou por um 
transplante de córnea no 
olho esquerdo. Ele contou 
que precisou da cirurgia 
devido a um problema de 
ceratocone, doença dege-
nerativa que deixa a córnea 
em formato de cone e leva 
o paciente à perda da visão. 
Agora Diego comemora o 
resultado.  

“Passei um ano e meio 
na fila de espera e graças a 
Deus estou me recuperando, 
ainda em adaptação, mas 
já consigo enxergar bem 
melhor que antes. É muito 
importante a doação de ór-
gãos, só sabe quem realmen-
te precisa”, afirmou.  

O aumento no número 
de captações ocorre graças 
ao ‘sim’ das famílias dos 
pacientes atestados com 
morte encefálica, após se-
rem adotados todos os pro-
cedimentos de verificação. 
Porém a negativa familiar 
ainda é considerada alta. 

“Precisamos muito da 
sensibilização da popula-
ção no que se refere à doa-
ção, porque  sabemos que 
só através dessa autoriza-
ção familiar esses números 
poderão diminuir e outras 
pessoas terão a chance de 
ter uma qualidade de vida 
melhor”, reforçou Rafaela 
Carvalho, chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas da 
Central Estadual de Trans-
plantes. 

Em Campina Grande, 
no mês de julho o Hospital 
da FAP realizou a primeira 
captação de córneas da his-
tória da unidade. No mês de 
agosto foi a vez do Hospital 
João XXIII registrar a pri-
meira captação do órgão. 
Atualmente a lista de espe-
ra por uma córnea no Esta-
do tem 359 pessoas. 

“Durante a pandemia, 
os números de doações 
diminuíram em toda a Pa-
raíba, mas agora voltam a 
subir e aumenta nossa ex-
pectativa em zerar a fila 
de espera”, afirmou Rafaela 
Carvalho. 

PB tem média 
diária de um 
transplante 
de córnea

Opera Paraíba realizará 500 cirurgias este mês

Pelo menos 114 pessoas que 
aguardavam por cirurgias eletivas 
passaram por procedimentos ci-
rúrgicos com o início do programa 
Opera Paraíba no dia 5 de agos-
to. As cirurgias foram realizadas 
nos hospitais de Emergência e 
Trauma de Campina Grande, 
Geral de Queimadas, Regional de 
Picuí e Geral de Mamanguape. A 
previsão da Secretaria de Estado 
da Saúde é atender no total 506 
pacientes que esperam por uma 
cirurgia na Paraíba até o fim de 
agosto.

Adriana Rodrigues da Costa, 
de 43 anos, moradora da cidade 
de Sossego, esperava por uma ci-
rurgia de vesícula há cerca de três 
anos. A espera finalmente acabou 
no último dia 10 de agosto, após 
ser incluída no programa Opera 
Paraíba e passar pelo procedi-
mento no Hospital Regional de 
Picuí. As cirurgias devem atender 
pacientes de 96 municípios parai-
banos e segue um cronograma 
semanal, como explica o médico 
cirurgião-geral, Johny Bezerra.

“Somente em Monteiro serão 
60 cirurgias que estão agenda-
das. Ainda teremos Queimadas. 
No Hospital de Trauma de Campi-
na Grande todo final de semana, 
Picuí toda terça, Mamanguape 
toda quinta-feira. Estão agen-

dados 506 procedimentos neste 
mês de agosto, alguns são remar-
cados, cancelados, mas ao todo 
foram executadas 114”, explicou.

Maria da Guia Cardelino 
aguardava por uma cirurgia na 
vesícula há três anos. Assim como 
Adriana Rodrigues, foi inserida 
no programa Opera Paraíba e 
conseguiu tratar o problema de 
saúde após cirurgia realizada no 
Hospital de Emergência e Trau-
ma de Campina Grande logo no 
segundo dia do programa. “Não 
faltou nada para mim, o aten-
dimento foi de primeira. Estou 
muito feliz e confiante”, comentou 
a paciente.

Everaldo Quirino estava na 
fila de espera para ser submetido 
a uma cirurgia para tratar uma 
hérnia há sete anos. Na segunda 
semana de trabalhos pelo pro-
grama Opera Paraíba passou por 
exames e deve ser submetido à 
cirurgia que aguardava no Hospi-
tal Geral de Mamanguape. “Ainda 
bem que eu consegui marcar por 
meio do programa do Governo da 
Paraíba, passei pelas consultas e 
agora graças a Deus vou passar 
pela cirurgia”, relatou.

O secretário de Estado da 
Saúde (SES), Geraldo Medeiros, 
informou que, com o período 
de pandemia da covid-19, a SES 
preparou um protocolo de atendi-
mento para garantir a segurança 
de profissionais e de pacientes 

que estão na fila de espera por 
cirurgias nos municípios.

“As medidas de distanciamen-
to seguro e uso de máscara são 
mantidas, além de um questioná-
rio prévio para diagnosticar pes-
soas com sintomas respiratórios 
e febre, entre outros. A qualquer 
sinal de suspeita do coronavírus, 
o paciente não deve comparecer 
à unidade”, disse.

Dentre os procedimentos exe-
cutados no Opera Paraíba estão 
colecistectomias, herniorrafias 
(cirurgias de vesícula e hérnias), 
cirurgia geral, otorrinolaringolo-
gia e ginecologia. O programa 
Opera Paraíba foi suspenso no 
início de 2020, em decorrência 
da pandemia e retomado em ou-
tubro do mesmo ano. Em março 
de 2021, por conta do aumento 
dos casos de covid-19, a realiza-
ção dos procedimentos cirúrgicos 
não emergenciais foi novamente 
interrompida. 

O Opera Paraíba foi lançado 
em outubro de 2019 com a meta 
de reduzir as filas de espera por 
cirurgias eletivas no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Para o mês de 
setembro, a expectativa é aten-
der a população das 1ª, 2ª, 6ª, 
8ª, 10ª e 13ª Regiões de Saúde, 
contemplando pacientes de 87 
municípios, e em outubro, 7ª, 9ª 
e 11ª regiões, atendendo pessoas 
na fila de espera por uma cirurgia 
em 40 cidades paraibanas.

André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Restruturação

Hospital Santa Isabel será 
avaliado em projeto do SUS

O Hospital Municipal 
Santa Isabel (HMSI) será 
avaliado, nos dias 28 e 30 
deste mês de agosto, pelo 
projeto de Reestruturação 
de Hospitais Públicos (RHP) 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Para a avaliação, 35 
profissionais da unidade 
hospitalar passaram por ca-
pacitação na semana passa-
da, em parceria com o Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz.

O projeto de Reestrutu-
ração de Hospitais Públicos 
é uma iniciativa de gestão 
em saúde que busca desen-
volver ações para fortalecer 
e fomentar melhorias nos 
processos profissionais, ad-
ministrativos e gerenciais 
nas unidades hospitalares. 

A iniciativa está vinculada 
ao Programa de Desenvol-
vimento Institucional do 
SUS, em parceria com hos-
pitais filantrópicos de qua-
lidade reconhecida.

Segundo a coordenado-
ra do Núcleo de Segurança 
do Paciente do Hospital San-
ta Isabel, Karla Fernandes de 
Albuquerque, o projeto vai 
habilitar os gestores e cola-
boradores para oferecer uma 
assistência de mais qualida-
de e segura. “Isso garante aos 
usuários um espaço de aco-
lhimento, que vai atender à 
sua necessidade de maneira 
segura e, acima de tudo, ofer-
tando qualidade”, afirmou.

Ainda de acordo com a 
gestora, o objetivo das capa-

citações é apoiar a institui-
ção na gestão da informa-
ção, fortalecer a política de 
humanização e reestruturar 
comissões hospitalares e o 
núcleo de educação perma-
nente. “O treinamento visa, 
também, promover a inter-
face com o sistema de saúde, 
acompanhar as melhorias 
dos processos relacionados 
à qualidade da assistência 
e apoiar a gestão de risco e 
a segurança dos pacientes”, 
complementou.

O Hospital Santa Isabel 
é referência para diversas 
especialidades. O atendi-
mento aos pacientes é reali-
zado por meio de regulação, 
encaminhado de outras uni-
dades de saúde.

Clínica Escola de Fisioterapia 
retoma atividades presenciais

Com o início do semestre 
letivo 2021.1 da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
foram retomadas também 
as atividades presenciais da 
Clínica Escola de Fisiotera-
pia (Cefisio). Planejado pela 
Comissão de Biossegurança 
da UFPB, o retorno considera 
as normas de biossegurança 
e as orientações publicadas 
pelos órgãos de saúde sobre 
a pandemia de covid-19. Para 
entrar na lista de espera, os 
usuários que tiverem a ne-
cessidade de atendimento 
presencial devem ligar para o 
número 3216-7497.

Para a retomada, foi ela-
borado o manual de Biosse-
gurança da Clínica Escola de 
Fisioterapia, além das soli-
citações dos equipamentos 
de proteção individual e co-
letiva à UFPB. “As comissões 
de Biossegurança da UFPB, 

assim como a do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) e do 
Departamento de Fisioterapia 
foram fundamentais para o 
suporte técnico e a organiza-
ção da logística desse retorno 
seguro”, afirmou a professo-
ra Karen Lúcia, da Comissão 
Gestora da Clínica Escola.

No semestre anterior, 
2020.2, alguns usuários an-
tigos da Cefisio continuaram 
no teleatendimento e tele-
monitoramento, enquanto 
usuários com lesões recentes 
dos sistemas nervoso e mus-
culoesquelético iniciaram o 
atendimento presencial.

Karen Lúcia explica que a 
necessidade do retorno com-
pleto foi detectada pela urgên-
cia da comunidade, devido à 
demanda reprimida nas áreas 
neurofuncional, osteomioarti-
cular, genito-urinária, além de 
outras demandas na área de 

saúde da mulher e do homem 
que se encontravam nas listas 
de espera de 2020 e 2021.

Além da implementação 
das normas básicas de higieni-
zação das mãos e uso correto 
da máscara, também foram es-
tabelecidas condutas para evi-
tar aglomerações. As medidas 
incluem sinalização de fluxo no 
corredor principal e restrições 
de acesso de acompanhantes. 
O quantitativo de usuários e 
discentes continua a reduzida e 
em horários distintos conforme 
a capacidade máxima de cada 
consultório da Cefisio.

Os pacientes e seus 
acompanhantes serão ques-
tionados sobre a presença de 
sintomas gripais e será ava-
liada a temperatura corporal. 
É importante que todos assi-
nem um termo de responsa-
bilidade e uma autodeclara-
ção de saúde.

Apesar do aumento 
na captação de órgãos, a 
Paraíba ainda tem 350 
pessoas na fila à espera 

de um transplante 
de córnea 

Foto: Secom/PB

Desde o início do ano, ocorreram 123 transplantes de córneas 
na Paraíba graças ao aumento de captação de órgãos



João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        9
Cultura

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

Festival Capulanas
Com oficinas, bate-papos e apresentações virtuais, evento 
do Ponto de Cultura Maracastelo (PB) reúne mulheres 
da cultura popular do Brasil. Página 12
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O livro Fogo Morto, ro-
mance lançado pelo escritor 
José Lins do Rego em 1943, vai 
ser debatido no programa es-
pecial do ‘Painel Funesc’ que 
a Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba realiza hoje, com 
transmissão ao vivo a partir 
das 19h30, pelo canal da ins-
tituição no YouTube (/funes-
cpbgov), em comemoração 
aos 120 anos de nascimento 
do autor paraibano. Os con-
vidados são os historiadores 
Márcio José Silva Lima e Luís 
Felipe do Nascimento, com a 
mediação do jornalista Jãmar-
rí Nogueira.

O evento integra a pro-
gramação gratuita da 7ª edi-
ção do Agosto das Letras, que 
prosseguirá até o próximo 
domingo (22), no formato 
virtual, com exibição de ou-
tras atividades, a exemplo de 
oficinas, sarau e lançamentos 
literários. 

“A ideia é discutir Fogo 
Morto e sua recepção pela crí-
tica, bem como alertar para a 
opinião do próprio Zé Lins a 
respeito de sua obra. Segundo 
ele, Fogo Morto, em especial o 
personagem Vitorino Carnei-
ro da Cunha, o redimiram do 
estereótipo de ser um autor 
que falava da cana, apenas. 
E, de fato, o impacto da obra 
foi sentido por todos. Não à 
toa, considerada a obra-pri-
ma entre os 13 romances 

que o paraibano escreveu”, 
disse o pesquisador paraiba-
no Luís Felipe Gonçalves do 
Nascimento, que é graduado 
e mestre em História pela Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), com experiência no 
estudo da relação entre His-
tória e Literatura e ênfase em 
história do século 20 e regio-
nalismo, cujo tema da disser-
tação de mestrado foi “O me-
nino de engenho e o engenho 
da vida: produção e recepção 
da literatura zeliniana”. 

Felipe Gonçalves revelou 
que o intuito do debate é o de 
dar continuidade ao encontro 
que, há cerca de três meses, 
manteve com o historiador 
Márcio José Silva Lima para 
discutir outro livro do autor, 
Usina, dentro da programação 
da Funesc que homenageia o 
romancista paraibano no Ano 
Cultural instituído pelo Go-
verno do Estado. Na opinião 
do historiador, Fogo Morto e 
Usina são “dois livros que ca-
minham para o encerramento 
de um pedaço da obra de José 
Lins caracterizada como o Ci-
clo da Cana-de-Açúcar”. 

“O livro Usina já trabalha, 
em algum sentido, o afasta-
mento do mundo rural, com 
a decadência, e, com Fogo 
Morto, para mim, foi proposi-
tal fazer essa quebra do Ciclo 
da Cana-de-Açúcar. É tema de 
discussões, até hoje, se Fogo 
Morto faz, ou não, parte do 
Ciclo da Cana-de-Açúcar. Se 
formos pegar em termos cro-

nológicos, Usina é de 1936 e 
Fogo Morto, de 1943. Durante 
esse período, José Lins lançou 
outras obras, como Histórias 
da Velha Totônia, Pureza e Ria-
cho Doce. Ele volta ao tema, 
sob tensão, do mundo rural 
anos depois, com a publicação 
de Fogo Morto”.

Gonçalves contou que 
tem fala de José Lins que pre-
tende apresentar no painel, 
em que ele se sentiu redimi-
do com Fogo Morto, princi-
palmente com o personagem 
principal da trama, Vitorino 
Carneiro da Cunha, que ques-
tiona e busca o desmonte da 
estrutura desse mundo ru-
ral, canavieiro, em que viveu 
e amplia os horizontes para 
outros temas. “Essa redenção 
não é no sentido de cometer 
um erro, mas no sentido de 
dar uma resposta aos enqua-
dramentos que a crítica fazia a 
seu respeito de só falar sobre 
a cana”, explica. “Fogo Morto 
é uma obra-prima, isso já foi 
percebido, na época, e assim 
continua impactante até hoje, 
pelo peso de toda narrativa e 
três personagens que se en-
trelaçam numa trama densa”, 
disse Felipe Gonçalves, que 
atualmente estuda a relação 
entre as escritas historiográ-
ficas e a literatura de ficção, 
destacando a produção inte-
lectual de José Lins do Rego.

O historiador brasiliense 
radicado na Paraíba Márcio 
José Silva Lima informou que 
pretende destacar, no debate, 

a relevância que Fogo Morto 
representa para a literatura. 
“Essa obra é importante por-
que mostra a estrutura po-
lítica, social e econômica da 
Paraíba, nos anos 1930, época 
em que a narrativa se passa. 
José Lins do Rego mostra isso 
com riqueza de detalhes, de 
forma brilhante, como se fosse 
uma pesquisa historiográfica, 
que tem rigor acadêmico e 
metodologia, mas não chega a 
ser porque a literatura é arte, 
mas nem por isso deixa de ter 
profundidade”, disse.

Márcio José Silva Lima é 
graduado em História e Filo-
sofia, doutor em Filosofia pela 
UFPB, editor e administrador 
do blog Postura Literária e au-
tor dos romances A Guerra e 
Eu, lançado pela Editora Ixtlan 
em 2018, e A Sutileza do Caos, 
também um romance, publi-
cado pela Editora Verlidelas 
em 2019.

‘De Repente na Rede’
Outra atração de hoje, 

na programação do evento 
virtual, é uma edição especial 
do programa ‘De Repente na 
Rede’, que Iponax Vila Nova 
apresenta semanalmente a 
partir das 19h.

“Nós teremos três poetas 
e uma poetisa homenageando 
José Lins. No Ano Cultural e no 
Agosto das Letras, não pode-
ríamos ficar de fora. Teremos 
um conterrâneo de José Lins, 
João Lourenço, que é repen-
tista e nasceu em Pilar, os tam-

bém paraibanos Rogério Me-
nezes, natural de Imaculada, 
uma mulher, representando a 
categoria, Minervina Ferreira, 
de Cuité, e Raulino Silva, do Rio 
Grande do Norte, porque gosta 
muito do trabalho de Zé Lins”, 
enumerou o apresentador. Vou 
convidar para que cada um 
faça uma ou duas estrofes, e 
vou citar passagens da história 
e das obras de Zé Lins”, disse 
Iponax Vila Nova.

‘Fogo Morto’ é 
analisado no 
Agosto das 
Letras

Considerado pela crítica como a obra-prima de José Lins do Rego, livro encerra o chamado ‘Ciclo da Cana-de-Açúcar’
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Othon Bastos e Ângela Leal na 
adaptação cinematográfica da 
obra em 1976 com direção 
de Marcos Farias

Lançada pela 
primeira vez 
em 1943, 
obra mostra 
a estrutura 
política, social 
e econômica 
da Paraíba nos 
anos 1930

Imagem: Global/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da Funesc

Vídeo registra doação do acervo de Walter Galvão à Funesc
“A importância desse acervo 

é poder fazer a promoção do co-
nhecimento, que era uma bandei-
ra de luta de Galvão, e que será 
disponibilizado ao público na Bi-
blioteca Juarez da Gama Batista, 
mas ainda não há prazo definido 
para isso”, disse o presidente da 
Funesc, Pedro Santos, referindo-
se ao material do jornalista e es-
critor Walter Galvão – que morreu 
em julho passado – doado pela 
viúva, a professora universitária 
aposentada Jória Guerreiro, para 
a entidade na qual ele foi presi-
dente. A programação do Agosto 
das Letras, que também presta 
homenagem ao intelectual, exibe 
hoje, a partir das 20h40, o vídeo 
Herança Literária, que registra 
essa doação.

Na opinião de Pedro Santos, 
que sucedeu Galvão na presidên-
cia, “a ação da viúva em doar o 

acervo é coerente com o próprio 
pensamento de Galvão, que foi 
gestor da instituição e cujo acervo 
de publicações acumuladas, ao 
longo de todos os estágios da 
vida profissional dele, como as 
obras autorais lançadas por ele, 
a exemplo do tratado filosófico 
sobre Marx, ensaios literários, 
material sobre controle interno e 
educação, os quais vão subsidiar 
os pesquisadores e frequentadores 
da biblioteca em João Pessoa”. 

A viúva de Galvão, Jória 
Guerreiro, destacou o gesto e o 
objetivo de doar o acervo. “A ideia 
foi para a circulação do conheci-
mento. Eu e minha filha, Clarice, 
fizemos a proposta à Funesc, que 
foi receptiva. A maior parte foi 
para a Funesc, onde Walter Gal-
vão trabalhou por último, porque 
a Biblioteca Juarez da Gama Ba-
tista tem mais espaço e, dentro do 

perfil da biblioteca, doamos nove 
dos 10 livros que Galvão lançou, 
mas fiquei com a HQ sobre a vida 
de Fidel Castro, pois só tenho um 
exemplar, além de publicações 
de outros autores. O legado foi 
a obra autoral dele e a doação é 
uma homenagem à memória e a 
pessoa humanista, que defendia 
muito a educação e a cultura. 
Outra parte, sobre arte e história, 
doamos para a Fundação Casa de 
José Américo”, disse ela.

A gerente da Biblioteca Juarez 
da Gama Batista, Tatiana Caval-
cante, estimou que o acervo doa-
do pela viúva de Galvão é formado 
por cerca de 200 livros. “As obras 
vão ser todas higienizadas e rece-
berão tratamento técnico, que são 
a catalogação e classificação por 
assunto, para facilitar o manuseio 
pelo público, quando reabrirmos 
para visitação presencial”.Cerca de 200 livros do ex-presidente da Funesc passam a ser parte da Biblioteca da instituição

Foto: Edson Matos
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Faz dias que venho querendo escrever este texto, 
desde que li uma matéria no jornal sobre as ideias do 
atual ministro da educação, mas achei melhor deixar 
minha indignação arrefecer antes de fazê-lo. Argu-
mentos falaciosos como os dele me tiraram do sério e 
ninguém consegue escrever algo coerente ou relevante 
espumando pela boca.

Segundo o senhor ministro Milton Ribeiro, as va-
gas na universidade pública deveriam ser reservadas 
para os “filhinhos de papai” porque “são essas famí-
lias que sustentam as universidades”. Isso é uma fa-
lácia das grandes pois somos todos nós que pagamos 
impostos que sustentamos não só as universidades, 
mas todas as outras instituições. Ao atribuir a uma 
única parcela da sociedade a responsabilidade pelo 
financiamento das universidades, o ministro está 
sendo, no mínimo, parcial e injusto, o que não seria 
de admirar, tendo em vista os absurdos que têm sido 
ventilados ultimamente, como se fossem as mais pu-
ras e indiscutíveis verdades. 

Tendo estudado e ensinado em universidades públi-
cas (sem ter sido nunca uma filhinha de papai), conheço 
de dentro a realidade dessas instituições e participei de 
várias campanhas a favor do ensino universitário públi-
co e gratuito. Não digo que deva ser para todos, pois nem 
todos querem estudar, mas deve estar disponível para 
todos que a pleiteiam, para todos que abrigam no peito o 
desejo ou a ambição de cursarem uma universidade. Sa-
bemos da importância do diploma universitário para se 
galgar melhores posições na escala social, para se con-
seguir um bom emprego, enfim, para se atingir um lugar 
ao sol. Os que não nasceram num “berço de ouro” sabem 
da pertinência disso.

É na universidade que afloram os talentos, as vo-
cações, os pesquisadores, os cientistas e,até mesmo os 
artistas, muitos passaram pelas universidades, antes 
de se dedicarem às artes. Conheci muitos assim e o fa-
tor econômico não deveria ser preponderante nas suas 
escolhas. O fato de serem “filhinhos do papai” ou não, 
não determina seus talentos e vocações. Pelo contrá-
rio, numa competição limpa e sem vícios, são os me-
lhores que vencem, não necessariamente os mais ricos. 
É claro que sempre haverá aqueles poucos que pagam 
fortunas para conseguirem uma vaga na universidade 
pública. E as cotas que são reservadas para aqueles 
vindos das camadas menos privilegiadas da sociedade 
visam corrigir injustiças históricas que alijam jovens 
pela cor da pele, pelo gênero ou outras características 
que deveriam ser vistas como secundárias, mas que 
terminam sendo determinantes.

Outra contraposição que considero injusta ou 
inoportuna é aquela que contrapõe as universida-
des aos Institutos Federais. Ambos são importantes 
para o desenvolvimento do país e não adianta dizer 
que na Alemanha é assim e no Brasil também deveria 
ser. Há uma grande distância entre o padrão do en-
sino da Alemanha e o adotado no Brasil. É claro que 
quanto mais Institutos Técnicos houver no Brasil, 
mais jovens poderão seguir carreiras técnicas, mas 
as vocações individuais devem ser respeitadas. São 
elas que devem orientar as escolhas profissionais dos 
jovens. Eu, por exemplo, jamais poderia ter seguido 
uma carreira técnica, simplesmente por me faltar ap-
tidão para tal. As línguas, aquelas disciplinas ligadas 
às Humanidades, é que sempre me atraíram, da mes-
ma forma que aquelas ligadas às Engenharias é que 
atraíram meus irmãos. Minha irmã também optou 
pelas Humanidades, embora não fazendo, necessaria-
mente, as mesmas escolhas que eu. Isso numa mesma 
família de quatro irmãos. Se multiplicarmos essa di-
versidade pelo tamanho do Brasil, veremos quão di-
versas são as orientações vocacionais e se pudemos 
nos realizar profissionalmente, não foi pelo fato de 
sermos “filhinhos do papai”. Simplesmente havia va-
gas nas universidades à nossa disposição e fomos em 
busca delas, disputando-as em pé de igualdade com 
nossos contemporâneos. E assim também foi com os 
nossos filhos. 

Resumindo, então, ao invés de “Universidade 
para poucos”, o que necessitamos é de universidade 
para todos, ou de Educação para todos que a buscam. 
O importante é oferecer oportunidades de realização 
para os jovens, para que se sintam, e se tornem cida-
dãos plenos, capazes de exercerem a plena cidadania. 
Mas temo e acho que é justamente isso que este go-
verno que está aí teme: cidadãos plenos e capazes de 
exerceram suas escolhas.

Universidade 
para poucos? 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Na volta ninguém se perde

Eram quase três horas da manhã. 
A massa humana começava a se dis-
persar. O comício durou mais do que 
o esperado, porque ficaram esperando 
Zé Américo chegar de Campina Gran-
de para fazer o encerramento daquela 
memorável campanha. A euforia do 
povo era grande. Há mais de dez anos 
que ele não subia em palanques. As 
suas primeiras palavras ficaram sendo 
repetidas pelos fanáticos partidários 
como um mantra: “Voltei e na volta nin-
guém se perde”.

Em meio ao movimento frenético 
do povo, onde predominava o uso de 
chapéu de massa e terno de linho bran-
co, sem gravata, Abreu avistou Moacir, 
seu vizinho e colega de trabalho. Troca-
ram um aceno e se aproximaram.

– Na volta ninguém se perde – gri-
tou Moacir de braços abertos.

– E ele voltou – completou Abreu, en-
quanto se abraçavam com entusiasmo.

A área em frente ao Cassino da La-
goa, onde ocorreu aquela que foi a maior 
manifestação política da campanha elei-
toral de 1950, foi ficando deserta naque-
la fria madrugada de agosto.

Apressaram os passos em direção 
ao ponto de embarque dos caminhões 
do PSD que faziam transportes dos 
correligionários para os bairros. Entre-
tidos na conversa, subiram no primei-
ro que encontraram. No empurra pra 
lá, empurra pra cá foram parar no meio 
da carroceria. Como tinham baixa esta-
tura, perderam a visão da rua. Outros 

fanáticos entraram no papo, enquan-
to trocavam apoio nos solavancos das 
bruscas paradas e curvas. Faltou ener-
gia. Xingaram o governo, aos gritos. 
Aqui e ali uma parada. Os desembarca-
dos gritavam:

– Ele votou.
E os embarcados respondiam no 

mesmo tom, erguendo os braços.
– Na volta ninguém se perde.
Parada em frente ao cemitério de 

Cruz das Armas. Ponto final. Tudo escu-
ro.  Os mesmos gritos. Todos desembar-
caram. Cada um seguiu o seu destino.

– Que lugar é esse? – indagou 
Abreu a Moacir.

– Sei lá. Mas se aqui é o cemitério, é 
só seguir pra esse lado que a gente che-
ga nas cinco bocas.

Seguiram andando na rua deserta e 
escura. Aqui acolá, Abreu perguntava:

– Tá perto Moacir?
– Calma rapaz. É bem ali – respon-

dia o amigo sem muita convicção.
– Tá danado. Não sabia que Man-

dacaru fosse tão grande assim – retru-
cava Abreu.

As manchas de suor no colarinho 
e no sovaco, pareciam crescer a cada 
passo.  Mas, não faltou conversa na ca-
minhada de mais de uma hora, até che-
gar em lugar que eles conheciam bem. 
Era a Lagoa.

Se entreolharam perplexos.
– Como foi mesmo que o homem dis-

se? – perguntou Abreu, puto da vida.
– Sei lá. Mas acho que não é o nos-

so caso.

Jotabê Lima

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Existe algo de diferente 
na leitura. Ela é uma experiên-
cia, geralmente a longo prazo, 
que destrava memórias e cria 
novas; que te leva para luga-
res interiores que você talvez 
nunca tenha imaginado explo-
rar. Calma, não é romantiza-
ção descabida: isso acontece 
mesmo com leituras que nos 
fazem querer perfurar os pró-
prios olhos. Mas, ah, como eu 
sinto tanta falta de ler.

Hora da confissão: o meu 
famoso hábito por leitura se 
esvaiu. Virou descostume. Às 
vezes, até desconforto. Por 
mais aprazível que esteja a 
leitura, há meses não consigo deter minha atenção para mais 
do que 20 ou 30 minutos de uma leitura eventual. Tentei pelas 
manhãs, durante as tarde ou ainda as noites. Me vem o sono, 
me vem o cansaço, me vem os mil pensamentos de afazeres na 
lista da semana. 

Passaram-se quase 20 meses desde o início da pandemia 
em nosso contexto e meu saldo de livros cabe em uma mão. Ou-
tros cinco — três livros que não saem da cabeceira e mais dois 
no kindle — comecei e não concluí. Entro numa espiral de auto-
vergonha: “Por que não mais consigo ler?” ou “Não abro o livro 
porque sei que não mais consigo ler”. 

Dentro de casa, não faltam estímulos para leitura. Meu mari-
do e minha enteada engolem livros semanalmente como eu engu-
lo uma cesta de pães de queijo. Em nosso grupo de WhatsApp sur-
gido numa tentativa de clube do livro da família, irmã, pai e irmão 
trocam dicas e títulos constantemente. O que me falta?

Não faz muitos dias que voltei para o trabalho presencial 
e, durante este tempo, minha vida vem se reorganizando como 
blocos de Tetris: alguns se encaixam perfeitamente, outros so-
bram; assim, aos poucos, consigo me afastar do teto mesmo com 
a grande quantidade de peças caindo. Mal sabia eu que um único 
pedaço me faltava, a parte que me desafogaria do peso na cons-
ciência e falta de disciplina para com a leitura, uma atividade que 
tanto senti prazer. A peça foi justamente aquele bendito retângu-
lo de blocos que você encaixa no canto da tela, matando quatro 
linhas de uma vez: os audiolivros. 

A ideia veio do meu companheiro, acostumado com curtas 
viagens diárias até o trabalho em outro município. Cansado de 
podcasts, Matheus passou a alternar o caminho de ida e volta 
entre músicas, o puro silêncio ou audiolivros. Meus olhos bri-
lharam com a ideia. Já no primeiro dia, catei a página que havia 
parado em Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Marquéz, pes-
quisei no YouTube pelo título e logo encontrei dois vídeos, de 13 
horas de duração no total, com a leitura da obra-prima de Gabo. 
Busquei o ponto exato (mais ou menos quatro horas já haviam 

sido lidas) e, neste momen-
to, faltam apenas três horas 
para concluir esse que já é, 
sem dúvidas, um de meus 
livros preferidos. 

O exercício de ouvir en-
quanto dirijo tem sido meu 
momento de abstração de 
tudo que não seja a narrati-
va e a estrada. Me sinto mais 
leve e não mais percebo a 
leitura enquanto obrigação, 
como passei a sentir quando 
mais precisei ler. E eu já tive 
bastante preconceito com 
esse tipo de mídia, aque-
le mesmo julgamento que 
muitos tiveram quando sur-

giram os e-books. Enquanto, de fato, os audiolivros não permitem 
tanta expansão da criatividade uma vez que o tom é imposto pelo 
narrador em áudio, e se perde o artifício visual da grafia das pala-
vras, a mídia possibilita mais foco e atenção para quem vem apre-
sentando dificuldade na leitura. E, convenhamos, antes da escrita, 
as histórias não eram repassadas pela tradição oral? 

Pelo visto, não estou nem um pouco sozinha neste resgate de 
oralidade (eita, gostasse?). No dia 1° de julho, o Sindicato Nacio-
nal dos Editores de Livros (Snel) e a Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) publicou uma pesquisa sobre a presença digital dos livros 
na vida dos brasileiros no ano de 2020. De acordo com o estudo, o 
faturamento das editoras com e-books e audiolivros cresceu 36% 
no país em relação ao ano de 2019. O levantamento apontou ain-
da que o preço médio destas categorias caiu 25%. Ah, e só a custo 
de registro, mais gente vem escrevendo também: houve uma alta 
de 16% de novos títulos em circulação no mercado nacional. 

Vale ressaltar que nem tudo que está no YouTube é narrado 
por um profissional ou ainda alguém que tenha a dicção e inter-
pretação minimamente boas. Por lá, é possível encontrar obras 
em português dos mais variados gêneros. Mas você também pode 
adquirir audiolivros em plataformas como a Play Store, do An-
droid, e o Kindle, da Amazon, e em sites como Tocalivros, StoryTel 
e LibriVox, todos estes com opções gratuitas para download. Mui-
ta gente que consome a mídia também indica o aplicativo 12min., 
ele envia lembretes diários para que o usuário experimente 12 
minutos de leitura de alguma obra, num formato resumido ba-
tizado de microbook. É uma ótima ideia para relembrar alguma 
obra que você leu há anos ou para revisar um título antes de con-
tinuar alguma série de livros. 

Já penso na ida ao trabalho ansiosa para o desenrolar da 
história da gigante família Buendía e o destino da cidade de Ma-
condo. Era assim que se sentia a geração das radionovelas? Ago-
ra com o freio de mão para baixo e num ritmo constante, sigo mi-
nha audioleitura numa paz só. Velhos hábitos resgatados, novos 
formatos encontrados.

Pequeno ensaio sobre a leitura
Foto: Divulgação

Aplicativo ‘12min.’ envia lembretes diários para se experimentar ‘microbooks’ em áudio

Foto: Arquivo A União

Na campanha eleitoral de 1950, José 
Américo de Almeida disse: “Voltei e 

na volta ninguém se perde”
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Para mim, gostar é um sentimento que fica ali pe-
las vizinhanças da benquerença e do amor. É quase um 
e quase outro. Quem aprendeu muito cedo essa proxi-
midade do gostar com essas outras duas preciosidades 
da alma foi minha irmã Olga, à época, para nós, apenas 
Olguinha. Vou contar o fato, mas antes falemos um pouco 
dessa minha irmã. Comecemos pelo nome: Olga Suely.

Para meu pai o nome, Olga fora uma homenagem 
a Olga Benário, para minha mãe o preito teria sido a 
uma outra Olga, uma senhora de origem germânica 
que gerenciava o Preventório Santa Clara em Campos 
do Jordão, onde minha mãe fora interna e depois fun-
cionária. Cada um puxava a sardinha para sua brasa; 
mas, enfim, Olguinha nunca se preocupou em saber 
a qual das Olgas deve o nome. Já pelo Suely ninguém 
quis assumir a responsabilidade.

Uma menininha com nome de Olga Suely tinha que 
ser dura na queda. E era. Olguinha quando queria uma 
coisa, fincava pé e podem acreditar que conseguia. Em-
bora um ano mais nova que eu, era minha procuradora 
em pendências com as autoridades lá de casa. A danadi-
nha me defendia de minhas enrascadas e muitas vezes 
escapei dos chinelos graças a intervenção dessa me-
diadora cheia de autoridade: “Não bate no meu irmão!”. 
Creio que meus pais admiravam aquela aura de fraterni-
dade e eu escapava ileso com agravos menos doloridos, 
que algumas vezes se limitavam ao “não faça isso outra 
vez, senão vai ter, viu?”.

Mas um dia não pude retribuir essas camaradagens e 
Olguinha levou uma pisa daquelas.

Morávamos em Jaguaribe, um bairro de Campos do 
Jordão que fica entre Abernéssia e Capivari. Mais pre-
cisamente nos Altos de Jaguaribe, e bota alto nisso. Lá 
em cima mesmo. Lembro-me que era uma ladeira enor-
me que vinha da parte plana do bairro até praticamen-
te nossa casa, uma das últimas da rua e que ficava em 
frente à casa de Dona Gabriela do Seu Juca carpinteiro. 
Nessa época, eu tinha 3 para 4 anos e minha irmã um 
pouco mais que 2.

Minha mãe desceu conosco aquela ladeira toda 
para fazer algumas compras num armazém lá em baixo. 
Quando estávamos saindo de casa Olguinha quis saber 
a quantas ia a “relação” de minha mãe com ela e tascou 
a pergunta:

– Mãe, a senhora gosta de mim?
– Que pergunta mais boba, claro que gosto.
Mal nos pusemos na rua e minha irmã:
– Mãe, a senhora gosta de mim?
– Gosto, minha filhinha. Gosto sim.
Andamos mais uns 100 metros e...
– Mãe, a senhora gosta de mim?
– O que é isso, garota? Já disse que gosto. Gosto bas-

tante. Pronto. Não precisa perguntar mais.
Lembro-me daquela carinha, cabelinhos claros bem 

lisos e aquele olhar de criança, cuja mãe não tem para ela 
a menor consideração. Carinha de criança sofrida com o 
coraçãozinho assim de mágoas.

– Tá chorando por quê?
– A senhora não gosta de mim.
– Já falei que gosto e para com isso que não estou boa 

hoje, viu?
Para mim aquela ladeira parecia interminável. Isso a 

descida quando os santos nos socorrem, imaginem a vol-
ta. Mas minha irmã tinha outras inquietações e as lagri-
mas estavam ali para socorrê-la e tome choro!

– E agora o que é, menina? – era minha mãe pensan-
do que as incertezas estavam sanadas

– A senhora gosta de mim?
No armazém, nem uma maria-mole arrefeceu a ma-

nhã de Olguinha.
Já na subida, sacola na mão, pesada, dois filhos pe-

quenos para pastorar e aquela ladeira que não acabava 
mais, minha mãe foi perdendo a paciência.

– A senhora para com essa birra, senão vai ter, viu? O 
que a senhora está querendo agora? – e minha irmã...

– A senhora gosta de mim?
Foi aí que o chinelo ganhou outras prerrogativas e 

tome chinelada. Enquanto aplicava o corretivo, minha 
mãe foi incisiva:

– Gosto de você! Tá vendo como eu gosto? Eu gosto, 
eu gosto...

Cada “gosto” era uma chinelada. Quem passava 
por ali e viu a cena e estranhou a forma daquela mu-
lher gostar da filha. Minha mãe encerrou a coça com 
uma pergunta:

– Então? Como é? Gosto de você ou não gosto?
– Acho que gosta!
– Acha? – e mais duas chineladas para minha irmã pa-

rar com aquela mania de “achar”. Era para ter certeza.

Gosta de 
mim?

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador
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Após uma campanha 
bem-sucedida de pré-ven-
da em plataforma de finan-
ciamento coletivo, a anto-
logia Catálogo de Pequenas 
Espécies (Caos e Letras, 
260 páginas, R$ 39,90), do 
paraibano Tiago Germa-
no, terá lançamento oficial 
hoje, a partir das 19h30, no 
canal oficial da editora no 
YouTube.

O evento virtual conta-
rá com a presença do autor 
e das escritoras Maria Va-
léria Rezende, Débora Fer-
raz e Irka Barrios.

Acerca da sinopse da 
coletânea, a editora pontua: 
“Com estilo irônico e gran-
de poder de observação, 
Germano parte de espécies 
da natureza, domésticas e 
selvagens para explorar a 
animalidade. Neste catálo-
go de tipos sobretudo hu-
manos, as relações entre 
vizinhos, familiares, amigos 
ou, ainda, estranhos que se 
encontram por acaso, di-
zem muito sobre o negacio-
nismo e a barbárie do atual 
cenário político e social 
brasileiro”.

Este é o primeiro livro 
de contos do paraibano, es-
critor finalista do Prêmio 

Jabuti e vencedor do prê-
mio Minuano, ambos pelo 
livro de crônicas Demônios 
Domésticos, lançado no ano 
de 2017.

A nova obra está tendo 
uma recepção muito positi-
va após a campanha de pré-
venda, segundo o autor. “Os 
livros mal chegaram ainda 
dos Correios e as narrati-
vas já estão até sendo es-
tudadas na universidade, a 
exemplo do conto Le gran 
circus moscow, que foi tema 
de um trabalho no curso 
de Letras do IFPB, aqui em 
João Pessoa”, exemplifica 
Tiago Germano. “Uma tur-
ma da disciplina de Letra-
mento Literário do profes-
sor Dr. Rildo Cosson propôs 
uma abordagem pedagógi-
ca em torno do conto, volta-
da para alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental”.

O escritor fala que esse 
interesse parta do seu tra-
balho que vem realizando 
nas escolas desde a inclu-
são de uma crônica em uma 
Olimpíada de Língua Portu-
guesa.  “Venho promovendo 
lives e formações entre os 
alunos, tudo de forma gra-
tuita, como contrapartida 
pelos apoios nos projetos 
da campanha”, justifica Tia-
go Germano.

Finalista do Jabuti lança 
primeiro livro de contos

Foto: Fábio Cardoso/Divulgação

Imagem: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

editora no YouTube

EstrEias

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

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

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

ContinUaÇÃo

o EsqUaDrÃo sUiCiDa (The Suicide Squad. EUA. Dir: 
James Gunn. Super-Herói, Ação, Aventura e Fantasia. 16 
anos). O governo envia os supervilões mais perigosos do mun-

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

JUnglE CrUisE (Jungle Cruise. EUA. Dir: Jaume Col-
let-Serra. Aventura e Fantasia. 10 anos). Frank (Dwayne 
Johnson) trabalha como capitão de um barco em uma atra-
ção turística totalmente fantasiosa. Quis o destino que suas 
habilidades fossem colocadas à prova. Isso acontece quando 
ele conhece Lily (Emily Blunt), uma exploradora que não 
mede consequências para dar andamento em suas investi-
gações. Quando ela e o irmão (Jack Whitehall) contratam 
Frank para comandar a embarcação numa expedição de 
verdade, em busca de um misterioso segredo, os perigos que 
os aguardavam eram mais reais do que podiam imaginar. 
Baseado em um parque temático da Disney. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 15h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
16h35; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h35.

Um lUgar silEnCioso - PartE ii (A Quiet Place Part 
II. EUA. Dir: John Krasinski. Terror, Suspense e Thriller. 14 anos). 
Logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a famí-
lia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa 
agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para 
sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhe-

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

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

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

Comédia ‘O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família’ tem sessões nas salas de João Pessoa e Campina Grande

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

‘Catálogo de Pequenas Espécies’, 
antologia do paraibano Tiago 
Germano, terá o lançamento 
oficial hoje, na internet

Da Redação



Cultura
Edição: Audaci Junior          Editoração: Luciano Honorato

12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021

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

Música de paraibano está na final do eFestival
Um dos 10 finalistas na 

categoria Canção no eFestival 
é o paraibano Severino Ayres, 
concorrendo com a música 
‘Flowers in Bloom’, do seu se-
gundo álbum solo, Grown up 
emancipation.

A disputa entre os finalis-
tas ocorre agora por meio de 
voto popular, até o dia 31 deste 
mês pelo site oficial da premia-
ção (www.efestival.com.br). 

Concorrendo com mais 
de 8 mil candidatos, a seleção 
passou sob o crivo de curado-
res experientes, como Carlos 
Calado, jornalista, colabora-
dor da Folha de S.Paulo, que 

já passou pelas revistas Bra-
vo!, Mais Jazz e Bizz, e Ruirá 
Duprat, maestro e produtor, 
ganhador do Grammy ameri-
cano e coordenador artístico 
das turnês brasileiras do ita-
liano Andrea Bocelli.  

Para ser submetida ao 
festival, ‘Flowers in bloom’ 
recebeu uma versão ao vivo, 
gravada no home estudio do 
artista em João Pessoa, du-
rante a pandemia. A música 
já havia ganhado um cli-
pe com animações criadas 
pela artista carioca Bárbara 
Coimbra no ano passado. 
Ambas as versões podem ser 

vistas no YouTube de Severi-
no Ayres, que é nascido em 
Patos, Alto Sertão da Paraíba, 
e radicado em João Pessoa.

A música concorrente 
do paraibano está disponível 
nas principais plataformas 
de streamings.

Nos seus 20 anos de 
existência, o eFestival teve 
participações de nomes con-
sagrados como Frejat, Gilber-
to Gil, Ivan Lins, Skank e Al-
ceu Valença. É na missão de 
inovar o cenário musical na-
cional que o evento faz suas 
maiores apostas, jogando luz 
sobre os novos talentos da 

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do
eFestival para votar

Quando descobri, entre as 
indicações dos comprimidos, 
a de “distúrbios comporta-

mentais, especialmente má adaptação 
social”, achei que alguma coisa estava 
bem mais fora do tom do que imaginava 
ao caminhar entre a Almirante Barroso e 
a farmácia em Tambiá.

Naquele dia, vinha de uma pequena 
temporada no estaleiro, com o chamado 
estresse quase total, fruto de quem se 
mete a ser ao mesmo tempo assessor de 
cultura num órgão público, membro do 
conselho diretor da Academia Paraibana 
de Letras, colunista diário em A União e 
autor (ainda fazendo arranjos) de um ál-
bum fonográfico a ser lançado no próximo 
ano, já com bastante atraso. 

De qualquer maneira, é o gostoso 
fruto de ter estudado (e bem) no Colégio 
Pio X, na Aliança Francesa e na Cultura 
Inglesa.

De ter convivido com pessoas como 
Gonzaga Rodrigues, Glauber Rocha, Gilber-
to Gil, Gerardo Parente, Guy Joseph, Gon-
zaguinha, Goretti Zenaide, Gustavo Magno 
(só para ficar na letra “gê”). Será que isso é 
“má adaptação social”?

Será que sou neurótico e não sei ainda?

nnnnnnnnnn

O remédio que o médico me passou é 
Olcadil, 1 mg. Leio a bula, onde há coisas como 
“ansiedade, medo, fobias, tensão, inquietude, 
astenia, distúrbios do sono, despertar preco-
ce, sentimentos de opressão, retardo mental, 
psicoses, distúrbios psicossomáticos e reações 
patólogicas subagudas”.

Como tenho somente tensão e inquietude, 
decidi não usar esse tal de Olcadil e vou conti-
nuar com meu simpático Rivotril, 2 mg, cujas 
receitas me são dadas pelos médicos Manoel 
Jaime, Osório Abath Filho e José Morais, que 
conhecem au complet o colunista aqui e assim 
jamais me receitariam esse tal de Olcadil. 
Esclarecimento necessário: não conheço o 
médico que me passou Olcadil; fui atendido 
por ele numa emergência, numa clínica onde 
ele dava plantão.

Acho que agora vai. Não sabia que olhar 
direito para pessoas desta bela cidade, ouvir 
rádio, ver tevê, circular por orgãos culturais, cui-
dar de coisas públicas, poderia terminar numa 
possibilidade dessa sintomatologia que levaria 
ao Olcadil. Felizmente, não. Afinal, pensei em 
mero começo de estresse, pequenas distonias, 
umas aperreações de vida dessas que Petrônio 
Souto às vezes me conta pelo telefone, umas 

subjetivas ausências de ar que Walter Lima Jr. 
(foto) costuma apresentar em meio de semana 
ou umas tonturas estranhas que Juan Cortez en-
frenta aqui e acolá. Nunca pensei em ultrapas-
sar a mera distonia neurovegetativa como já me 
havia indicado o saudoso Dr. Thiago Formiga 
em sua inabalável tranquilidade. Dias existiram 
em que meu inesquecível irmão, Marcus Ara-
nha, sorria da distonia e mandava que eu fosse 
escutar um disco de Michael Jackson...

nnnnnnnnnn

Agora tomando somente Rivotril, 2 
mg, uma vez por dia e um Somalgin cardio, 
100 mg, lá pelas 10 da noite, continuo em 
tranquilidade.

Dizem os médicos que os neuróticos 
sabem que assim são: mas que não e, por 
vezes, desconfio que sou. Só não quero me 
transformar no canibal de O Silêncio dos 
Inocentes. Seria demais para um coração que 
pretende apenas continuar cronista, poeta e 
compositor.  Engraçado: geralmente, ami-
gos — acadêmicos ou não, não me ajudam 
no que tenho: crônica, poesia, música. Me 
cobram, mas não ajudam. 

Tinha esquecido que fiz uma consulta 
pensando que tinha faringite. Descubro-me 
sob a suspeição da depressão. Pior: será que 
sou neurótico e não sei ainda? 

Mas que provoca neurose olhar ao 
redor, provoca; especialmente quando já 
começa a aparecer um enorme time de 
candidatos à Assembleia Legislativa, cada 
qual achando-se amigo meu, defensor, sei lá 
mais o quê. 

E qual a Assembleia que me defende na 
hora do conflito com o ao redor? Mas, será 
que sou neurótico e não sei ainda?

Meu irmão mandava que escutasse Michael Jackson 
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Foto: Divulgação

Entre os 10 finalistas, Severino Ayres concorre com a canção ‘Flowers in Bloom’

Até o próximo domingo, Festival Capulanas promove oficinas, bate-papos e apresentações femininas de referências no gênero

Começa hoje o 1º Festival 
Capulanas, evento virtual que 
reúne mulheres da cultura po-
pular de todo o país.

Criado para fortalecer e 
enaltecer a contribuição de 
grandes potências femininas, o 
festival é produzido pelo Pon-
to de Cultura Maracastelo, terá 
transmissão pelo canal no You-
Tube e perfil no Instagram (@
coletivomaracastelo) da enti-
dade, e contará com a presen-
ça de representantes dos esta-
dos da Paraíba, Pernambuco, 
Pará, São Paulo e Maranhão. 

Até o próximo domingo 
(dia 22), haverá oficinas, ba-
te-papos e apresentações de 
mulheres que são referências 
na cultura popular. As capula-
nas, que empresta o nome ao 
festival, faz referência ao teci-
do usado por mulheres africa-
nas, que, hoje, representa um 
patrimônio cultural e instru-
mento de legitimação do po-
der feminino por várias gera-
ções. No Brasil, é utilizado nos 
cultos e rituais das religiões de 
matriz africana.

O evento de difusão e va-
lorização e reverência às raí-
zes da ancestralidade feminina 
brasileira, afro-brasileira e afro
-indígena trará nomes de artis-
tas como Mãe Beth de Oxum, 

Mestra Ana do Coco, Renata 
Rosa, Mestra Joana, Vó Mera, 
Mestra Alessandra Ribeiro, 
Rainha Marivalda, Bartira Me-
nezes, Mestra Tina, Isabelle 
Caldas, entre outras grandes 
referências atuantes na cena. 

Entre os temas dos pai-
néis, “Mulheres na Cultura 
Popular” e “Mulheres no Ma-
racatu”. Já as oficinas abor-
dam ‘Batuques que vem do \\
Norte’, ‘Cantos ancestrais de 
Jurema e Candomblé Jurema’, 
‘Cavalo marinho’, ‘Maracatu 
Leão Coroado’, ‘Ritmos mara-
nhenses’, ‘Na língua de zambi’, 
‘Receita de coco’ e ‘Jongo’.

O Festival Capulanas sen-
do realizado com recursos 
oriundos da Lei Aldir Blanc, 
via chamamento público da 
Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope).

Evento virtual reúne mulheres 
da cultura popular do Brasil

Produzido pelo Ponto de Cultura Maracastelo, festival conta com a presença de representantes dos estados da Paraíba, Pernambuco, Pará, São Paulo e Maranhão

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube do 
Ponto de Cultura Maracastelo

música brasileira e dando su-
porte para que esses artistas 
possam construir carreiras 
sustentáveis.

Foto: Divulgação
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Projeto do Governo do Estado atende a moradores do município de Uiraúna

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) precisou, 
ontem, de cerca de uma hora 
para aprovar 239 matérias, 
mas, como tem ocorrido em 
quase todas as sessões des-
de o começo deste ano, levou 
mais de duas horas para apre-
ciar e manter apenas oito veto 
do Governo do Estado, todos 
a projetos de autoria dos pró-
prios deputados.

Entre as matérias apro-
vadas por unanimidade pelos 
deputados, destacou-se a ação 
do governador João Azevêdo 
(Cidadania) em promover a 
doação de um terreno para a 
implantação de um hospital 
no município de Uiraúna, no 
Sertão do Estado. A iniciativa 
foi comemorada por deputa-
dos de situação e até mesmo 
de oposição, a começar pelo 
líder da bancada do Governo e 
relator da matéria, o deputado 
Wilson Filho (sem partido). 

Em seu parecer, o par-
lamentar afirmou que “a ati-
tude do Governo do Estado 
é nobre, uma vez que o povo 
está necessitado mesmo e há 
muito tempo de um hospital”. 
O presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino (PSB), tam-
bém elogiou a iniciativa do 
governador e disse na sessão 
que “o povo de Uiraúna vive 
um momento feliz. Agora, não 
só a população de Uiraúna, 
mas de toda a região terá uma 
obra magnífica, que levará 
saúde a todo Sertão da Paraí-
ba”, comemorou o presidente. 
A deputada Estela Bezerra 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

ALPB aprova doação de 
terreno para hospital

Vez por outra, a morte do tribuno Raymundo Asfora 
volta à baila, como um cadáver insepulto a alimentar a 
ilusão inquieta da tese conspiratória de homicídio. Asfora 
suicidou-se, com um tiro na cabeça no interior de sua granja, 
em Campina Grande, em 6 de março, de 1987, a 9 dias de 
assumir como vice-governador da Paraíba.

O assunto volta agora, com um trabalho de fôlego do es-
critor e desembargador Leandro dos Santos, “Asfora – Uma 
Morte, Uma Polêmica”, lançado recentemente. Leandro que, 
aliás, como juiz, fez parte do processo, alimenta sua obra com 
um calhamaço de depoimentos e peças processuais, de um 
longo debate que só em 2013 teve um ponto final na Ação 
Penal, com a absolvição dos acusados.

Embora quase imperceptível, a análise criteriosa do 
autor sopra na alimentação da dúvida, revigorando até, a 
tese do homicídio, não se sabendo se com o fito de deixar 
uma página em aberto e o cadáver insepulto, até baixar 
sobre o caso a lápide do bom senso e a paz das sepulturas.

Na verdade, a morte de Asfora foi um genocídio. Com ela 
morreram expectativas de muita gente e alimentou teses, al-
gumas estapafúrdias, como a de que sua morte teria o dedo 
de Tarcísio Burity,   que não o queria na vice-governança.

Os que conheciam o tribuno sabiam de seus dramas 
e suas tendências e, quando bebia, elas se acentuavam. 
Mesmo rodeado de pessoas, Asfora era, na verdade, um 
solitário na multidão. Nada mais perigoso para uma alma 
sofrida e deprimida, que uma casa vazia,    assuntos pessoais 
remoendo, um litro de uísque, um revólver por perto e o 
silêncio da madrugada.

Na abertura do seu livro, Leandro indaga:
- Onde estava você no dia 6 de março de 1987?
No meu caso, consta até nos autos.
Estava almoçando em Manuel da Carne de Sol com o 

“assassino” de Asfora, Marcelo Marcos.
Neste almoço, conversei com Marcelo para que avisasse 

a Asfora que eu iria à Granja, à noite, para tirar umas dúvidas 
com ele sobre a Lei Calmon. Que me parece, era o relator da 
matéria na Câmara Federal. Àquela altura, não sabíamos   
que o tribuno já estava morto em casa.

Discutimos sobre o estado de ânimo do poeta e as 
consequências que isso poderia levar. Almoçamos   e voltei 
ao jornal, quando deparei-me com o jornalista Dagoberto 
Pontes, gritando para mim:

- Asfora atirou na cabeça!
Naquelas circunstâncias, apelei para que o tiro não 

fosse fatal; o gesto não me era surpresa. Ou seja, eu como 
outros próximos que estávamos sabendo da situação, o 
desfecho   não causou surpresa.

Em outras situações senti a tendência suicida de Asfora. 
Certa vez, comentando com ele o suicídio de Pedro Nava, ele 
me respondeu:

A gente leva a vida até quando pode!
Havia uns 10 dias antes da morte, eu ía saindo de uma 

solenidade e ele passou de carro e me chamou. Fomos eu e 
William Monteiro com ele para o Hotel Magestic. 

Ao longo da conversa, lembro-me que chegou seu filho 
Omar, ainda   vestido   de roupa de futebol de salão, e o tri-
buno lhe passou um pito grande. Coisas pessoais também 
citadas no processo. Que, dizem, não entrou no mérito   de 
coisa mais profunda que um dia virá à tona.

Nesta mesma ocasião, entre um uísque e outro, falamos 
na carreira política dele e ele, olhando vagamente ao longe, 
soltou:

- Eu daria um grande vice-governador...
Quanto ao livro, o autor ao se referir aos acusados de 

matar o tribuno, inclui Marcelo como motorista e fotógrafo 
nas horas vagas, “pessoa simples, sem prova de alguém   de 
inteligência”.

Marcelo era inteligentíssimo e um dos melhores fo-
tógrafos de jornais do estado. Estava sempre colado com 
Asfora, nas horas vagas, porque por ele nutria verdadeira 
idolatria e jamais seria capaz de assassiná-lo. Tanto que, na 
época, eu escrevi: 

- Se provarem que Marcelo é o assassino eu tiro a pena!
E insistiram na tese de homicídio porque muita gente 

queria tirar proveito do acontecido, inclusive um famoso 
advogado muito citado no livro. A perícia da Unicamp, com 
Badan Palhares e Nelson Massini, desmontou essa tese, mas 
insistiram com ela e fizeram sofrer por longos anos inocen-
tes acusados de um suposto homicídio que nunca houve.

Mesmo assim, o livro de Leandro tem seus méritos e 
deve ser lido, para conhecimento da história.

Espero que, um dia, Asfora descanse em paz, sem con-
trovérsia sobre a sua extrema decisão, que enlutou a todos. 
E, por fim, uma queixa a ele,  usando as palavras de Drumond 
ao próprio Pedro Navas, a quem o tribuno não censurou pelo 
gesto que viria repetir:

“Sim, tenho saudades
Sim, acuso-te porque fizeste
O não previsto nas leis da amizade e da natureza
Nem nos deixastes sequer o direito de indagar
Porque o fizeste, porque te foste”.

Paz, definitiva a Asfora!

Asfora, um 
cadáver insepulto

Carvalho
Geovaldo

Jornalista

Fora do governo
A exoneração do paraibano Sérgio Queiroz, que ocupava o cargo de 
secretário especial de Modernização do Estado, no Governo Federal, 
foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Página 14
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(PSB) também destacou a re-
levância da obra e disse que “o 
Governo do Estado está fazen-
do bem o seu papel”.

Vetos
Ao contrário das 239 ma-

térias aprovadas em pouco 
tempo, em sua maioria pro-
jetos de lei, sessões especiais 
e requerimentos, os oito vetos 
não tiveram nenhuma deci-
são unânime e como sempre 
encalharam as discussões. 
Pela ordem, os dois primei-
ros vetos mantidos foram a 
projetos do deputado Wallber 
Virgolino (Patriotas), insti-
tuindo a Política Estadual de 
Segurança e Saúde Física e 
Mental no Trabalho dos Agen-
tes de Segurança Pública; e do 
deputado Eduardo Carneiro 
(PRTB), tentando criar a Se-

mana de Divulgação e Valori-
zação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

O terceiro veto foi ao 
projeto da deputada Este-
la Bezerra (PSB), e tentava 
tornar obrigatório nas uni-
dades escolares de ensino a 
disponibilização de cadeira 
de rodas na forma que espe-
cifica; e, o quarto, ao projeto 
deputado Bosco Carneiro 
Júnior (PPS), definindo di-
retrizes para a instituição do 
Programa Escolar de Desen-
volvimento da Inteligência 
Emocional.

O quinto veto derrubou 
outro projeto do deputado 
Wallber Virgolino, instituindo 
o prêmio Jovens Escritores 
José Lins do Rêgo nas esco-
las públicas do Estado da 
Paraíba, com a finalidade de 

incentivar os jovens à litera-
tura; enquanto que o sexto, 
vetou um calendário oficial 
para uma Semana Estadual 
das Culturas Populares e Tra-
dicionais, também proposta 
pela deputada Estela Bezerra.

O sétimo veto bloqueou 
o Programa de Registro de 
Casos de Feminicídio que 
era um projeto da deputada 
Cida Ramos (PSB), e o oitavo 
e último foi a outro projeto do 
deputado Eduardo Carneiro 
(PRTB), tentando instituir, na 
Paraíba, um Programa de Po-
lítica de Incentivo à Economia 
Criativa. A justificativa desses 
vetos foi predominantemente 
a inconstitucionalidade, na 
maior parte das vezes, por 
criarem despesas que não fa-
zem parte das atribuições dos 
parlamentares.

Deputado Wilson Filho, líder da bancada do Governo e relator da matéria, comemorou a aprovação do projeto

Foto: Divulgação/ALPB

Juiz acata denúncia do MPPB contra prefeito 
e ex-prefeito de Cabedelo e mais 18 pessoas

 

O Poder Judiciário da 
Paraíba acatou a denúncia 
contra o prefeito de Cabe-
delo, Vitor Hugo (DEM), o 
ex-prefeito, Leto Viana, e 
mais 18 pessoas, feita pelo 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) no âmbito da 
Operação Xeque-Mate.

O juiz Henrique Jorge 
Jácome de Figueiredo da 
1ª Vara Mista de Cabede-
lo, disse na decisão que a 
denúncia preenche os re-
quisitos legais. “A denún-
cia não é manifestamente 
inepta, pois estão preen-

chidos os requisitos legais 
(artigo 41 do CPP), uma vez 
que contém a exposição dos 
fatos criminosos, com to-
das as suas circunstâncias, a 
qualificação dos acusados, a 
classificação do crime e rol 
de testemunhas”, disse. 

De acordo com a Polí-
cia Federal e o Ministério 
Público, o atual prefeito de 
Cabedelo teria integrado 
o grupo criminoso investi-
gado pela Operação Xeque
-Mate, recebendo dinheiro 
ilícito desde o início do seu 
mandato.  Segundo a inves-
tigação, o gestor tinha um 
funcionário fantasma com 
salário de R$ 5 mil. 

Outro lado
Em nota, o atual pre-

feito de Cabedelo disse es-
tar ciente do recebimento 
da denúncia e se defendeu 
contra as acusações. 

Segundo ele, os fatos 
em apuração são relativos 
ao período em que exer-
cia o mandato de vereador. 
Além disso, ele ressaltou 
que “não tem ou teve qual-
quer funcionário fantasma 
ao longo de sua vida públi-
ca, ao contrário, sempre 
combateu essa prática”.

O gestor disse ainda 
que confia no Poder Judi-
ciário e acredita que a sua 
inocência será comprovada 

ao final do processo. 
O ex-prefeito Leto Via-

na também foi contatado 
pela reportagem, mas dis-
se que não vai comentar o 
assunto.

Voto de aplausos ao governador João Azevêdo
Entre as matérias de ontem 

e por unanimidade, os deputa-
dos também aprovaram Votos de 
Aplausos ao governador do Estado 
da Paraíba, João Azevêdo. A ma-
téria foi proposta pelo presidente 
Adriano Galdino em virtude da sua 
sensibilidade política em anunciar 
a anistia dos débitos de IPVA dos 
últimos cinco anos para motos de 
até 162 cilindradas, beneficiando 
mais de 284 mil proprietários que 

utilizam motocicletas para loco-
moção ou como instrumento de 
trabalho.

A outra matéria que mere-
ceu destaque foi o Projeto de Lei 
3.023/2021, instituindo o Dia Es-
tadual da Cachaça Paraibana, a ser 
comemorado no dia 10 de junho. 
O presidente Adriano Galdino des-
tacou que a cachaça faz parte da 
cultura e da economia do Estado e 
precisava mesmo desse reconheci-

mento. “A Paraíba é conhecida pela 
grande produção desse destilado, 
por isso a importância desse pro-
jeto”, disse Galdino. 

“Com essa iniciativa, temos 
a possibilidade de dar maior des-
taque à cachaça paraibana, com 
ações que permitam maior valori-
zação do produto e da consolida-
ção desse patrimônio da cultura do 
Estado”, complementou Adriano 
Galdino.

Atual prefeito do 
município, Vitor Hugo, 
contestou acusações 

e, em nota, assegurou 
nunca ter tido qualquer 
funcionário fantasma
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Ex-secretário especial de Modernização do Estado disse que havia decidido deixar o cargo para se dedicar aos estudos
Iluska Cavalcante 
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Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Governo Bolsonaro exonera 
o paraibano Sérgio Queiroz

A exoneração do parai-
bano Sérgio Queiroz, que 
ocupava o cargo de secretá-
rio especial de Moderniza-
ção do Estado, no Governo 
Federal, foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União. O 
pastor evangélico já havia 
anunciado a sua decisão de 
deixar o cargo, em suas redes 
sociais, no final de julho. 

De acordo com o ex-
secretário, o motivo da re-
núncia é para se dedicar à 
finalização do seu pós-dou-
torado em Direito. “Vou me 
preparar no Brasil para apre-
sentar trabalho científico na 
Universidade de Salamanca, 

na Espanha, acerca dos im-
pactos da corrupção sobre a 
fruição de direitos sociais e 
difusos, e como a educação 
para a cidadania e o bem co-
mum pode ser a forma pre-
ventiva mais eficaz para tor-
narmos o Brasil um país mais 
justo e transparente”, disse. 

Ainda segundo a sua pu-
blicação nas redes sociais, 

Sérgio Queiroz disse ter a 
possibilidade de retornar 
ao governo Bolsonaro. “Com 
portas abertas deixadas pelo 
presidente para um retorno 
no futuro, continuarei traba-
lhando para que o Brasil dê 
certo, e, como cristão, oran-
do por meus governantes 
como mandam as Escritu-
ras. Com essa decisão, terei 
tempo para dividir pesquisa 
acadêmica com a convivên-
cia familiar, bem como com 
amigos e irmãos paraibanos, 
além da minha amada comu-
nidade Cidade Viva”. 

Quem assume o car-
go é o coronel da reserva 
Eduardo Gomes da Silva, 
que atuava como assessor 
da Casa Civil.

Vereadora propõe solidariedade a Roberto Jefferson

“Volta das coligações é retrocesso”, diz especialista

Sem matérias do Poder 
Executivo e com apenas um 
projeto de vereador em pau-
ta - o que trata da criação da 
Lei Lucas Santos também na 
capital -, a Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) fez on-
tem uma sessão morna e sem 
discussões. A única movimen-
tação de plenário ficou por 
conta de um requerimento 
de solidariedade que a ve-
readora Eliza Virgínia (PP) 
tentou aprovar em favor do 
ex-deputado Roberto Jeffer-
son, presidente nacional do 
PTB, preso na semana passa-
da pela Polícia Federal.

Acusado de integrar uma 
“organização criminosa” e 
preso por determinação do 

ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Alexandre 
de Moraes, o ex-deputado ter-
minou levando a vereadora 
Eliza Virgínia a não contar 
com nenhum voto favorável, 
nem mesmo com os dos ve-
readores também bolsonaris-
tas, Tarcísio Jardim e Marcílio 
do HBE (ambos do Patriotas). 
Carlão Pelo Bem (Patriota) 
estava ausente.

Mesmo sem se pronun-
ciar, Tarcísio Jardim e Marcí-
lio do HBE optaram pela abs-
tenção, posição que também 
foi seguida pelos vereadores 
Thiago Lucena (PRTB), Bruno 
Farias (Cidadania), Marcílio 
do HBE (Patriotas) e Mikika 
Leitão (MDB). Os demais 
presentes votaram contra a 
solidariedade ao presidente 
nacional do PTB.

“Na verdade, não é uma 
derrota à solidariedade ao 
ex-deputado Roberto Jeffer-
son. É uma derrota à nossa 
democracia. Por que ele (Ro-
berto Jefferson) está preso? 
Qual foi o crime que ele come-
teu? Opinião? Crime de pen-
samento? Existe isso agora 
no ordenamento jurídico do 
Brasil? Que eu saiba, ainda 
não. A constituição está sendo 
rasgada”, disse a vereadora, na 
justificativa de sua proposta, 
derrubada por ampla maioria 
dos vereadores da bancada 
governista e de oposição.

O vereador Marcos Hen-
riques (PT) rebateu à autora 
do requerimento afirmando 
que o ex-deputado já deve-
ria ter sido preso há muito 
tempo. “Ele está pregando ar-
mamentismo, pólvora no Su-

premo, ameaçando juízes. Os 
poderes precisam ser respei-
tados. Ele não está simples-
mente emitindo opinião. Ele 
está cometendo um crime”, 
rebateu o vereador do PT em 
relação a Roberto Jefferson.

Liberdade
Em sua iniciativa, a ve-

readora Eliza Virgínia de-
fende a liberdade de Roberto 
Jefferson, uma matéria que 
está sendo para ser decidida 
pelo ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral. O gabinete de Fachin 
já recebeu pelo menos oito 
habeas corpus em favor de 
Jefferson.

Lei Lucas Santos
Na parte das votações, 

a Câmara Municipal de João 

Pessoa (CMJP) se limitou so-
mente a aprovar, por unani-
midade, projeto protocolado 
na semana passada pelo ve-
reador Marmuthe Cavalcanti 
(PSL), propondo, para a capi-
tal, lei idêntica à já aprovada 
pela Assembleia Legislativa, 
estabelecendo atendimento 
psicossocial nas escolas pú-
blicas do município.

Inspirada pelo jovem 
Lucas Santos, que morreu 
recentemente em Fortaleza, 
o objetivo da lei é atender 
crianças e adolescentes com 
um calendário psicossocial 
atualizado mês a mês, volta-
do ao acompanhamento da 
saúde mental dos estudantes. 
O trabalho, conforme deter-
mina o projeto, precisa ser 
desenvolvido por uma equipe 
multiprofissional competen-

te composta por psicólogo, 
psiquiatra, assistente social, 
pedagogo, educador físico, 
terapeuta ocupacional e fisio-
terapeuta, a fim de melhorar a 
qualidade de vida dos alunos.

“O jovem Lucas Santos 
foi covardemente atacado, de 
modo gratuito e injustificado 
na Internet”, lamentou o ve-
reador autor do projeto, ao 
acrescentar que “o episódio 
envolvendo Lucas denunciou 
as armadilhas da exposição 
digital e escancarou o quanto 
nossa sociedade ainda tem 
traços de perversidade, per-
seguição às diferenças e in-
tolerância cultural, regional, 
religiosa, de orientação sexual 
e tantas outras que, apesar 
de já combatidas, teimam em 
reaparecer”, concluiu Mar-
muthe.

Como parte do acordo 
para derrubar o distritão, o 
Plenário da Câmara dos De-
putados aprovou a volta das 
coligações partidárias para as 
eleições proporcionais (depu-
tados e vereadores) a partir 
de 2022. Para que isso ocor-
ra, a PEC precisa ser aprova-
da no Senado Federal e virar 
emenda constitucional antes 
do começo de outubro (um 
ano antes do pleito). O advoga-
do eleitoral Raoni Vita afirma 
que o modelo pode ser consi-
derado um retrocesso já que 
favorece apenas os interesses 
dos partidos e fortalece nego-
ciatas, abrindo brechas para os 
‘partidos de aluguel’. 

“Tenho o entendimento 
que a volta das coligações é um 
retrocesso, pois são acordos 
realizados apenas para uma 
eleição. Não são feitas com 
base em programas e ideolo-
gia, tanto que se acabam ou se 
rearranjam logo após o pro-
cesso eleitoral, confundindo o 
eleitor. Seria mais interessan-
te manter o processo atual já 
testado nas eleições de 2020”, 
observou Raoni Vita.

O Congresso decidiu para 
a eleição passada que cada 
partido iria eleger seus can-
didatos com os seus votos, 
sem somar com outras legen-
das. Também foram criadas 
cláusulas de barreira e de-

sempenho para delimitar o 
acesso das siglas aos fundos 
de financiamento público e 
ao tempo de propaganda no 
rádio e na TV. 

Segundo Raoni, o objeti-
vo principal da mudança foi 
conter a proliferação de par-
tidos. Atualmente, o Brasil 
conta com 33 legendas ins-
critas no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e outras 79 
em formação. “Explicando de 
forma clara, as alianças entre 
os partidos permitem que le-
gendas sem representativida-
de se mantenham vivas ao se 
juntar a outras agremiações. Já 
os partidos mais estruturados 
ganham maior tempo de pro-
paganda, o que acaba sendo 
muito importante para o pleito 
eleitoral”, explicou. 

O advogado destaca que 
com as coligações partidá-
rias, as siglas podem se juntar 
em alianças para disputar a 
eleição e somar os tempos de 
rádio e televisão. Depois do 
pleito, as coligações podem ser 
desfeitas. Pelo texto aprovado 
na Câmara, seria mantido o 
sistema proporcional, mas o 
eleitor poderia votar tanto no 
candidato ou partido como 
na coligação. Dessa forma, é 
calculado o quociente eleito-
ral, que leva em conta os vo-
tos válidos na coligação e no 
candidato.

Cálculo
Pelo cálculo do quocien-

te, é definido o número de 
vagas a que cada coligação 
terá direito. Serão eleitos os 
candidatos mais votados da 
coligação, que irão ocupar as 
cadeiras destinadas à aliança 
de partidos. A volta das co-
ligações é incompatível com 
o distritão, uma vez que esse 
sistema prevê que os votos 
fiquem somente com os mais 
votados.

Pontos negativos
Para o advogado, a volta 

das coligações favorece três 
pontos considerados preju-
diciais em um processo eleito-
ral: a pulverização partidária, 
o interesse das legendas no 

tempo de TV e a votação em 
um candidato que pode eleger 
outro.

Ele explica que a pulve-
rização partidária favorece 
partidos pequenos que não 
têm representatividade e não 
podem andar com as próprias 
pernas, uma vez que, com a 
coligação ganharão força e 
sobrevida, conseguindo atin-
gir a cláusula de barreira. 
Isso permite o surgimento de 
vários partidos, o que pode 
ter efeitos negativos para os 
governantes, que terão que 
negociar com mais legendas.

Já o interesse no tempo 
de TV, faz com que os partidos 
façam alianças com outros 
não porque compartilham 
dos mesmos ideais, mas por-

que estão apenas interessa-
dos em somar o tempo de 
propaganda eleitoral no rádio 
e TV. Outra crítica ao modelo 
das coligações é a de que a 

aliança de partidos permite 
que, ao votar em um candida-
to de uma sigla, o eleitor ajude 
a eleger candidatos de outros 
partidos coligados.

Queiroz afirmou que 
as portas do Governo 
Federal permanecem 

abertas, com a 
possibilidade de retorno 

O pastor evangélico Sérgio Queiroz (ao lado da ministra Damares Alves) já teve a exoneração publicada no Diário Oficial

Foto: Ascom MMFDH
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Documento usado por Bolsonaro 
foi adulterado, diz auditor do TCU
Ao depor na CPI, Alexandre Marques admitiu que produziu relatório que questiona as mortes por covid no país

O auditor do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Alexandre Marques, indicou 
que um documento produ-
zido por ele com dados so-
bre as mortes por covid-19 
foi adulterado antes de ser 
usado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para questionar o 
número de óbitos pelo novo 
coronavírus no Brasil.

Em depoimento à CPI da 
Covid ontem, o auditor ad-
mitiu que produziu o docu-
mento levantando um ques-
tionamento sobre o registro 
de mortes no país, mas reco-
nheceu que o relatório não 
era oficial da corte de con-
tas. Bolsonaro usou o levan-
tamento paralelo no início 
de junho para apontar uma 
suposta subnotificação nos 
dados atribuindo a autoria 
ao TCU, alegação desmentida 
pelo próprio tribunal.

Após a declaração de 
Bolsonaro, uma versão do 
documento circulou no for-
mato PDF e com selo do TCU, 
características normalmente 
usadas em relatórios oficiais. 
O auditor, no entanto, afir-

mou que produziu o levan-
tamento no formato Word e 
sem qualquer inscrição ofi-
cial do tribunal. Aos senado-
res, o auditor disse que seu 
pai, Ricardo Silva Marques, 
foi quem encaminhou o le-
vantamento a Bolsonaro.

Alexandre Marques ne-
gou que a alteração tenha 
sido feita pelo pai e disse 
não saber sobre a origem da 
adulteração. “Isso realmente 
eu não tenho como respon-
der, porque, a partir do mo-
mento em que o arquivo cai 
na mão de outras pessoas.... 
hoje em dia a internet tudo 
viraliza, né? tudo é compar-
tilhado rapidamente, então 
não tem como eu presumir 
a autoria de ninguém dessa 
alteração”, declarou.

De acordo com o de-
poente, o documento foi 
compartilhado com audi-
tores do TCU no dia 31 de 
maio e enviado ao pai em 
6 de junho, um dia antes de 
Bolsonaro citar o relatório 
paralelo. Integrantes da CPI 
afirmam que Bolsonaro co-
meteu crime ao alterar o re-
latório paralelo para questio-
nar o número de mortes pela 
covid-19. O vice-presidente 

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz Fux, 
marcou para o dia 25 de 
agosto o julgamento da 
ação sobre a revisão da lei 
de autonomia do Banco 
Central. A data havia sido 
sugerida pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski, rela-
tor da ação, e foi confirma-
da por Fux.

A análise da contesta-
ção apresentada por dois 
partidos de oposição - PT 
e PSOL -, que pedem a re-
versão da legislação que 
retirou o status de minis-
tério da autoridade mone-
tária, estava parada desde 
junho deste ano. O ministro 
Luís Roberto Barroso havia 
apresentado um pedido de 
suspensão da sessão vir-
tual, mas pouco tempo de-
pois ele liberou a matéria 
para voltar a ser julgada. 
Barroso votou contra o re-
conhecimento da incons-
titucionalidade da lei de 
autonomia.

Após a devolução, o 
ministro Dias Toffoli pediu 
destaque para levar a vota-
ção do plenário virtual para 
o presencial, com discus-
sões na Corte. Agora, o re-
lator do caso liberou a ação 
para ser apreciada presen-
cialmente pelos ministros.

Até o momento, Bar-
roso e Lewandowski fo-
ram os únicos a votar. O re-
lator julgou procedente o 
pedido das siglas de oposi-
ção para que a União volte 
a exercer influência sobre 
a instituição.

Na ação movida no 
Supremo, PT e PSOL argu-
mentam que a lei aprovada 
pelo Congresso apresenta 
“vício de iniciativa”, ou seja, 
não poderia ter sido origi-
nada por projeto de lei ela-
borado por parlamentares, 
mas sim por proposta do 
governo federal. O procu-
rador-geral da República, 
Augusto Aras, apresentou 
em abril um parecer que 
reconhece o entendimento 
dos partidos.

O Banco Central é um 
órgão de Estado vinculado 
ao Executivo Federal, por-
tanto caberia ao presidente 
da República e aos minis-
tros de Estado apresentar 
projetos de lei que propo-
nham a alteração de nor-
mas da entidade, e não ao 
Congresso Nacional, como 
ocorreu. A lei em vigor é de 
autoria do senador Plínio 
Valério (PSDB-CEAM).

Conforme apurou o 
jornal O Estado de S. Pau-
lo, a decisão a ser tomada 
pelo STF deve ser favorá-
vel à manutenção da lei de 
autonomia. A maioria ne-
cessária para manter a va-
lidade do texto aprovado 
no Congresso compreende 
ser superável a suposta 
questão de inconstitucio-
nalidade contida na ori-
gem do projeto e alegada 
pelos partidos.

STF julgará 
no dia 25 a 
autonomia
do BC 

Crise política

Em evento, Pacheco pede 
estabilidade entre poderes

Em meio às rusgas 
entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM
-MG), voltou a pedir es-
tabilidade entre os Po-
deres para que se possa 
discutir o crescimento 
do País. Para ele, as “di-
vergências” precisam ser 
dirimidas com os meca-
nismos da democracia, 
sem risco de ruptura ins-
titucional.

“No Congresso Na-
cional, tenho buscado 
não cessar o diálogo e 
dar às divergências entre 
instituições o trato de-

mocrático. Sacrificar pre-
ceitos institucionais se-
ria intolerável”, afirmou 
Pacheco nesta terça-feira 
em evento virtual pro-
movido pelo Santander 
Brasil. “Nosso trabalho 
é buscar não acirrar, não 
jogar lenha na fogueira, 
mas aparar arestas”.

Na segunda-feira, 
16, Pacheco já tinha se 
posicionado a favor da 
harmonia entre os Pode-
res, dessa vez nas redes 
sociais, assim como fez o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL). “Fechar portas, 
derrubar pontes, exercer 
arbitrariamente suas pró-
prias razões são um des-
serviço ao País”, publicou 
o presidente do Senado.

Voto impresso
Ainda sobre a estabi-

lidade nacional, a adoção 
do voto impresso - pivô do 
mais recente embate en-
tre o Palácio do Planalto e 
o STF - foi avaliada como 
“superada” por Pacheco 
no evento do Santander 
Brasil, já que a Proposta 
de Emenda à Constituição 
que propunha a mudança 
foi derrotada na Câma-
ra. “Reitero confiança na 
Justiça Eleitoral, capaz de 
nos dar processo eleito-
ral honesto”, acrescentou 
Pacheco, reafirmando seu 
distanciamento da posi-
ção de Bolsonaro. O chefe 
do Executivo afirma, sem 
mostrar provas, que o 
processo eleitoral brasi-
leiro é fraudulento.

O auditor do TCU, Alexandre Marques, negou que a alteração no documento tenha sido feita pelo pai dele

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Bolsonaro diz que vetará 
verba do ‘Fundão’ na íntegra 

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que vai vetar o 
fundo eleitoral, o “Fundão”, 
na íntegra caso seja impedido 
de cortar o que exceder a lei 
de 2017 de reajuste ao proje-
to. De acordo com o chefe do 
Executivo, a ordem dada por 
ele foi vetar tudo o que ex-
trapolar aquilo previsto em 
2017, uma vez que não quer 
gerar atritos com a Câmara 
dos Deputados ou o Senado. 
“Mas vamos supor que não 
seja possível porque está 
em um artigo só, então vete 
tudo”, declarou Bolsonaro à 

Rádio Capital Notícia - Cuia-
bá/MT, na manhã de ontem.

O chefe do Executivo 
voltou a declarar que “te-
mos que cumprir a lei” e, 
não pode vetar ou sancio-
nar “qualquer coisa sem 
responsabilidade”. “Se eu 
sancionar o que não devo 
ou vetar o que não posso, 
estou em curso em crime de 
responsabilidade”, afirmou.

Apesar da justificati-
va utilizada por Bolsonaro, 
não há obrigação por parte 
da Presidência da Repú-
blica de reajuste mínimo 
do chamado “Fundão” pela 
inflação. Se o presidente 
confirmar o veto à regra 

aprovada na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), o 
valor ficará em aberto.

Segundo determina e 
legislação, o governo e os 
parlamentares deverão es-
tabelecer o gasto com as 
campanhas no ano que vem 
de acordo com o seguinte 
cálculo: usar o valor dos 
impostos arrecadados com 
o fim da propaganda parti-
dária, calculado em R$ 803 
milhões no ano que vem, 
mais um porcentual não de-
finido da reserva destinada 
às emendas parlamentares 
de bancada, cuja somatória 
deve chegar a R$ 8 bilhões 
no próximo ano.

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
repetiu tendência de cresci-
mento observada em meses 
anteriores e ampliou de 12 
para 16 pontos porcentuais 
a vantagem em intenções de 
votos sobre o presidente Jair 
Bolsonaro, aponta pesquisa 
da XP Investimentos em 
parceria com o Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas 
e Econômicas (Ipespe). Em 
um dos cenários pesquisa-
dos, Lula tem 40% das in-
tenções de voto, enquanto 
Bolsonaro registra 24%.

Na sequência, Ciro Go-
mes (PDT) aparece com 
10% das intenções de voto; 
Sérgio Moro tem 9%; e Luiz 
Henrique Mandetta (DEM) 
e Eduardo Leite (PSDB), 
4% cada. Brancos, nulos e 
não responderam são 9%. A 
pesquisa realizou mil entre-
vistas entre 11 e 14 de agos-
to e tem margem de erro de 
3,2 pontos percentuais, para 
mais e para menos.

Lula tem crescido ou 
se mantido estável neste 
cenário de pesquisa desde 
abril do ano passado. Em 
maio deste ano, tanto o ex
-presidente quanto o atual 
estavam numericamente 
empatados, com 29% das 
intenções de voto. Desde en-
tão, o petista cresceu e tem 
se destacado de Bolsonaro, 
atingindo o nível mais alto 
neste mês.

Em um segundo cená-
rio pesquisado, em que apa-
recem o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
o apresentador de TV José 
Luiz Datena (PSL) e o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM), a diferença 
entre Lula e Bolsonaro cai 
para 9 pontos porcentuais.

Neste cenário, Lula re-

gistra 37% das intenções de 
voto, e Bolsonaro 28%. Na 
sequência, Ciro tem 11%, 
Mandetta, Doria e Datena 
aparecem com 5% cada um, 
e Pacheco com 1%. Não sou-
beram ou não responderam 
são 9%.

Na pesquisa espontâ-
nea, quando o entrevistado 
é questionado em quem 
votaria para a eleição pre-
sidencial sem que os nomes 
dos pré-candidatos lhe se-
jam apresentados, Lula tem 
28% de menções e Bolsona-
ro, 22%. Outros candidatos 
somam 6%; brancos e nu-
los, 11%, e não responde-
ram, 33%.

Segundo turno
Nas disputas simuladas 

de segundo turno, Bolsona-
ro aparece numericamente 
abaixo de todos os outros 
candidatos pesquisados. A 
maior desvantagem é em re-
lação a Lula: 19 pontos por-
centuais. Neste cenário, Lula 
tem 51% das intenções de 
voto, ante 32% de Bolsona-
ro, e 17% disseram que vo-
tariam em branco ou nulo.

No cenário de disputa 
no segundo turno com Ciro, 
o pedetista tem 44% das 
intenções de votos e Bolso-
naro, 32%. Brancos e nulos 
são 24%.

Em uma hipotética 
disputa no segundo turno 
com Moro, Doria ou Man-
detta, Bolsonaro aparece 
tecnicamente empatado. 
Moro tem 36% das inten-
ções de voto, ante 30% de 
Bolsonaro e 35% de bran-
cos e nulos. Contra Doria, 
o tucano tem 37% das in-
tenções de voto, ante 35% 
de Bolsonaro e 28% de 
brancos e nulos. Mandetta 
aferiu 38%, Bolsonaro teve 
34% e brancos e nulos, 
28%, numa eventual dis-
puta direta entre os dois.

Eleições: Lula vence 
no 1o turno com 40%

da comissão, Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), disse que 
o chefe do Planalto cometeu 
crime contra a fé pública, 
prevista no Código Penal, por 
“falsificar documento público 
ou alterar documento públi-
co verdadeiro”.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) fez 
uma publicação no Twitter 
dizendo que o depoimento já 
poderia ser encerrado. “O de-
poente já confirmou que só 
mandou o documento para 
seu pai, amigo pessoal do PR 

(presidente Bolsonaro). E 
que seu pai mandou para PR. 
Já pode encerrar o depoimen-
to. Bolsonaro sabia que esta-
va mentindo para os brasilei-
ros. Este jogo de mentiras em 
rede social matou e continua 
matando brasileiros”.

Daniel Weterman
Agêncoia Estado

Pedro Caramuru
Agência Estado

Weslley Galzo
Agência Estado

Eduardo Gayer
Agência Estado

Sofia Aguiar e
Eduardo Gayer
Agêncoa Estado
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Porta-voz diz que movimento não buscará retaliação contra ex-soldados e membros do governo apoiado pelo Ocidente

Talibã adota tom moderado e 
promete direitos às mulheres

Agência Brasil

O Talibã afegão anunciou, 
ontem, que quer manter re-
lações pacíficas com outros 
países e que respeitará os di-
reitos das mulheres, nos mol-
des da lei islâmica. Feitos na 
primeira entrevista coletiva 
oficial desde a tomada ines-
perada da capital, os anúncios 
do Talibã foram escassos em 
detalhes, mas levam a crer em 
uma postura mais suave do 
que durante seu governo de 
20 anos atrás, e chegaram no 
momento em que Estados Uni-
dos e aliados ocidentais retira-
vam diplomatas e civis, um dia 
depois de cenas caóticas de 
afegãos lotando o aeroporto 
de Cabul.

Enquanto se apressam 
em partir, potências estran-
geiras avaliam como reagir à 
situação no país desde que as 
forças afegãs se desfizeram, 
em questão de dias, de con-
quistas, e muitos preveem um 
esfacelamento provavelmente 
rápido dos direitos das mu-
lheres.

Entre 1996 e 2001, quan-
do também governou guiado 
pela lei islâmica, ou shariah, 
o Talibã proibiu as mulheres 
de trabalhar e aplicava a elas 
punições, incluindo o apedre-
jamento público. As meninas 
não podiam frequentar esco-
las, e as mulheres tinham que 
usar burcas que as cobriam 
por inteiro para sair.

“Não queremos nenhum 
inimigo interno ou externo”, 
disse o principal porta-voz 
do movimento, Zabihullah 
Mujahid. As mulheres terão 
permissão para trabalhar e 

estudar, e “serão muito ativas 
na sociedade, mas dentro dos 
moldes do Islã”, acrescentou.

“Precisaremos ver o que 
realmente acontece, e acho 
que precisaremos ver atos no 
local em termos de promessas 
cumpridas”, disse o porta-voz 
da União Europeia, Stéphane 
Dujarric, aos repórteres em 
Nova York, em reação à entre-
vista coletiva do Talibã.

Mujahid disse que o Tali-
bã não buscará retaliação con-
tra ex-soldados e membros do 
governo apoiado pelo Ociden-
te. Segundo Mujahid, o movi-
mento está garantindo anistia 
a ex-soldados do governo afe-
gão, prestadores de serviço e 
tradutores que trabalharam 
para forças internacionais. 
“Ninguém ferirá vocês, nin-
guém baterá em suas portas”, 
disse ele, acrescentando que 
existe uma “diferença enorme” 
entre o Talibã de agora e o de 
20 anos atrás.

De acordo com Mujahid, a 
mídia privada pode continuar 
sendo livre e independente no 
Afeganistão. Ele afirmou que 
o Talibã está comprometido 
com a mídia dentro de seus 
moldes culturais.

O porta-voz do movimen-
to disse ainda que as famílias 
que tentam fugir do país pelo 
aeroporto deveriam voltar 
para casa e que nada lhes 
acontecerá. O tom conciliador 
de Mujahid contrastou acentu-
adamente com os comentários 
do primeiro-vice-presidente 
afegão, Amrullah Saleh, que 
se declarou o “presidente in-
terino legítimo” e prometeu 
não se curvar aos novos go-
vernantes de Cabul.

Meio ambiente

Para maioria da população do G20, 
proteção da natureza é prioridade
Agência Brasil/RTP

A maioria da população 
dos 20 países mais industriali-
zados do mundo concorda em 
tornar prioritário o combate à 
crise climática e a proteção da 
natureza. Os empregos e lucros 
podem passar para segundo 
plano, dizem 74% da popula-
ção dos países do G20, de acor-
do com pesquisa feita para a 
Global Commons Alliance.

A atividade humana em-
purra o planeta para um ponto 
de difícil retrocesso. A opinião é 
três quartos da população dos 
países mais ricos do mundo. 
Para eles, a prioridade é apoiar 
ações decisivas para inverter 
esse caminho, mesmo que im-
plique perder lucro econômico.

Entre os entrevistados 
nos países do G20, 58% afir-
mam que estão extremamente 
preocupados com o estado do 
planeta. “O mundo não cami-
nha como um sonâmbulo para 
a catástrofe. As pessoas sabem 
que estamos correndo riscos 
colossais, querem fazer mais 

e querem que seus governos 
façam mais”,  afirma Owen Gaff-
ney, da Global Commons Allian-
ce, um dos autores do estudo.

Para ele, “os resultados da 
ciência devem fornecer aos lí-
deres do G20 a confiança para 
agir mais rapidamente e imple-
mentar políticas mais ambicio-
sas para proteger e regenerar 
nossos bens comuns globais”.

O estudo mostra que, 
entre as nações do G20, 73% 
das pessoas acreditam que a 
“atividade humana empurrou 
a Terra para perto de pontos de 
inflexão”. Os países menos ricos 
têm maior consciência des-
ses riscos - Indonésia (86%), 
Turquia (85%), Brasil (83%), 
México (78%) e África do Sul 
(76%) - comparativamente às 
respostas dos países mais ricos 
- Estados Unidos (60%), Japão 
(63%), Grã-Bretanha (65%) e 
Austrália (66%), que reconhe-
cem menor perigo.

Quatro em cada cinco 
entrevistados afirmaram que 
estavam dispostos a alterar 
o seu cotidiano para ajudar 

a regenerar os bens comuns 
globais. Elizabeth Wathuti, am-
bientalista queniana, escreveu 
no prefácio da pesquisa que “as 
pessoas começam a sentir que 
a natureza está reagindo”.

“As pessoas no poder pa-
recem achar que não há pro-
blema em derrubar árvores 
velhas ou destruir ecossiste-
mas naturais para constru-
ções ou estradas, ou extrair 
petróleo, desde que plantem 
novas árvores. Mas essa abor-
dagem não está funcionando, 
e as descobertas no relatório 
mostram que muitas pessoas 
não apoiam mais essa idiotice 
econômica”, alerta Wathuti.

Resistência
Os autores do trabalho 

acreditam que vão encontrar 
resistência entre grandes 
grupos econômicos e investi-
dores, mas por outro lado, o 
documento representa a opi-
nião pública desses 20 países 
industrializados. Mais de 8% 
das pessoas ouvidas preten-
dem proteger o equilíbrio da 

natureza e 69% defendem 
que a proteção dos sistemas 
de suporte à vida do planeta 
custará menos que os danos 
causados pelas alterações cli-
máticas. Os brasileiros são os 
que mais apoiam essa ideia e 
os franceses, menos. Apenas 
25% das pessoas questionadas 
dizem que os governos devem 
manter a prioridade em garan-
tir empregos e lucros.

Se a ONU e outras orga-
nizações internacionais deve-
riam receber mais poder para 
proteger a natureza, o consen-
so entre indianos, chineses e 
turcos ultrapassou os 75%. Os 
americanos são quem menos 
apoiam - apenas 49% apresen-
taram resposta favorável. O tra-
balho foi realizado em abril e 
maio, antes das ondas de calor, 
inundações e incêndios do ve-
rão do Hemisfério Norte.

O levantamento fará 
parte da base de trabalho de 
reuniões e conferências inter-
nacionais sobre a vida plane-
tária, a Cop26, que ocorrerão 
em Glasgow, na Escócia.

Agência Brasil

Chuvas pesadas atingi-
ram o Haiti na noite da última 
segunda-feira, complicando os 
esforços de resgate e enchar-
cando milhares de pessoas 
que foram desabrigadas pelo 
terremoto devastador do úl-
timo sábado. A esperança de 
encontrar sobreviventes nos 
destroços dos prédios que 
desabaram diminuiu. O forte 
tremor, de magnitude 7,2, ma-
tou pelo menos 1.419 pessoas.

A depressão tropical Gra-
ce chegou às regiões do su-
doeste haitiano mais assoladas 
pelo tremor, atingindo cidades 
arrasadas com ventos fortes e 

chuvas torrenciais e causando 
inundações. O terremoto der-
rubou dezenas de milhares de 
edifícios do país mais pobre 
das Américas, que ainda se re-
cupera de um grande sismo de 
11 anos atrás, que matou mais 
de 200 mil pessoas.

O desastre mais recente 
veio pouco mais de um mês 
depois de o Haiti mergulhar 
em uma crise política devido 
ao assassinato do presidente 
Jovenel Moise, no dia 7 de ju-
lho. Vários hospitais grandes 
foram gravemente danifica-
dos, dificultando a assistência 
humanitária, assim como os 
pontos centrais de muitas co-
munidades, como igrejas e es-

colas. Anteontem, autoridades 
haitianas disseram que 1.419 
mortes foram confirmadas, e 
cerca de 6.900 pessoas ficaram 
feridas. Enquanto a esperan-
ça de encontrar um número 
significativo de sobreviventes 
entre os escombros diminuía, 
a tempestade prejudicou os 
agentes de resgate na cidade 
litorânea de Les Cayes, que 
está localizada cerca de 150 
quilômetros a oeste da capi-
tal Porto Príncipe e a que mais 
sofreu com o tremor.

Prevê-se que a tempesta-
de deixará até 38 centímetros 
de chuva em partes do Haiti, 
criando o risco de marés, de 
acordo com o Centro Nacio-

nal de Furações dos Estados 
Unidos (NHC). Agentes de res-
gate de todo o Haiti estavam 
escavando os destroços ao 
lado dos moradores, na noi-
te de anteontem, para tentar 
resgatar corpos, mas poucos 
manifestavam esperança de 
encontrar alguém vivo. Uma 
nuvem de poeira e corpos em 
decomposição eram vistos.

“Viemos de todas as par-
tes para ajudar: do norte, de 
Porto Príncipe, de todos os lu-
gares”, disse Maria Fleurant, 
do Corpo de Bombeiros do 
norte haitiano. Pouco depois, 
os agentes suspenderam os 
trabalhos devido à intensida-
de da chuva.

Tempestade diminui esperança de 
encontrar sobreviventes no Haiti

74% dos moradores dos 20 países mais industrializados do mundo concordam em priorizar o meio ambiente e deixar empregos e lucros no segundo plano

Foto: Arquivo/Agência Brasil

EUA e países aliados
Matheus Andrade
Agência Estado

O Conselheiro de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou ontem, que 
após a saída do Afeganistão, o compromisso com 
aliados segue sendo o mesmo que anteriormente, 
como no caso de Israel e Taiwan. Questionado sobre 
a possibilidade de Taipei perder apoio de Washing-
ton após os recentes movimentos na Ásia Central, 
o conselheiro afirmou em coletiva de imprensa que 
“são casos diferentes”, e reforçou ainda a presença 
de tropas americanas na Coreia do Sul e na Europa.

“Imagens foram de cortar o coração, mas 
ações foram necessárias”, afirmou Sullivan sobre 
os recentes desenvolvimentos em Cabul, indicando 
que o presidente Joe Biden “não estava preparado 
para seguir com americanos morrendo nesta guer-
ra”. O foco agora deve ser na evacuação, segundo 
o conselheiro, que disse que há tratativas com o 
Talebã para permitir a retirada de civis do país.

Sobre os comentários do grupo sugerindo uma 
moderação, Sullivan afirmou que não é questão 
de confiança, mas de verificação, e que “veremos 
o que o Talebã fará nos próximos dias”. Quanto 
aos desenvolvimentos, “temos responsabilidade 
pelas decisões, mas outros parceiros também es-
tavam envolvidos”, afirmou, indicando que “vamos 
analisar toda a operação e vermos o que poderia 
ter ocorrido melhor e nossas fraquezas”.

“Seguimos comprometidos em combater o 
terrorismo”, segundo Sullivan, que indicou que os 
EUA são “bem-sucedidos” em suprimir atividades 
extremistas em uma série de países “sem presença 
militar de tropas e nem entrar em uma guerra civil”.

Ainda na coletiva, a porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki, afirmou que as doses de 
reforço da vacina contra a covid-19 serão dis-
cutidas pela administração, e que mais infor-
mações devem ser divulgadas hoje, incluindo 
uma declaração de Biden. 
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Número de pessoas nos terminais de João Pessoa e de Campina Grande chegou a quase 500 mil no primeiro semestre

Com o avanço da vacinação e a 
impossibilidade de viajar para al-
guns países por conta das frontei-
ras ainda fechadas, brasileiros – e 
paraibanos – buscam visitar des-
tinos nacionais. Segundo dados da 
Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear), o Brasil apresentou 
em agosto, pelo quarto mês segui-
do, um crescimento no número de 
médias diárias para os voos domés-
ticos,  com 1.680 partidas. Na Paraí-
ba, os aeroportos de João Pessoa e 
Campina Grande somam quase 500 
mil passageiros no primeiro semes-
tre de 2021, segundo a Aena Brasil.

Na capital paraibana, o Ae-
roporto Internacional Presiden-
te Castro Pinto contabilizou uma 
movimentação de passageiros de 
449.350 de embarques e desembar-
ques nos primeiros seis meses deste 
ano. O número já é superior ao mes-
mo período no ano passado, com 
uma variação de 18,5%. Já o Aero-
porto Presidente João Suassuna, em 
Campina Grande, obteve cerca de 
47 mil passageiros entre janeiro e 
junho de 2021. O quantitativo equi-
vale a 31% a mais do que o primeiro 
semestre do ano anterior.

Os dados divulgados pela 
Abear demonstram que o aumento 
dos voos domésticos em agosto re-
presentam 70% da média de voos 
do começo de março de 2020, an-
tes que os impactos da pandemia 
da covid-19 fossem sentidos pelo 
setor da aviação. De acordo com o 
presidente da Associação, Eduardo 
Sanovicz, os números otimistas de-
rivam da campanha de imunização 
contra o novo coronavírus.

“A vacinação contra a covid-19 
está influenciando o crescimento 
da demanda no setor aéreo. (...) A 
chegada da vacina para mais pú-
blicos é essencial para mantermos 
essa escalada nos números”, afir-
mou Sanovicz.

Incentivo da vacinação 
A estudante de design de in-

teriores, Ingrid Iulia, de 22 anos, 
é uma das paraibanas que já se 
sente mais segura para retomar as 
viagens e os passeios de avião. A 
pandemia teve grande impacto na 

vida da jovem, além dos planos in-
terrompidos para o intercâmbio vo-
luntário fora do Brasil, Iulia perdeu 
a mãe e o luto ressignificou o ato de 
viajar. “Conhecer lugares extraordi-
nários, que eu costumo chamar de 
dádivas do dia a dia, me conectam a 
ela. Acho que é exatamente por isso 
que eu só vou. Carrego o anel dela 
no meu colar”, contou.

Depois de dois anos sem via-
jar, Iulia sentiu necessidade de fu-
gir da rotina e buscou refúgio na 
casa de uma amiga em São Paulo, 
respeitando todos os protocolos 
sanitários para garantir uma via-
gem segura. “Foi incrível, depois 
de tanta dor que vivenciei causada 
pela pandemia, quebrar um pouco 
dessa vida automática de ‘traba-
lhar, estudar e ser alguém na vida’ 
foi a melhor escolha que eu já fiz”, 
desabafou a jovem.

E os planos de viajar pelo Brasil 
continuam. O próximo destino será 
Foz do Iguaçu, no Paraná. O receio 
ainda existe, mas a viagem recen-
te para São Paulo possibilitou ver 
mais de perto como as companhias 
e aeroportos são rigorosos em re-
lação à segurança com a saúde. A 
única coisa que ainda preocupa são 
as “pessoas que ainda não enten-
dem que a pandemia não acabou” 
e descuidam do uso de máscaras, 
higienização das mãos e/ou outras 
medidas sanitárias.

O diretor da Associação Bra-
sileira de Agências de Viagens na 
Paraíba (Abav -PB), Pedro Meira, 
explicou que desde o ano passado 
existe a tendência de buscar desti-
nos nacionais, justamente pelo fato 
de que muitos países fecharam suas 
fronteiras até que se tenha uma 
meta de vacinação da população 
acima de 50-70%, mas a inseguran-
ça relativa ao vírus ainda impedia 
muitos viajantes.

“O que aconteceu foi que quan-
do as pessoas não estavam vaci-
nadas ainda e sem saber ao certo 
quando chegaríamos aos 50% de 
imunizados, tinham promoções e 
passagens, mas não havia cliente”, 
destacou. De acordo com Meira, 
nos últimos meses o aumento de 
lugares pelo Brasil para conhecer 
foi perceptível e começou a suprir 
a demanda que estava reprimida 
desde o início da pandemia.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

PB registra elevação no fluxo 
de passageiros nos aeroportos
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Neuromarketing é uma junção de duas 
ciências: neurologia e marketing. Ao criar o 
conceito o cientista Ale Smidts tinha como 
objetivo compreender qual a influência neu-
rológica que determinadas ações de marke-
ting têm no comportamento do consumidor, 
possibilitando o entendimento e a criação de 
campanhas mais efetivas. Na prática é a apli-
cação da neurociência ao marketing baseado 
nas reações do cérebro e do sistema nervoso 
aos estímulos gerados por anúncios, produ-
tos, experiências de consumo, entre outros.

Para entender melhor como a neu-
rologia pode ajudar nas estratégias de 
marketing vou citar alguns exames que são 
realizados e como as repostas orientam na 
construção de produtos, serviços e campa-
nhas de divulgação: 1. Ressonância magné-
tica funcional: permite observar as zonas e 
regiões do cérebro, onde se ativam deter-
minados estímulos, em três dimensões. 2. 
Resposta galvânica: detecta suor nas mãos e 
nos dedos. 3. Eletroencefalografia: registra 
a atividade bioelétrica cerebral, mostrando 

os resultados através de um gráfico. 4. Eye 
tracking: consiste no seguimento ocular 
para saber, de forma precisa, para onde 
a pessoas está olhando e quanto tempo 
demora cada visualização. 5. Eletromio-
grafia: reconhece a atividade sensível dos 
músculos do rosto para detectar emoções 
inconscientes. 6. Detector de frequência 
cardíaca: mede as mudanças de ritmo 
cardíaco perante determinados estímulos 
a que uma pessoa é exposta. É isso, nossas 
emoções são mapeadas e transformadas em 
algo para o consumidor seja na forma de 
um novo designer de produto, nova forma 
de atendimento, novo formato de mídia. 
Para entender melhor, coloquei abaixo de 
forma mais clara e objetiva.

Como o neuromarketing pode beneficiar 
seu negócio? Melhora a tomada de decisão. O 
motivo é bem simples: ao entender o quê, de 
fato, influencia o consumidor a decidir uma 
compra, você tem a possibilidade de realizar 
ações que explorem esse aspecto. Permite o 
desenvolvimento de produtos mais direcio-

nados ao público: é preciso entender qual 
tipo de produto pode fazer com que o sub-
consciente do consumidor seja influenciado 
realizar a compra. Proporciona a criação 
de campanhas publicitárias mais efetivas: 
em alguns casos, mesmo que isso não seja 
evidente, o consumidor se sente mais atraído 
por um tipo de campanha específico. Apri-
mora a experiência do consumidor: se um 
vídeo descontraído sobre o seu produto gera 
mais reações positivas do que um tutorial 
detalhado, então você já entendeu como 
captar atenção do seu consumidor. Tudo isto 
é muito importante para que a marca consiga 
trabalhar de forma menos custosa e mais 
efetiva e num curto espaço de tempo.

Quais são as ferramentas usadas? Psi-
cologia das cores: azul - confiança e segu-
rança; vermelho - emoção e paixão; laranja 
- sentimento agradável e amigável; verde 
- tranquilidade e serenidade; roxo - inovação 
e inteligência; rosa escuro - alegria e jovia-
lidade; rosa claro - romance e delicadeza; 
preto - luxo; branco - transparência. Storytel-

ling: contar histórias bem embasadas, com 
início, meio e fim, tendo a emoção, o senso de 
urgência ou outros gatilhos mentais, gerando 
conexão com teu seguidor, consumidor ou 
telespectador te dará retornos incríveis.Gati-
lhos mentais: são vários, assim como o da es-
cassez no qual o cliente absorve um senso de 
urgência acelerando a decisão. Frases como 
“compre já” ou “por tempo limitado” são 
utilizadas com essa finalidade. Ancoragem de 
preços: o preço de um notebook é considera-
do alto ou baixo mais pelo preço dos concor-
rentes que oferecem as mesmas funções e 
configuração do que pelos benefícios que vai 
trazer ao dono. Temos tamém o famoso “2 
por 1” e “5 por 3”. Talvez o consumidor não 
precise de três itens, mas ele considera uma 
“economia”, já que se comprasse os três de 
forma separada, pagaria mais.

Agora que você já entendeu como fun-
ciona o neuromarketing, que tal inserir algu-
mas destas estratégias no seu planejamento? 
Se tiver dúvidas, entra em contato: georgi-
naluna@gmail.com ou @georginalunamkt.

Como o neuromarketing cria estratégias que incentivam o consumo

Além de itens da gastronomia, 
são comercializadas peças 
artesanais e ornamentais

Produtos

Até amanhã

Ponto de Cem Réis recebe hoje 
Feira Móvel do Produtor em JP

Dando continuidade a pro-
gramação do mês de agosto, a 
Feira Móvel do Produtor retorna 
ao Centro de João Pessoa. Hoje 
e amanhã (19), das 9h às 17h, 
quem passar pelo Ponto de Cem 
Réis vai ter acesso ao melhor da 
gastronomia, artesanato, plantas 
ornamentais, carnes, mel, tem-
peros, pães e queijos artesanais, 
além de produtos selecionados 
da agricultura familiar sendo co-
mercializado a preços acessíveis. 

Até o mês passado, mais de 
R$ 67 mil foram comercializados 
no evento. “Estamos felizes em 
conseguir dar suporte e melho-
res condições de trabalho aos 
agricultores e microempreende-
dores da nossa cidade. No cená-
rio de retomada econômica em 
que estamos, auxiliar essas ca-
tegorias, que tanto contribuem 
para o nosso Estado, é funda-

mental. Assumimos esse com-
promisso desde o início do ano e, 
felizmente, estamos tendo bons 
resultados”, destacou Fábio Car-
neiro, secretário de Desenvolvi-
mento Urbano.

Produtos de qualidade
O projeto, que tem trans-

formado a vida de agricultores 
familiares, artesãos e microem-
preendedores, com vínculo na 
Prefeitura, desde o mês de junho, 
tem levado produtos de qualida-
de a pontos estratégicos da capi-
tal. A Feira Móvel do Produtor já 
passou esse mês pelo Largo da 
Gameleira, a Praça Natália Oli-
veira, no Brisamar, e pelo bairro 
do Bessa.

Nos dias 20 e 27, ela retorna 
à Praça Natália Oliveira Vander-
lei (Brisamar), das 11h às 19h. Já 
as feiras que estão sendo realiza-

das no Brisamar são fixas, sem-
pre às sextas. 

Participam da Feira Móvel 
do Produtor cooperativas e pro-
dutores com vínculo na União 
das Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária 
(UNICAFES-PB), na Secretaria 
de Desenvolvimento e Trabalho 
(Sedest) e na Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Sedurb).

Foto: Secom-JP

Até o mês passado, mais de R$ 67 mil foram comercializados no evento que é realizado em vários pontos da capital paraibana



Economia

Recurso que será pago aos trabalhadores corresponde a 96% do lucro líquido obtido pelo Fundo de Garantia em 2020

A Caixa Econômica Fe-
deral depositará, até 31 de 
agosto, R$ 8,129 bilhões nas 
contas dos trabalhadores 
vinculadas ao Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Os recursos corres-
pondem a 96% do lucro lí-
quido de R$ 8,467 bilhões do 
fundo em 2020.

De acordo com os mi-
nistérios do Trabalho e Pre-
vidência e da Economia, essa 
distribuição oferecerá ao tra-
balhador um ganho real de 
0,4%, diante de uma inflação 
de 4,52% em 2020. O objeti-
vo é “além de preservar o po-
der de compra dos quotistas, 
incentivar a manutenção de 
recursos sob as contas vin-
culadas do FGTS ao ser mais 
atrativa aos trabalhadores 
brasileiros, especialmente 
àqueles que optaram por mi-
grar para a modalidade de 
saque aniversário, por meio 
da qual é facultada a movi-
mentação de uma parcela do 
saldo anualmente no mês de 
aniversário do trabalhador”.

O percentual de distri-
buição foi aprovado ontem 
pelo Conselho Curador do 
FGTS, formado por repre-
sentantes do governo, das 
empresas e dos trabalhado-
res. Com rentabilidade fixa 
de 3% ao ano, o FGTS tem 
os rendimentos engordados 
com a distribuição dos lu-
cros. Dessa forma, para o ano
-base 2020, a rentabilidade 
das contas alcançará 4,92%.

Os trabalhadores pode-

rão consultar o valor do cré-
dito da distribuição dos lu-
cros a partir de 31 de agosto 
no aplicativo ou site do FGTS.

Feita desde 2017, a dis-
tribuição ocorre de forma 
proporcional ao saldo da 
conta do trabalhador em 31 
de dezembro do ano anterior. 
Quanto maior o saldo, maior 
o lucro recebido. Nesse ano, 
ela alcançará cerca de 191,2 
milhões de contas, que acu-
mulavam saldo de R$ 436,2 
bilhões no fim de 2020.

Em 2017 e 2018, a le-
gislação (Lei 8.036/1990) 
fixava a distribuição aos tra-
balhadores de 50% do lucro 
do FGTS no ano anterior. Em 
2019, o Congresso aprovou a 
distribuição de 100% do lu-
cro, na lei que criou a moda-
lidade de saque-aniversário, 
mas o presidente Jair Bolso-
naro vetou o artigo, e o per-
centual passou a ser aprova-
do a cada ano pelo Conselho 
Curador. No ano passado, o 
FGTS distribuiu cerca de R$ 
7,5 bilhões aos trabalhado-
res, o que equivale a 66,2% 
do lucro de 2019.

O pagamento de par-
te dos ganhos do FGTS não 
muda as regras de saque. O 
dinheiro do FGTS só poderá 
ser retirado em condições 
especiais, como aposenta-
doria, demissões, compra 
da casa própria ou doença 
grave. Quem aderiu ao sa-
que-aniversário pode retirar 
uma parte do saldo até dois 
meses após o mês de nasci-
mento, mas perde direito ao 
pagamento integral do fundo 
no caso de demissão sem jus-
ta causa.

Andreia Verdélio e 
Wellton Máximo  
Agência Brasil

Caixa vai distribuir R$ 8,1 bi 
do FGTS até o fim de agosto
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Servidores públicos 
federais poderão ter mais 
opções de bancos para 
receber o salário. O minis-
tério da Economia (mE) 
publicou ontem o edital 
n° 3/2021 para creden-
ciar instituições bancárias 
interessadas em prestar 
serviços relativos à folha 
de pagamento dos servi-
dores públicos federais. 
Segundo o ministério, 
com mais opções, será 
possível escolher o banco 
que oferece melhores ta-
xas e serviços.

De acordo com a Secre-
taria Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo 
Digital do mE, o credencia-
mento poderá gerar receitas 
de R$ 5,45 bilhões aos cofres 
públicos, durante cinco 
anos. Além disso, servido-
res dedicados às ativida-
des de pagamento poderão 
ser deslocados para outras 
áreas de atuação, inclusive 
de atendimento direto aos 
cidadãos.

Ao realizar esse cre-
denciamento, o governo 
repassará o serviço aos 
bancos participantes, que 
realizarão o pagamento dos 
servidores. Dessa forma, os 

bancos podem oferecer ou-
tros serviços a esses clien-
tes, como consignado em 
folha, por exemplo.

Serviços
Segundo o edital de 

credenciamento, as insti-
tuições poderão prestar 
serviços de pagamento no 
Brasil dos valores líquidos 
da folha salarial e outras 
indenizações. Além dos 
servidores ativos e inati-
vos, os serviços também 
poderão ser prestados 
para pensionistas, esta-
giários do Poder Execu-
tivo Federal e anistiados 
políticos civis.

O ministério acres-
centa que, além de realizar 
o pagamento de salários e 
outras indenizações, outro 
objetivo do credenciamen-
to é modernizar cada vez 
mais o processo de prova 
de vida anual, com requisi-
tos que fomentem o uso de 
novas tecnologias.

De acordo com o mi-
nistério, o credenciamen-
to ficará aberto por tempo 
indeterminado para que 
a administração pública 
possa credenciar as insti-
tuições que atenderem às 
condições estabelecidas 
no edital.

ME credencia bancos 
para pagar servidor
Agência Brasil

Preços de tomate, cenoura e alface 
apresentam alta no atacado em julho

Os preços de hortaliças 
comercializadas nas prin-
cipais Centrais de Abaste-
cimento (Ceasas) apresen-
taram avanço em julho em 
decorrência das geadas que 
atingiram o Brasil. As prin-
cipais altas foram no toma-
te, cenoura e alface, infor-
ma a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
no 8º Boletim do Programa 
Brasileiro de modernização 
do mercado Hortigranjeiro 

(Prohort), divulgado ontem.
A pesquisa da Conab 

considera as cinco hortali-
ças (batata, cenoura, cebola, 
tomate e alface) com maior 
representatividade na co-
mercialização nas Ceasas do 
país e que registram maior 
destaque no cálculo do índi-
ce de inflação oficial (IPCA).

A cenoura teve mais de 
50% de alta nos mercados 
atacadistas em cinco estados 
analisados. Em Vitória (ES), 
o avanço alcançou 64,57%. 
A queda na quantidade de 

cenouras nos mercados ana-
lisados foi de quase 10% na 
comparação com junho e de 
6% ante julho/2020 em de-
corrência das baixas tempe-
raturas e do intervalo entre a 
safra de verão e a de inverno, 
que está começando. “Para 
o início de agosto, os preços 
continuam em níveis eleva-
dos, porém menores do que 
os registrados em julho”, in-
forma a Conab.

Já o tomate, segundo 
o órgão, deve continuar se 
valorizando no atacado, im-

pulsionado pelas baixas tem-
peraturas que atrasam a co-
lheita e reduzem a oferta. Em 
julho, houve também geadas.

Cebola e batata foram na 
direção contrária e recuaram 
no mês passado. A batata foi 
pressionada pela oferta farta 
até meados de julho - este 
mês, porém, a tendência é 
de alta nos preços porque 
as geadas alteraram os pro-
dutos que serão colhidos. O 
preço da cebola caiu porque 
a produção em Goiás, minas 
Gerais e São Paulo aumentou.

Energisa busca talentos da PB para 
participar em programa de trainees

Trilha de desenvolvimen-
to para aceleração de carreira, 
mentoria de gestores e opor-
tunidade de viajar pelo país. 
Esses são alguns dos diferen-
ciais do Programa Trainee 
Energisa 2022. As vagas são 
para diversas áreas do conhe-
cimento nos estados onde a 
companhia atua: Acre, mato 
Grosso, mato Grosso do Sul, 
minas Gerais, Paraíba, Para-
ná, Rio de Janeiro, Rondônia, 
São Paulo, Sergipe e Tocan-
tins. As inscrições vão até o 
dia 16 de setembro pelo site 

https://jobs.kenoby.com/
traineeenergisa.

“A Energisa tem o com-
promisso de ser a porta de en-
trada de novos profissionais 
no setor elétrico. Estamos 
em busca de jovens criativos 
para desenvolvermos uma 
futura geração de líderes com 
foco em inovação, qualidade 
no fornecimento de energia 
limpa e excelência no aten-
dimento aos clientes”, afirma 
marcio Zidan, diretor-presi-
dente da Energisa na Paraíba.

O programa terá duração 

de nove meses e tem previsão 
de início para janeiro do ano 
que vem. As vagas são para 
recém-formados em diver-
sas áreas, com a conclusão 
da graduação entre junho de 
2018 e dezembro de 2021. Os 
candidatos precisam ter dis-
ponibilidade para viagens e 
morar em outros estados.

Na edição deste ano, o 
programa de trainees não 
terá um limite de vagas. As 
oportunidades podem au-
mentar de acordo com o de-
sempenho dos candidatos, 

que podem ser chamados 
para trabalhar em qualquer 
uma das empresas do grupo 
como Alsol Energias Renová-
veis e a fintech Voltz.

No processo deste ano, 
que será 100% on-line, todos 
os inscritos participarão de 
capacitações durante as fases 
de seleção. Com isso, mesmo 
os que não forem seleciona-
dos para atuar na empresa 
receberão aprendizado. Já os 
profissionais selecionados po-
derão contribuir em vários de-
partamentos da empresa.

Crimes financeiros

Coaf: bancos comunicaram 234 mil 
operações suspeitas em sete meses

De janeiro a julho deste 
ano, os bancos brasileiros 
já comunicaram ao Conse-
lho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf) 
quase a mesma quantidade 
de operações com indícios 
de crimes financeiros que 
reportaram durante todo o 
ano passado. Nos primeiros 
sete meses deste ano foram 
feitas 234.336 comunica-
ções de operações suspeitas 

(COS) ao Coaf – o número 
equivale a quase 95% das 
248.989 notificações feitas 
ao longo de 2020. Em 2019 
foram registradas 118.507 
COS, segundo dados da Fe-
deração Brasileira de Ban-
cos (Febraban).

De acordo com a Lei 
nº 9.613, de 1998, repre-
sentantes de diversos seg-
mentos (e não só das insti-
tuições bancárias) devem 
notificar o Coaf sempre que 
identificarem transações 
com indícios de lavagem de 

dinheiro, de financiamento 
de atividades terroristas ou 
de outras práticas ilícitas 
previstas em lei.

Há ainda um segun-
do tipo de comunicação, a 
de Operação em Espécie 
(COE), feita pelos mesmos 
setores, e que envolve mo-
vimentações em dinheiro 
acima do valor estabeleci-
do em norma. Atualmente, 
este valor está fixado em R$ 
50 mil.

De janeiro a julho deste 
ano, os bancos já reporta-

ram ao Coaf 2.571.495 ca-
sos de operação em espécie 
superiores a R$ 50 mil. Em 
2020, foram 4.173.745, um 
número 46% superior às 
2.849.911 feitas em 2019. 
Em casos como estes, as 
instituições bancárias e 
demais setores obrigados 
devem fornecer os dados 
cadastrais da conta movi-
mentada, incluindo a iden-
tificação de seu titular, além 
de informar a quantia movi-
mentada e a identidade de 
quem efetuou a operação.

Alex Rodrigues
Agência Brasil

Foto: Divulgação/Banco Central

Instituições bancárias já reportaram 
mais de 2,5 milhões de casos de 
operação em espécie com valor 

superior ao permitido de R$ 50 mil

Agência Estado
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Campanha incentiva as denúncias de agressão contra as mulheres, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais e patrimoniais
Agosto Lilás é uma cam-

panha criada como parte da 
luta representada pela Lei 
Maria da Penha, sancionada 
em 7 de agosto de 2006, para 
combater e inibir os casos de 
violência doméstica no Brasil. 
Anualmente, o Agosto Lilás é 
celebrado como alerta a po-
pulação sobre a importância 
da prevenção e do enfrenta-
mento da violência contra a 
mulher, incentivando as de-
núncias de agressão, que po-
dem ser físicas, psicológicas, 
sexuais, morais e patrimo-
niais. Na Paraíba, as mulheres 
vítimas de violência contam 
com o apoio da Rede de Aten-
ção às Mulheres em Situação 
de Violência Doméstica e Se-
xual (Reamcav), cujas insti-
tuições integrantes buscam 
manter um trabalho integra-
do e articulado para garantir 
amparo a elas. 

A vítima pode buscar 
suporte em hospitais, delega-
cias, escolas, Centros de Re-
ferência da Mulher, Centros 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras), Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) 
e Centros de Referência Es-
pecializados de Assistência 
Social (Creas). A abordagem é 
acolhedora e ajuda as vítimas 
a sair do ciclo de violência. A 
Secretaria do Estado da Saú-
de (SES), por meio da Vigi-
lância Epidemiológica, mais 
especificamente do Núcleo 
de Doenças e Agravos não 
Transmissíveis, faz o acom-
panhamento das notificações 
compulsórias de violência 
contra mulher. Essas notifica-
ções servem como parâmetro 
para análise de dados e ela-

boração de estratégias de en-
frentamento, além de ajudar 
a rede de apoio a alcançar as 
vítimas e oferecer o suporte 
necessário para evasão dessa 
realidade.

A chefe do Núcleo de 
Educação e Promoção à Saúde 
de Atenção Básica, Adélia Go-
mes, explica que, na prática, 
uma mulher que deu entrada 
em um hospital com sinais 
de violência é contatada pela 
rede de apoio, sem que isso 
implique envolvimento de au-
toridades de segurança. “É um 
amparo para proteger e mo-
dificar a realidade da vítima, 
não para punir o agressor”. 
Segundo ela, o acolhimento 
a essas mulheres exige um 
olhar diferenciado e, por isso, 
a SES promoverá uma oficina 
no dia 26 de agosto para as 
equipes dos serviços de refe-
rência: “O profissional precisa 
ter o perfil para identificar os 
sinais e oferecer suporte. Por 
isso, a atenção básica dá con-
tinuidade a um processo de 
capacitação que foi iniciado 
em 2011 pelo Ministério da 
Saúde e acompanha os ser-
viços em busca de sanar as 
dificuldades e os empecilhos 
para que o atendimento às ví-
timas seja uniforme”. 

Adélia Gomes detalha 
que as mulheres negras ain-
da são maioria no registro 
de casos e, por isso, há um 
olhar diferenciado para essa 
população: “Em 2019, 78% 
dos casos notificados foram 
de mulheres pardas ou ne-
gras. Entre janeiro e julho de 
2021, essa porcentagem foi 
de 77%”, afirma.

Outros órgãos, como a 

Secretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana (Semdh), 
são responsáveis por ajudar 
a mulher a sair do ciclo de 
violência. A gerente execu-
tiva de equidade de gênero, 
Joyce Borges, detalha a im-
portância dessa intervenção: 
“Entendemos que a mulher 
não sai sozinha desse ciclo. 
Quando ela adentra a rede, é 
realizado um trabalho técni-
co que fornece apoio social, 
possibilita a autonomia fi-
nanceira, moradia, seguran-
ça e saúde para essa vítima 
e seus dependentes”, expli-
ca. Ela destaca ainda que a 
maioria das mulheres que 
sofre feminicídio não teve 
acesso à rede de apoio, que 
também oferece apoio psico-
lógico e assistência jurídica.

A denúncia de violên-
cia contra a mulher pode ser 
feita em delegacias e órgãos 
especializados, onde a vítima 
procura amparo e proteção. O 
“Ligue 180”, central de aten-
dimento à mulher, funciona 
24 horas por dia, é gratuito e 
confidencial. O canal recebe 
as denúncias e esclarece dú-
vidas sobre os diferentes ti-
pos de violência aos quais as 
mulheres estão sujeitas. Para 
situações de emergência, a 
recomendação é acionar a Po-
lícia Militar através do núme-
ro 190; a denúncia também 
pode ser feita diretamente à 
Polícia Civil de maneira sigi-
losa por meio do número 197. 
O Estado disponibiliza ainda 
o “Disque 123” – o serviço 
recebe queixas, encaminha, 
monitora e acompanha a apu-
ração dos casos de violações 
de direitos humanos.

Agosto Lilás: mulheres têm rede 
de apoio contra violência na PB
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O Centro de Apoio à 
Criança e o Adolescente 
(Cendac) está com inscri-
ções abertas para a oficina 
de produção de bonecas 
artesanais. São 20 vagas 
destinadas ao público 
adolescente, dos 13 aos 
17 anos. As aulas serão 
presenciais e começam 
no dia 1º de setembro na 
Igreja Jesus é o Caminho, 
a Verdade e a Vida, loca-
lizada na Rua Severino 
Saraiva Cassimiro, 111, no 
bairro do Colinas do Sul I, 
em João Pessoa.

O Cendac vai dispo-
nibilizar, aos participan-
tes, material de proteção 
contra a covid-19, como 
máscara e álcool em gel. 
As inscrições podem ser 
feitas na igreja e o adoles-
cente que se interessar 
precisa levar a certidão 
de nascimento e o com-
provante do Cadúnico.

Informações
Mais informações po-

dem ser obtidas através 
dos telefones: 98832-2734 
(Hellen Farysa) ou 3218-
5092 (Recepção Cendac). 
A oficina é uma parceria 
do Cendac, com o Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Cendac abre 
inscrições 
para oficina 
de bonecas

Estudantes que não fo-
ram selecionados na segun-
da chamada do Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni) terão uma última 
chance de entrar este ano. 
Até hoje estão abertas as ins-
crições na lista de espera.

O resultado será divul-
gado na próxima sexta-feira. 
Os selecionados no progra-
ma podem receber bolsas de 
50% ou 100% em institui-
ções de todo o país.

Documentação
Segundo o Ministério da 

Educação, os selecionados 
nessa etapa terão entre os 
dias 23 e 27 de agosto para 
comprovar as informações 
prestadas por meio de docu-
mentação. No segundo semes-
tre de 2021, o programa ofe-
rece 134.329 bolsas de estudo 
- 69.482 integrais e 64.847 
parciais - em mais de 10 mil 
cursos de quase mil institui-
ções particulares de ensino 
superior. Para obter uma bol-
sa integral, o interessado pre-
cisa comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de 
até um salário mínimo e meio. 
No caso de bolsas parciais 
(50%), é preciso comprovar 
renda familiar bruta mensal, 
por pessoa da família, de até 
três salários mínimos.

Inscrições para 
lista de espera 
do Prouni 
terminam hoje
Karine Melo
Agência Brasil

Os laboratórios e em-
presas certificadoras de todo 
o Brasil já estão preparados 
e com a infraestrutura ade-
quada para adotar todos os 
critérios estabelecidos pela 
nova Portaria 332 do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (In-
metro), publicada neste mês 
de agosto, que estabeleceu 
novas regras para a classifi-
cação de refrigeradores co-
mercializados no país. Haverá 
maior eficiência dos produtos 
e economia superior a R$ 30 
bilhões para os consumidores 
na conta de energia.

A partir de 1º de setem-
bro deste ano, os testes nos 
laboratórios acreditados pela 
autarquia se tornarão mais ri-
gorosos, bem como serão ele-
vados os níveis de qualidade 
dos equipamentos, visando 
se adequar às orientações das 
Nações Unidas para regula-
mentação em eficiência ener-
gética dos refrigeradores, 
dispostas no Guia da ‘United 
por Efficiency’ (U4E). Parce-
ria público-privada liderada 
pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambien-
te (Pnuma), o U4E se concen-
tra principalmente em países 
em desenvolvimento e eco-
nomias emergentes, onde a 
demanda por eletricidade 

deverá mais do que dobrar 
até 2030.

A partir de 1º de julho de 
2022, haverá três novas clas-
sificações de refrigeradores. 
As geladeiras mais eficientes 
serão classificadas em A+++, 
mostrando eficiência de até 
30% em relação à atual clas-
sificação A; A++, indicando 
20% a menos no consumo; 
e A+, com economia de 10%.

Segundo o Inmetro, ao 
optar por uma geladeira 
A+++ de duas portas de de-
gelo automático (frost-free) 
de volume ajustado de 500 
litros, ou volume interno útil 
em torno de 350 litros, que 
corresponde a 80% do mer-
cado nacional, o consumidor 
pode economizar cerca de 
13 quilowatts-hora (kWh) 
por mês, o que represen-
ta economia para ele de R$ 
10,14, considerando uma ta-
rifa média, acrescida de im-
postos, de R$ 0,78 por kWh. 
Até 2035, o Inmetro estima 
que haverá economia de R$ 
32,25 bilhões na conta de 
energia dos brasileiros, ao 
longo do processo de atua-
lização do Programa Brasi-
leiro de Etiquetagem (PBE) 
para refrigeradores comer-
cializados no Brasil.

Em 31 de dezembro de 
2025, quando passa a vigo-
rar a segunda fase do aper-
feiçoamento, serão elimina-
das as subclasses e o novo 

A será ainda mais rigoroso, 
advertiu o Inmetro. Os ní-
veis das classes passam a 
ser definidos com base nas 
recomendações das Nações 
Unidas para regulamenta-
ção em eficiência energé-
tica para refrigeradores, 
com a aplicação de fatores 
de correção à realidade 
nacional. O consumo das 
geladeiras fabricadas no 
Brasil, atualmente de clas-
sificação A, terá de ser re-
duzido em 40%, em média, 
para que possa permane-
cer A em 2025. 

Mais eficiência
O vice-presidente de 

Laboratórios da Associa-
ção Brasileira de Avaliação 
da Conformidade (Abrac), 
Israel Teixeira, disse que a 
partir de 31 de dezembro de 
2030, o nível de eficiência 
dos refrigeradores deverá 
ser de 61% em relação ao 
consumo dos refrigeradores 
fabricados no país e classifi-
cados atualmente em nível A 
de eficiência. Teixeira desta-
cou que em momentos em 
que ocorrem crises hídricas, 
há a questão da geração de 
energia por termelétricas de 
outras matrizes que têm cus-
tos ambientais associados. 
Fundada em 2009, a Abrac 
reúne em torno de 200 em-
presas e laboratórios de en-
saio e calibração associados, 

responsáveis pela avaliação 
da conformidade de produ-
tos e sistemas, acreditados 
pelo Inmetro e espalhados 
por todo o Brasil.

Israel Teixeira explicou 
que a energia elétrica é um 
custo importante dentro do 
orçamento das famílias. Por 
isso, todo valor que diminui 
no custo de energia impacta 
positivamente no orçamento 
das famílias. Ele acredita que 
novas portarias do Inmetro 
serão baixadas, tornando 
cada vez mais exigente o ní-
vel de eficiência dos eletro-
domésticos em geral, “com o 
objetivo de se ter uma melhor 
eficiência energética. Essa é 
uma dinâmica constante”.

Segurança
A nova portaria de refri-

geradores preserva requisi-
tos de segurança destinados 
a evitar os chamados “aci-
dentes de consumo”. “Por 
exemplo, riscos como choque 
elétrico, ameaça de queima-
duras, propagação de fogo. 
Enfim, todos os riscos asso-
ciados a esses aparelhos que 
são alimentados por energia”. 
O Brasil adotou regulamentos 
com o objetivo de proteger a 
sociedade de eventuais aci-
dentes com lesão ao usuário 
final. A nova Portaria 332 vai 
substituir, a partir do dia 1º 
de setembro próximo, a anti-
ga Portaria 577/2015.

Refrigeradores reduzirão gastos de 
energia em mais de R$ 30 bilhões
Alana Gandra
Agência Brasil

Raças Sindi e Guzerá

Estação da Empaer atrai 
a atenção de produtores

Os trabalhos de pes-
quisas de melhoramento 
genético das raças Sindi e 
Guzerá desenvolvidos na 
Estação Experimental de 
Alagoinha, pertencente à 
Empresa de Pesquisa, Ex-
tensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer), 
continuam atraindo a 
atenção especialmente de 
produtores que pretendem 
investir nas referidas raças 
e por isso buscam infor-
mações mais detalhadas, 
principalmente sobre as 
tecnologias de manejo. A 
estação é considerada uni-
dade de excelência pelas 
pesquisas ali desenvolvi-
das, que têm se constituído 
em importante fator para a 
melhoria do rebanho bovi-
no não somente da Paraíba, 
mas de todo o país.  

O produtor rural Is-
nack Alencar, de Maran-
guape, no Ceará, criador 
de gado Sindi, esteve re-
centemente na Estação Ex-
perimental de Alagoinha, 
para obter mais informa-
ções acerca do gado Gu-
zerá, que pretende criar 
em sua propriedade. Ele 
disse que seu Estado não 
dispõe da genética bovina 
no nível da praticada na 

Paraíba, por isso veio ob-
ter informações para que, 
futuramente, por meio de 
leilão, possa adquirir ani-
mais desta raça.

Afirmando que a Pa-
raíba está de parabéns pe-
los trabalhos de pesquisa 
de melhoramento genético 
de animais das raças Sin-
di, Guzerá e Gir Leiteiro, o 
produtor cearense afirmou 
que em Alagoinha encon-
trou um banco de dados 
de grande valor para a con-
tribuição da melhoria dos 
rebanhos bovinos. Esta é 
a terceira vez que esteve 
em Alagoinha, e lembrou 
que sempre ali encontrou 

novas e indispensáveis in-
formações sobre o melho-
ramento genético animal.

Ele é criador de gado 
Sindi, com a genética da 
Emepa, e pretende, agora, 
iniciar a criação de animais 
da raça Guzerá e por isso 
esteve na Estação Experi-
mental de Alagoinha para 
conhecer as tecnologias de 
manejos aplicadas pelos 
pesquisadores paraibanos. 

O gerente da Esta-
ção, Rubens Fernandes da 
Costa, mostrou ao criador 
cearense as instalações e 
laboratórios onde são fei-
tas as pesquisas e estudos, 
além do plantel de animais.

Unidade desenvolve pesquisas para a melhoria do rebanho bovino

Foto: Secom-PB
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Capital e CG terão protestos 
contra reforma administrativa
Servidores públicos prometem fazer hoje uma paralisação de 24 horas contra a PEC 32 que tramita no Congresso

Servidores públicos de 
todo o país estão sendo convo-
cados para uma greve nacional 
de 24 horas em protesto con-
tra a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32/2020, a 
reforma administrativa. Na Pa-
raíba, além de parar as ativida-
des por um dia, os servidores 
que aderirem ao movimento 
farão hoje, a partir das 10h, 
atos públicos em João Pessoa 
(em frente ao prédio da Recei-
ta Federal, na Avenida Epitácio 
Pessoa) e em Campina Grande 
(na praça Clementino Procó-
pio). À tarde, às 16h, haverá 
uma live com a participação de 
lideranças sindicais e políticas.

Segundo Fernando Cunha, 
presidente do Sindicato dos 
Professores da Universidade 
Federal da Paraíba (Adufpb), 
uma das entidades que inte-
gram a organização do mo-
vimento na Paraíba, o dia de 
greve nacional foi definido 
durante o ‘Encontro Nacional 
dos Servidores e Servidoras’, 
que aconteceu em 29 e 30 de 
julho, com “a presença de mais 
de cinco mil trabalhadores e 
trabalhadoras” de todo o fun-
cionalismo público das três 
esferas, municipal, estadual e 
federal.

“Nós, da Adufpb, realiza-
mos uma assembleia on-line 
na segunda-feira (16), e apro-
vamos por ampla maioria, 
sem nenhum voto contrário, 
a adesão da categoria à greve 
nacional do dia 18 de agosto. 
E estamos convocando todas 
e todos aqui em João Pessoa a 
participarem do ato público, 
em frente à Receita Federal, na 
Avenida Epitácio Pessoa, man-
tendo, claro, todos os cuidados 
sanitários, como uso de más-
cara e higienização das mãos 
com álcool”, afirmou Fernando 
Cunha.

Haverá faixas, cartazes, 
distribuição de panfletos e 
um carro de som, quando as 
lideranças presentes irão se 
revezar fazendo falas sobre 
“os perigos da contrarreforma 
administrativa” do governo 
federal. “Este é um momento 
decisivo na luta contra a PEC 
32 e é preciso mostrar a força 
dos trabalhadores, que se re-
flete nas ruas, pressionando os 
parlamentares a dizerem não à 
morte do serviço público”, en-
fatizou o presidente da Adufpb.

A Central Única dos Traba-
lhadores na Paraíba (CUT-PB) 
também integra a organização 
da greve nacional. Segundo o 
presidente da entidade, Tião 
Santos, “a agenda de destrui-
ção, ataques à classe trabalha-
dora e retirada de direitos do 
governo Bolsonaro avança a 
cada dia”. Ele destaca: “A refor-
ma administrativa está a todo 
vapor no Congresso e acredi-
tamos que só vamos barrá-la 
com o povo nas ruas, protes-
tando e pressionando os depu-
tados para que eles não votem 
por esse desmonte. Isso não é 
uma reforma, é o fim no servi-
ço público”, alertou.

Tião Santos ressaltou que 
a PEC 32 não é a única ameaça 
aos direitos dos trabalhado-
res brasileiros. No último dia 
12, a Câmara dos Deputados 
aprovou a Medida Provisória 
1.045/2021, que precariza ain-
da mais as relações de trabalho 
no país, retirando o direito a fé-
rias e até ao FGTS.

‘Trote Verde’

UFPB vai construir o ‘Jardim de Cura’ 
A Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) realizou 
anteontem mais uma edição 
do ‘Trote Verde’, tradicional 
evento de recepção aos calou-
ros, promovido pela Comissão 
de Gestão Ambiental (CGA). 
Neste semestre letivo suple-
mentar, que ocorre de forma 
remota, o plantio de mudas 
aconteceu de maneira sim-
bólica e apenas no Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), no 
campus João Pessoa, em virtu-
de das medidas de biossegu-
rança diante da pandemia.

A iniciativa teve como ob-
jetivo mobilizar e recepcionar, 
simbolicamente, os estudan-
tes que estão iniciando, com 
aulas remotas, o semestre 
2021.1. O reitor da UFPB, Val-
diney Gouveia, e a vice-reitora, 
Liana Filgueira, realizaram a 
abertura do evento. Também 
participaram a coordenado-
ra do ‘Trote Verde’, Marcele 
Trigueiro, o presidente da Co-
missão de Gestão Ambiental 
(CGA), Joácio Moraes, e Lucia-

na Passos, coordenadora do 
projeto ‘Jardim de Cura’.

De acordo com a vice- 
reitora, o trote busca trazer 
o acolhimento da UFPB aos 
alunos que estão começando 
a graduação. “Este ano foi de 
um jeito reformulado, com 
apenas alguns estudantes. 
Achei bastante interessante, 
porque a pandemia não aca-
bou. A recepção é muito im-
portante para os alunos que 
estão chegando neste univer-
so acadêmico, saindo de um 
formato de escola que eles 
vivenciaram durante muito 
tempo”.

A professora Marceli Tri-
gueiro de Araújo, do Departa-
mento de Arquitetura e Urba-
nismo, relatou que, por causa 
do novo coronavírus, as ativi-
dades estavam paradas desde 
o ano passado. “Neste ano, 
com a retomada de uma série 
de atividades da universidade, 
nós entendemos que era pos-
sível realizar um trote com pú-
blico reduzido, atendendo aos 

protocolos de biossegurança”, 
contou a professora.

A caloura do Curso de 
Engenharia Ambiental Maria 
Eduarda Freitas comentou 
que, apesar das circunstân-
cias, é muito importante essa 
ação para quem está iniciando 
a faculdade. “Eu gostei mui-
to de participar da iniciativa, 
pois o ‘Trote Verde’ fez com 
que a gente entrasse em con-
tato com o meio ambiente”.

Já para o estudante Tayuri 
Bezerra Ribeiro, também de 
Engenharia Ambiental, a ativi-
dade do “é bacana para quem 
está ingressando no curso, já 
que vai ter essa interação com 
a natureza. Muitas pessoas 
nunca tiveram contato com o 
plantio de mudas e acho que é 
muito legal para o aluno”.

A ideia do trote verde sur-
giu em 2013 para sensibilizar 
o ingressante na universidade 
e colaborar no reflorestamen-
to do campus. “O trote tem 
um simbolismo muito forte, 
porque o fera que chega à uni-

versidade talvez não conheça 
ainda o potencial paisagístico 
e ambiental da UFPB”, disse 
Marceli Trigueiro.

O diretor de paisagismo 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento e Controle Urbano (Se-
durb), Jair Soares, participou 
do encontro para prestigiar o 
trote e reafirmar o compro-
misso da Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP) de contribuir 
com a execução do projeto 
de extensão ‘Jardim de Cura’, 
coordenado pela professora 
Luciana Passos.

Ele também destacou 

que o espaço tem duas finali-
dades específicas. “Primeiro, 
interagir com a clientela que 
é atendida pelo setor de Fisio-
terapia da universidade, bus-
cando estimular o contato das 
crianças com o meio ambiente 
e, além disso, contribuir para 
ampliar ainda mais a camada 
verde em nossa cidade”.

A finalidade do espaço é 
proporcionar bem-estar aos 
alunos do Centro de Ciências 
da Saúde e dar suporte às te-
rapias ao ar livre de crianças 
e adolescentes tratados pela 
Clínica de Fisioterapia.

Foto: Mariani Idalino/Ascom/UFPB

O ‘Trote Verde’ foi realizado no Centro de Ciências da Saúde

O juiz Marcos Aurélio 
Pereira Jatobá Filho julgou 
extinta a ação cujos autores 
são 22 gatos residentes em 
um condomínio residencial 
em João Pessoa. A decisão 
foi proferida ontem nos au-
tos da ação em tramitação 
na 17ª Vara Cível da capital. 
“Julgo extinto o feito, sem re-
solução de mérito, em rela-
ção aos animais que figuram 
no polo ativo, por falta de 
pressuposto de constituição 
e de desenvolvimento válido 
e regular do processo. Com 
o trânsito em julgado desta 
decisão, deverá o feito pros-
seguir apenas com relação 
ao Instituto Protecionista 
SOS Animais e Plantas”, des-
taca a decisão.

Na ação, a Ong prote-
tora de animais que atua 
na capital paraibana reque-
reu que fosse reconhecida 
a capacidade dos autores 
de postular em juízo e a 
concessão de tutela anteci-
pada no sentido de acatar a 
permanência da colônia de 
gatos nas áreas comuns do 
condomínio, bem como ou-
tras medidas.

O juiz, que se declarou 
simpático à causa da pro-
teção animal, destacou a 
impossibilidade de admitir 
os gatos como autores da 

ação, uma vez que inexiste, 
na legislação vigente, norma 
que preveja a sua capaci-
dade processual. “Ademais, 
apesar de ser pacífico, à luz 
da ciência, que os animais 
dotados de sistema nervoso 
espinhal têm aptidão para 
sentir e demonstrar emo-
ções, sendo merecedores de 
proteção legal e jurisdicio-
nal, esta deve ser operada 
por tutor, não prevalecendo, 
destarte, a tese exposta na 
inicial”, frisou.

Segundo ele, a premis-
sa de que basta ser sujeito 
de direitos para possuir ca-
pacidade de ser parte está 
equivocada, na medida em 
que a legislação processual 
civil prevê esta capacida-
de apenas às pessoas e aos 
entes despersonalizados. 
“Negar a possibilidade de 
que animais figurem como 
sujeitos do processo não 
significa que esses animais 
não devam ou não mereçam 
receber proteção do Estado 
e da sociedade. A legislação 
assegura os direitos dos ani-
mais e a questão de ser par-
te ou não no processo não se 
mostra como essencial para 
que o reconhecimento e tu-
tela daqueles direitos”, pon-
tuou o juiz. Da decisão cabe 
recurso.

Justiça extingue ação 
“movida” por gatos

Foto:  Gecom/TJPB

Juiz Marcos Aurélio Pereira Jatobá Filho, da 17ª Vara Cível da capital
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Libertadores
O Atlético Mineiro encara o River Plate, no Mineirão, 
com a vantagem do empate para avançar às semifinais 
da Copa Libertadores. Fla pega o Olímpia. Página 23
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Esportes
 Copa do Nordeste 2022 

A Copa Nordeste do 
próximo ano sofreu algu-
mas mudanças e terá mais 
clubes na fase eliminatória, 
que agora terá a participa-
ção de 24 clubes, ao invés 
de oito como foi este ano. 
Estes clubes vão em busca 
das últimas quatro vagas 
para a fase de grupos, que 
terá início no próximo ano. 
A fase de classificação ago-
ra será dividida em três. A 
primeira já começará no dia 
13 de outubro. Nesta fase, a 
Paraíba vai participar da 
competição com Sousa e 
Treze. O “Dinossauro” por-
que foi o melhor colocado 
do Campeonato Paraibano, 
fora o campeão e o Galo foi 
escolhido pelo Ranking Na-
cional de Clubes.

O Galo deverá estrear 
em Campina Grande e o 
Sousa fora de casa. Os jo-
gos serão únicos, na casa 
do melhor ranqueado. Se 
passarem para a segunda 
fase, os dois clubes parai-
banos jogarão fora de casa.

Sousa e Treze conhe-
cerão os seus adversá-
rios através de sorteio, 
ainda sem data prevista. 
O Galo vai estar no pote 
um, juntamente com Ita-
baiana-SE, Jacuipense-BA, 
River-PI, Imperatriz-MA, 
ASA-AL, Salgueiro-PE e 
Moto Clube-MA. Os inte-
grantes deste pote vão en-
frentar os do pote dois, 
onde vai estar o Sousa. 
Além do “Dinossauro”, tem 
Bahia de Feira-BA, Juazei-
rense-BA, Atlético-CE, Flu-
minense, Lagarto, Floresta 
e Central. 

O Botafogo, por ser o 
clube melhor ranqueado 
da Paraíba, no Ranking 
Nacional de Clubes, já en-
trará na segunda fase. O 
Belo vai decidir uma vaga 
para a terceira fase, em 
João Pessoa, no dia 20 ou 
21 de outubro, com um 
clube vencedor da primei-
ra fase eliminatória.

A terceira fase terá 
apenas oito clubes, que 
jogarão em um sistema de 
mata-mata, com o segun-
do jogo na casa do clube 
melhor ranqueado. Os pri-
meiros jogos serão nos 
dias 27 e 28 de outubro, 
já as partidas de volta nos 
dias 3 e 4 de novembro. Os 
quatro vencedores passa-
rão para a fase de grupos 
da competição, que terá 
16 clubes e 12 datas para 
as disputas da Copa. Nes-
ta fase, o representante 
da Paraíba já garantido, 
será o Campinense, por 
ter sido o campeão parai-
bano deste ano.

O regulamento para 
a fase de grupos será o 
mesmo que já vem sen-
do adotado nos últimos 
anos. Os 16 clubes serão 
divididos em dois grupos, 
privilegiando os clássicos 
estaduais. Os clubes do 
Grupo A enfrentarão os 
do Grupo B, em jogo úni-
co. Os quatro primeiros 
colocados de cada grupo 
passarão para as quartas 
de final, em jogo único, na 
casa do clube de melhor 
campanha. Os quatro ven-
cedores irão para as se-
mifinais, também em jogo 
único, na casa do clube de 
melhor campanha. Os dois 
vencedores decidirão o tí-
tulo em jogos de ida e vol-
ta, com a segunda e última 
partida na casa do clube 
de melhor campanha. A 
premiação e a tabela da 
primeira fase das elimi-
natórias ainda não foram 
divulgadas pela CBF.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A definição dos últimos 
quatro classificados 

para a disputa de fase 
de grupo da Copa do 

Nordeste de 2022 será 
conhecida no mês de 

novembro

Botafogo entrará na segunda fase da disputa e somente o Campinense, 
por ter sido campeão paraibano da temporada, está na fase de grupos

TrEzE E SouSa 
Vão estrear 
Em ouTubro

Foto: Cassiano Cavalcanti/treze

Adversários no último domingo, 
Treze e Sousa terão a chance de 
brigar por uma vaga na Copa 
do Nordeste de 2022

Perto da classificação

belo faz melhor campanha desde sua primeira 
participação no campeonato brasileiro, em 2014

O otimismo está em alta 
no Botafogo e não poderia 
ser diferente. O clube é lí-
der isolado do Grupo A do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C, com 20 pontos em 
12 rodadas realizadas até o 
momento. Esta vem sendo a 
melhor campanha do clube, 
desde que começou a par-
ticipar da terceira divisão, 
em 2014. O Belo caminha 
a passos largos para a clas-
sificação à segunda fase da 
competição, façanha que 
o clube só conseguiu duas 
vezes, nos anos de 2016 e 
2018. Na primeira vez, fi-
cou na terceira posição na 
fase de classificação, com 28 
pontos, e foi eliminado na 
segunda fase pelo Boa Es-
porte-MG. Da segunda vez, o 
clube conseguiu a classifica-
ção em quarto lugar, com 26 
pontos e foi eliminado pelo 
Botafogo-SP. 

Levando-se em conta o 
desempenho do Botafogo até 
a décima-segunda rodada, o 
ano de 2021 está sendo o me-
lhor já alcançado pelo clube. 

Na melhor campanha do Belo 
na Série C, que aconteceu em 
2016, após o mesmo número 
de rodadas, o clube chegou a 
19 pontos. Na segunda me-
lhor campanha, em 2018, o 
Belo somou 14 pontos em 12 
jogos. Este ano, o Botafogo 
já conquistou 20 pontos. Em 
outras palavras, o time está a 
apenas nove pontos de bater 
seu recorde de pontos na pri-
meira fase da Série C, que é de 
28 pontos.

Alheio aos números, a 
comissão técnica e os joga-
dores sabem que o clube não 
conquistou nada até agora e 
ainda tem seis partidas pela 
frente na fase de classificação 
para garantir a presença na 
segunda fase, com muitos jo-
gos difíceis pela frente. O fato 
de estar na ponta da tabela 
não está produzindo um ex-
cesso de confiança e ninguém 
no clube quer saber de clima 
de já ganhou

Um dos atletas mais fe-
lizes com a campanha do Bo-
tafogo é o atacante Juba, que 
chegou há pouco tempo, mas 

já se sente entrosado na equi-
pe. Ele foi o autor do gol do 
time no empate contra o Volta 
Redonda, na última rodada.

“Eu estou feliz, estava 
precisando, estava buscando 
fazer gols e ajudar a equipe. 
Claro que eu sempre coloco 
em primeiro lugar a vitória 
do Belo, mas o fato de fazer 
gol e contribuir para o clube 
nos deixa mais motivado e 
confiante de que estamos no 
caminho certo para conseguir 
a classificação”, disse o atleta.

Enquanto o ataque está 
melhorando, mas ainda não 
chegou ao que o treinador 
deseja, a defesa vem sendo o 
ponto alto da campanha do 
clube na Série C. Ela é a me-
nos vazada da competição e 
estaria numa situação ainda 
melhor, se tivesse evitado o 
gol de empate do Volta Re-
donda, aos 45 minutos do 
segundo tempo.

“Foi uma sensação de 
frustração. Nós estávamos 
fazendo uma grande parti-
da, com um homem a mais 
e deixamos o zagueiro deles 

livre para levantar a cabeça 
e lançar aquela bola para 
o atacante que empatou a 
partida. Serviu como lição 
para nós ficarmos atentos 
até o final da partida. Mas 
estou feliz com o desem-
penho da equipe, sobretu-
do da parte defensiva que 
tem anulado os ataques 
adversários e lá em Volta 

Redonda conquistamos um 
pontinho importante fora 
de casa”, disse o zagueiro 
Daniel Felipe.

Para Daniel, o jogo de 
sexta-feira, contra o Flores-
ta, no Almeidão, não será 
fácil como muita gente pen-
sa, por causa da campanha 
ruim do adversário.

“Não tem jogo fáci l 

nesta Série C. O Floresta 
realmente não tem feito 
uma boa campanha, mas 
por isso mesmo, vem com 
tudo para cima da gente 
para sair daqui pontuando. 
Nós não podemos permitir 
isto. Temos que fazer bem 
o dever de casa para nos 
mantermos na liderança do 
grupo”,  concluiu o zagueiro.

Foto: Instagram/Botafogopb

O preparador de goleiros Gil-
berto orienta o goleiro reserva 
Paulo Giandezini em treino na 
Maravilha do Contorno



Disputas estão programadas para o mês de novembro; primeira etapa foi em Sergipe e a segunda acontece no Ceará

Entre as modalidades 
do automobilismo, o kart, 
porta de entrada para esse 
esporte, segue tendo um 
crescimento expressivo na 
Paraíba e no Nordeste, em 
especial,  a partir da im-
plementação do Circuito 
Internacional Paladino, em 
2016, no município de Con-
de, região metropolitana de 
João Pessoa. Esse ano, com 
a criação da Copa do Nor-
deste de Kart, vinculada à 
Confederação Brasileira de 
Automobilismo (CBA) - cuja 
última etapa será nos dia 27 
e 28 de novembro, na pista 
do Paladino -, a expectativa 
é da consolidação de um 
grid nordestino e paraibano 
em nível nacional.

Com uma pista de qua-
lidade, reconhecida como 
o melhor para o kart nas 
Américas - a única certifi-
cada pela Federação Inter-
nacional de Automobilis-
mo (FIA), dentro dos três 
continentes americanos 
- o Circuito Paladino já se 
tornou parte do calendário 
nacional e, nesse ano, rece-
berá a última etapa da Copa 
do Nordeste de Kart que foi 
iniciada no mês passado 
em Aracaju, Sergipe. Antes 
de chegar em terras pa-
raibanas, entre os dias 2 e 
4 de setembro, a segunda 
etapa será no Ceará. Segun-
do Garibaldi Cunha, diretor 
de provas da Federação de 
Automobilismo do Estado 
da Paraíba (FAEP), a com-
petição regional é um mar-
co importante para o es-

porte nordestino e, a partir 
dela, bons frutos devem ser 
colhidos.

“Esse Campeonato do 
Nordeste em três etapas é 
uma iniciativa importante 
da CBA para fortalecer o 
kart e o automobilismo na 
nossa região. Os custos de 
competir no Sul e Sudeste, 
onde geralmente ocorrem 
as grandes disputas, aca-
bam inviabilizando a par-
ticipação de um número 
maior de atletas daqui e 
isso atrapalha o desenvol-
vimento deles. Com essa 
disputa do Nordeste, aca-
bamos fortalecendo toda 
a cadeia do esporte na re-
gião. Em Aracaju já tivemos 
mais de 100 karts com-
petindo e a expectativa é 
para um crescimento ainda 
maior no Ceará, finalizan-

do aqui na Paraíba, onde, 
com certeza teremos um 
grid enorme e uma grande 
festa do automobilismo.

Outra demonstração 
importante da atenção ao 
desenvolvimento do kart 
no Nordeste, é que as duas 
competições mais impor-
tantes dessa modalidade 
no Brasil devem ocorrer, 
em 2022, na região. A pri-
meira delas, já confirmada, 
será a Copa do Brasil, que 
está marcada para ocorrer 
em Aracaju. Já o Campeo-
nato Brasileiro de Kart , 
ainda não teve sua sede 
anunciada, mas a tendên-
cia, de acordo com a FAEP, 
é  q u e ,  a s s i m  c o m o  e m 
2016, no ano da abertura 
do Paladino, essa disputa 
volte a ocorrer em solo 
paraibano.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Terceira etapa da Copa Nordeste 
de Kart será no Circuito Paladino
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O futebol brasileiro, após a explosão da pan-
demia do novo coronavírus, tem mudado bastante, 
não só no aspecto técnico como no financeiro, onde 
a queda de recursos acabou sendo decisiva para o 
equilíbrio ser ainda maior. Começando pela Série 
A, apenas Atlético mineiro, Flamengo e Palmeiras 
mostram força dentro e fora de campo, manten-
do ou melhorando o nível do ano passado. Os três 
sofreram os efeitos da covid-19, mas graças a boa 
gestão estão conseguindo driblar a crise, diferen-
temente de outros grandes.

Vejam os exemplos de Vasco, Botafogo e Cru-
zeiro, principalmente o time mineiro, num buraco 
que parece não ter saída e flertando até a Série C 
do Campeonato Brasileiro, no mesmo caminho do 
Fluminense. O Tricolor, em 1999, disputou a Série 
C e graças a uma virada de mesa emergiu para a 
Série A. Os três clubes citados estão vivendo uma 
grave crise financeira e terão dificuldades de re-
tornar à elite. 

Não se pode pôr a culpa apenas na pandemia, 
mas também nas gestões passadas. Infelizmente 
no Brasil ainda não há punição para dirigente de 
clube. Ele devia ser responsabilizado e até banido 
por endividar tanto um clube. 

O trio Botafogo, Cruzeiro e Vasco é um exem-
plo concreto dessa situação. Está faltando gestão 
profissional. A maioria dos clubes é administrado 
por amadores, dirigentes incapacitados. Dias atrás 
houve a aprovação da lei do futebol empresa pela 
Câmara dos Deputados e depois sancionada pelo 
presidente da república. É uma boa saída para a 
gestão profissional. Não sei se vai vingar porque 
a maioria dos dirigentes insistem em permanecer 
na situação atual. reclamam barbaridade, mas não 
querem largar o osso. Por que será?

Ninguém quer
largar o osso

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

No futebol paraibano essa história de 
não largar o osso é antiga também. 
A cada temporada as lamentações de 
dirigentes pelos microfones nas mídias 
chegam até comover, fazendo com que 
pessoas se disponham a ajudar financei-
ramente para essa ou aquela equipe não 
sucumbir. Infellizmente a gestão não é 
profissional e terminar a disputa em difi-
culdades já virou marca registrada para 
a maioria. Mesmo assim, ninguém quer 
largar o osso. Não precisa citar nomes, 
pois o torcedor conhece bastante essas 
pessoas. Futebol profissional é caro e os 
recursos precisam ser bem administra-
dos, do contrário a quebra é inevitável. 
Até quando esse amadorismo ?

Largar o osso

Nordeste
O futebol nordestino 
está em alta no Brasi-
leiro. Na Série A temos 
o Fortaleza no G4, 
na Série B, o CRB é o 
segundo colocado. Não 
custa lembrar que o 
Náutico teve uma gran-
de arrancada e está na 
briga pelo acesso. Na C, 
temos o Belo. Que bom!

Declínio
O futebol pernambu-
cano que já foi muito 
forte está em declínio 
com dois de seus prin-
cipais clubes. Na Série 
A, o Sport ocupa a 
zona de rebaixamento 
e na Série C, o Santa 
Cruz agoniza, flertando 
a Série D. Só o Náutico 
emcanta na Série B.

Não deixa de ser interessante a ideia da Federa-
ção Paraibana de criar uma terceira divisão, mas não 
pode ser açodada, sem um planejamento, apenas 
pelo fato de querer fazer. Na verdade, precisamos 
melhorar a Segunda Divisão antes de pensar numa 
terceira. E a Série B de nosso campeonato tem dei-
xado muito a desejar e maculado o nosso futebol.

E a terceira divisão?

Seleção de vôlei sentado acelera os
treinos para disputar Paralimpíadas

O ano a mais no ciclo 
paralímpico dos Jogos de 
Tóquio 2020, causado pela 
pandemia da covid-19, fez a 
Seleção Brasileira Feminina 
de Vôlei sentado ganhar novo 
esquema tático e até novos 
métodos de treinos que vi-
raram trunfo na preparação 
das atletas para os confron-
tos na capital japonesa.  

Desde a retomada dos 
treinos em quadra, após o pro-
cesso de flexibilização do país 
no começo do ano, a comissão 
técnica implantou treinamen-
tos com atividades cognitivas 
para as atletas. O objetivo é 
que elas recebam estímulos 
que testem o tempo de reação, 
a tomada de decisão e visão 
periférica, entre outros fatores.

Para isso, durante os 
treinos em Hamamatsu, no 
Japão, onde a equipe nacio-
nal faz a aclimatação para os 
Jogos, são colocados três leds 
no chão da quadra e, depen-
dendo da cor da luz acesa, 
a atleta realiza a movimen-
tação conforme sua posição 
e, ao mesmo tempo, precisa 
executar algum fundamento 
pré-determinado com a bola.

"Esse ano a mais [no ci-
clo], por causa da pandemia, 

acabamos acrescentando 
treinos cognitivos durante a 
nossa preparação. Esse tipo 
de atividade a gente não fazia 
anteriormente. Nesse pe-
ríodo a mais, aprendemos 
a jogar mentalmente tam-
bém. Então, ganhamos neste 
aspecto", apontou a goiana 
Adria Silva, levantadora e 
atacante da classe VS1.

mesmo antes da equipe 
nacional aterrissar no Japão 
este tipo de trabalho já estava 
sendo realizado. Atividades 
com outros materiais alter-
nativos, como a prática de 

malabares com bola de tênis, 
por exemplo, para estimular 
uma melhora na coordena-
ção, também foram inseridos 
na rotina das atletas. 

"O vôlei exige raciocínio 
rápido. E o led junta tanto 
o aspecto visual quanto o 
técnico. E, além do toque na 
luz, neste tipo de atividade é 
inserida a bola, que o atleta 
tem de prestar atenção a todo 
o momento. Como no vôlei 
sentado, a distância para o 
solo é muito pequena, o jogo 
acaba sendo muito rápido. 
São diversas variações de 

golpe, o que nos faz ficar em 
atividade o tempo todo racio-
cinando", explicou a carioca 
Camila Castro, meio de rede 
da classe VS2.

A Seleção Brasileira Fe-
minina de Vôlei sentado, que 
já conhecia as adversárias do 
seu grupo, ficou sabendo a or-
dem dos confrontos na sema-
na passada. No dia 27, às 6h30 
(de Brasília), estreia contra o 
Canadá, depois enfrenta as ja-
ponesas no dia 29, às 8h30 (de 
Brasília), e encerra a primeira 
fase contra a Itália no dia 31, às 
22h (de Brasília). 

A seleção treina para subir ao pódio como aconteceu na Rio-2016 com a medalha de bronze. Jogos serão abertos no dia 24
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O Circuito Internacional Paladino 
tem recebido provas importantes 

e é um dos melhores do Brasil, 
de acordo com confederação
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Flamengo tem ampla vantagem diante do Olímpia, do Paraguai, em outro jogo decisivo no Mané Garrincha
Da Redação

Atlético-MG encara o River 
hoje por vaga nas semifinais

Jordan lucra com 
a camisa de Messi

Michael Jordan tem um his-
tórico de sucesso não apenas 
dentro das quadras, mas 
também com a marca espor-
tiva  Air Jordan. Ela tem um 
acordo com a Nike para ser 
a fornecedora de material 
esportivo para o PSG. A che-
gada de Messi não foi apenas 
comemorada pelos torcedores. 
Michael Jordan lucrou nada 
menos que 6 milhões de euros 
(equivalentes a R$ 37 milhões 
na cotação atual). Assim, dos 
120 milhões de euros arre-
cadados pelo PSG com as 
vendas da camisa de Messi, 
6 milhões foram direta-
mente para a Air Jordan.

Bahia dispensa
Dado Cavalcanti

 O Campeonato Brasileiro 
fez mais uma vítima. Ontem, 
a diretoria do Bahia anun-
ciou a saída do treinador 
Dado Cavalcanti após uma 
sequência de seis jogos sem 
vitória. "O Esporte Clube 
Bahia comunica que Dado 
Cavalcanti não é mais o trei-
nador do Esquadrão. O pro-
fissional, que assumiu o co-
mando da equipe principal 
no último mês de dezembro, 
conduziu a reação tricolor 
no Brasileirão 2020 e a con-
quista da Copa do Nordeste 
2021", disse parte do trecho 
da nota oficial.Dado chegou 
ao Bahia em abril de 2019. 

CR7 não volta mais
para o Real Madrid

O craque português Cristiano 
Ronaldo vai emplacar a quar-
ta temporada na Juventus, 
mas ainda existem especula-
ções sobre o seu futuro. A cada 
janela de transferências, seu 
nome é cogitado por diversos 
clubes da Europa e um retor-
no ao Real Madrid também 
é especulado. No entanto, o 
presidente Florentino Pérez 
sempre disse que não havia 
sentido em trazer o atacante 
de volta. O atual treinador do 
Real Madrid, o italiano Carlo 
Ancelotti, usou a sua conta 
oficial no Twitter , ontem, para 
descartar a possibilidade de 
contratar o jogador.

COB cancela Jogos
da Juventude 2021

O Comitê Olímpico do Brasil 
divulgou nota oficial cance-
lando a edição de 2021 dos 
Jogos da Juventude, antes 
prevista para o mês de de-
zembro em Aracaju/SE. O 
motivo principal a gravidade 
da pandemia de COVID-19 
e a disseminação de novas 
cepas do coronavírus, levan-
do-se em conta também o 
número elevado de partici-
pantes (aproximadamente 5 
mil) na faixa etária 15 a 17 
anos. O COB entendeu que 
deveria zelar pela integrida-
de física e saúde de todos os 
envolvidos. 

Curtas
Hoje serão conhecidos 

mais dois semifinalistas da 
Copa Libertadores de 2021 
com os jogos entre Atlético Mi-
neiro x River Plate, no Minei-
rão, em Belo Horizonte, a par-
tir das 21h30; e de Flamengo 
x Olímpia, às 19h15, no Mané 
Garrincha, em Brasília, os dois 
pelas quartas de final.

O time mineiro terá o 
jogo mais difícil pelo tamanho 
do adversário, sempre pre-
sente nas fases mais decisivas 
da competição e campeão da 
Libertadores por quatro ve-
zes, a última em 2018. O Galo 
foi campeão em 2013 e busca 
a sua segunda conquista. No 
jogo de logo mais, o técnico 
Cuca não terá Nacho Fer-
nandez, expulso em Buenos 
Ayres, mas aposta no futebol 
de Hulk e Savarino para se ga-
rantir nas semifinais. Na par-
tida de ida, o Atlético venceu 
por 1 a 0 e joga por um sim-
ples empate.

No outro jogo, em Brasí-
lia, o Flamengo vai enfrentar 
o Olímpia, do Paraguai, com 
ampla vantagem depois de ter 
goleado no solo paraguaio por 
4 a 1, num confronto bastante 
tumultuado. O rubro-negro 
não poderá contar com o za-
gueiro Gustavo Henrique, in-
fectado pela Covid-19, e deve 
ser substituído por Bruno 
Viana.  Outro que está fora da 
partida é o lateral Isla, com do-
res na parte posterior da coxa 
direita. Ele nem viajou. Diego, 
que desfalcou o time pelo Bra-
sileiro, no domingo, está de 
volta ao meio campo. Nacho Fernandez será o grande desfalque do Atlético Mineiro no jogo decisivo de logo mais contra o River Plate pelas quartas de final da Copa Libertadores

Foto: César Greco/Palmeiras

Mudanças 

Conmebol divulga o calendário de 2022
Com a Copa do Mun-

do no Catar marcada para 
os meses de novembro e 
dezembro de 2022, a Con-
mebol precisou alterar o 
calendário das competições 
continentais da próxima 
temporada. Nesta terça-fei-
ra, a entidade que coman-
da o futebol na América do 
Sul anunciou que as finais 
da Copa Libertadores e da 
Copa Sul-Americana serão 
disputadas em outubro.

Previstas geralmente 
para novembro, as deci-
sões foram antecipadas pela 
Conmebol. De acordo com 
a publicação no site oficial 
da entidade, a final em jogo 
único da Sul-Americana e da 
Libertadores estão progra-
madas para os dias 1º e 29 
de outubro, respectivamen-
te. A Conmebol destacou 
que as datas podem sofrer 
alterações.

Os locais das disputas 

pelos títulos continentais já 
estão definidos. A final da 
Libertadores será disputa-
da no Estádio Monumental 
de Guayaquil, no Equador, 
enquanto que o Estádio 
Mané Garrincha, em Bra-
sília, receberá a decisão da 
Sul-Americana.

Além disso, a entidade 
divulgou a projeção do ca-
lendário das competições 
de 2022. A Libertadores 
deve começar no dia 9 de 

fevereiro. As três primeiras 
fases eliminatórias serão 
disputadas até 16 de março. 
A fase de grupos está mar-
cada para iniciar no dia 6 de 
abril e terminar em 25 de 
maio. O mata-mata está pre-
visto para ter seu começo 
em 29 de junho.

Na segunda principal 
competição continental de 
clubes, as duas primeiras 
fases serão no dia 9 e 16 de 
março, respectivamente. A 

fase de grupos está marcada 
para 6 de abril, com término 
também em 25 de maio. O 
mata-mata da Sul-Americana 
começa no dia 29 de junho.

Recopa
As finais da Recopa Sul

-Americana não precisaram 
sofrer alteração por causa 
do Mundial no Catar. Então 
serão realizadas nos dias 23 
de fevereiro (jogo de ida) e 
2 de março (volta).

CAlEndáRio 2022

n CoPA liBERTAdoRES
1a fase eliminatória - 9 de fevereiro (ida) e 
16 de fevereiro (volta)
2a fase eliminatória - 23 de fevereiro (ida) e 
2 de março (volta)
3a fase eliminatória - 9 de março (ida) e 
16 de março (volta)
Fase de grupos - 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio
Oitavas de final - 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)
Quartas de final - 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)
Semifinais - 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)
Final - 29 de outubro

n CoPA SUl-AMERiCAnA:
1a fase eliminatória - 9 de março (ida) e 16 de março 
(volta)
Fase de grupos - 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio
Oitavas de final - 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)
Quartas de final - 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)
Semifinais - 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)
Final - 1o de outubro

As disputas da Copa Libertadores da próxima temporada serão encerradas no mês de outubro
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De acordo com relatório da Universidade Federal da Paraíba, indígenas potiguaras atingem altos índices de imunização

Vale do Mamanguape registra 
declínio em óbitos por covid-19

O território do Vale do Maman-
guape, no litoral norte paraibano, 
registrou no mês de julho um cená-
rio de desaceleração e declínio na 
pandemia do novo coronavírus, que 
provoca a covid-19. Relatório elabo-
rado no Centro de Ciências Aplica-
das e Educação (CCAE), da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), 
revela uma redução de 42% nos ca-
sos confirmados e 52% nos casos de 
óbitos, totalizando 280 vidas perdi-
das. Ainda conforme o documento, 
os indígenas potiguaras atingem 
altos índices de imunização.

Os dados são do 20º Relatório 
Técnico da ‘Pesquisa de Monitora-
mento da Pandemia Covid-19 no 
Território do Vale do Mamanguape 
– o vírus que parou o mundo’, do 
Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Educação, Etnia e Economia So-
lidária do Campus IV da UFPB. O 
monitoramento é coordenado pelo 

docente Paulo Palhano – GEPeeeS
-UFPB, que conta com apoio do 
Edital 03/2020.

De acordo com o relatório rela-
tivo ao mês de julho, no cenário da 
crise sanitária, o Vale do Maman-
guape registrou “uma vertiginosa” 
redução dos casos confirmados de 
647 ocorrências de novas pessoas 
infectadas. no mês anterior, foram 
contaminadas 917 pessoas, o que 
significa uma redução de 42%. Em 
termos cumulativos, os 12 muni-
cípios da região somaram 16.197 
pessoas infectadas. Mas a redução 
drástica ocorreu nos registros de 
óbitos.

O relatório aponta que a mor-
talidade por covid-19 em julho foi 
de 14 vidas perdidas, o que significa 
uma redução da ordem de 52%. Em 
junho foram registrados 29 óbitos. 
Durante toda a crise sanitária, o Vale 
do Mamanguape totaliza 280 mortes 
causadas pelo novo coronavírus.

De acordo com o estudo, o 

processo de vacinação da popula-
ção étnica potiguara na Paraíba, 
atualmente situada em 32 aldeias, 
em território contínuo situado nos 
municípios de Rio Tinto, Marcação 
e Baía da Traição, atingiu percen-
tuais de imunização bastante satis-
fatórios, considerando a população 
acima de 18 anos, aproximando-se 
de 100% em alguns casos.

Em Baía da Traição, foram imu-
nizados com a 1ª dose um volume 
de 3.232 indígenas (98.2%), e com a 
2ª dose um total de 3.003 indígenas 
(91.3%); em Marcação, foram imu-
nizados com a 1ª dose um volume 
de 3.954 indígenas (96.7%), e com a 
2ª dose um total de 3.674 indígenas 
(89.9%); e em Rio Tinto, foram imu-
nizados com a 1ª dose um volume 
de 2.355 indígenas (95.3%), e com a 
2ª dose um total de 2.259 indígenas 
(91.7%). Conforme a pesquisa, as 
ações coletivas foram valiosas para 
obtenção desses resultados junto à 
etnia potiguara.

Da Redação

Aforismo
“A humanidade está 
composta mais por 

mortos do que vivos.”

(Auguste Comte)

440 — Papa Sisto III
1227 — Genghis Khan, líder mongol
1503 — Papa Alexandre VI
1559 — Papa Paulo IV
1850 — Honoré de Balzac, escritor francês
1972 — Sérgio Cardoso, ator brasileiro
1993 — Cassiano Gabus Mendes, 
dramaturgo e radialista brasileiro
2007 — Gervásio Maia, político (PB)
2016 — Biuzinha Priqui (Adeílton Pereira Dias),
ator e humorista (PB)
2018 — Kofi Annan, diplomata ganês

Mortes na História

Obituário

Izaíra Silvino
14/8/2021 – Aos 75 anos, em Foraleza 
(CE), de câncer no cérebro. Maestrina, 
compositora e professora nascida em Ba-
turité, município localizado a 93 quilôme-
tros da capital cearense. Artista foi desta-
que importante do movimento coralista de 
Fortaleza, que teve seu auge em 1980.

Foto: Tatiana Fortes

R. Murray Schafer
14/8/2021 – Aos 88 anos, em de-
corrência do Alzheimer. Compositor 
e escritor canadense, fundador do 
conceito de ecologia acústica e do ter-
mo “soundscape” (paisagem sonora). 
Em 1977, no livro ‘The Tuning of the 
World’, propunha: “Que sons desejamos conservar, en-
corajar, multiplicar? (...) Pesquisas documentais, análise 
das diferenças, das semelhanças e das tendências, a pro-
teção dos sons ameaçados de extinção (...), permitirão 
colocar, enfim, a questão essencial de saber se a paisa-
gem sonora é um facto consumado que não podemos 
infletir ou se somos, nós próprios, os seus compositores 
e intérpretes. neste livro, considerarei o mundo como 
uma imensa composição musical”.

Foto: Getty

Simão Sessim
16/8/2021 – Aos 85 anos, no Rio de Janeiro 
(RJ), em decorrência de complicações da 
covid-19. Ex-deputado federal fluminense 
por dez mandatos era do Partido Progres-
sistas (PP). Atualmente ocupava a chefia da 
representação do governo do estado do Rio 
de Janeiro, em Brasília. Foi prefeito de Nilópolis, na Baixada 
Fluminense, entre 1973 e 1977. Ele chegou a ser investigado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em um inquérito basea-
do em delações premiadas do ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom

Yara Curi
16/8/2021 – Aos 92 anos, em Brasília 
(DF), de covid-19. Procuradora da Repú-
blica aposentada, empresária e socialite. 
Seu marido, Roberto Curi, também já havia 
morrido há cinco meses, aos 89 anos, por 
complicações da covid-19. Ela deixa três 
filhos e sete netos.

Foto: Aureliza Corrêa

Nathalie Maillet Dubois
15/8/2021 – Aos 51 anos, em Gouvy, na 
Província de luxemburgo, na Bélgica, 
assassinada. Ela foi encontrada morta 
em sua casa vítima de feminicídio. Era há 
cinco anos diretora do circuito de Spa-
Francorchamps da Fórmula 1, na Bélgica. 
A dirigente estava em casa com uma amiga, quando seu 
marido, o ex-piloto belga Franz Dubois, chegou à residência 
armado e atirou contra as duas mulheres e se matou logo 
depois. A amiga também morreu.

Foto: Divulgação
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Maki Kaji (Kaji-san)
10/8/2021 – Aos 69 anos, de câncer 
biliar. Foi o homem que popularizou o 
jogo Sudoku, dando-lhe o nome japonês 
nos anos de 1980, O conceito original 
do jogo, o “quadrado latino”, foi inven-
tado na Europa do século XVIII por um 
matemático suíço, leonhard Euler. A versão moderna, 
com uma subdivisão em nove quadrados com nove qua-
drículas, foi descoberta numa revista norte-americana, 
no início da década de 1980, por Maki Kaji, que depois 
a importou para o Japão. O nome japonês Sudoku é uma 
contração da frase “os números devem ficar sozinhos”.

Foto: AFP

Foto: Oriel Farias

Levantamento é do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Etnia e Economia Solidária

Duda Mendonça
16/8/2021 – Aos 77 anos, em São Paulo 
(SP), vítima de câncer no cérebro. Publi-
citário e marqueteiro político de políti-
cos importantes e conduziu campanhas 
célebres e vitoriosas como a que elegeu 
lula (PT) presidente. É dele o slogan ainda 
hoje repetido “lulinha, Paz e Amor”. A primeira campanha 
que conduziu foi a de Mário Kertez, para prefeito de Salva-
dor (BA), em 1985. Também foi marqueteiro de Paulo Maluf, 
quando o político paulista se elegeu prefeito de São Paulo 
(SP). Conduziu, ainda, campanha de políticos como Miguel 
Arraes em Pernambuco, e Ciro Gomes no Ceará. nasceu em 
Salvador, em agosto de 1944, onde fundou a agência DM9 na 
década de 1970. Em 2005 teve o nome envolvido no ‘Mensa-
lão’, acusado de evasão de divisas, e em 2016 na ‘Operação 
Lava Jato’. Não houve condenação em nenhuma delas.

Foto: Divulgação

Rafael Virgolino
16/8/2021 – Aos 39 anos, em João Pessoa 
(PB), assassinado. Comerciante foi morto a 
tiros em um quiosque na Praia de Tambaú, 
na capital paraibana, por um homem que 
chegou ao local e disparou vários tiros. 
Uma adolescente de 16 anos foi apreendi-
da com uma arma de fogo e é suspeita de ter envolvimento 
no crime. A Polícia Militar já teria imagens do suspeito de ter 
cometido o crime.

Foto: Notícia Paraíba

Victoria Paris
16/8/2021 – Aos 60 anos, de câncer. Atriz 
que ganhou fama ao protagonizar filmes 
adultos. A divulgação foi feita pelo cineas-
ta Alex Braun, em uma entrevista para o 
The Sun.

Foto: Redes Sociais

Adão Teodoro Nascimento
16/8/2021 – Aos 47 anos, em Barra do Gar-
ças (MT), vítima da covid-19. Era diretor 
da TV Cidade Record, de Barra do Garças.

Foto: Divulgação

Breves & Curtas
# Violência contra mulheres e crianças indígenas
Organizações de mulheres indígenas e movimentos sociais 
de norte a sul do país se dedicaram, nos últimos dias, a expor 
publicamente os casos de violência contra mulheres e crianças 
indígenas. nessas manifestações, as entidades também estão de-
nunciando o que chamam de “ação brutal” com que o genocídio 
contra os povos originários no Brasil tem recrudescido no país 
“em tempos de ódio e omissão”, tendo como alvo as mulheres 
indígenas.

# Dubladora morta a facadas
A causa da morte da dubladora Cristiane louise da Silva, que 
ficou famosa por dar voz à personagem Margarida, da Disney, 
foi revelada. Segundo a polícia, ela foi assassinada a facadas no 
dia 22 de julho em seu apartamento, no Bairro de Ipanema, zona 
sul do Rio de Janeiro (RJ). Ela tinha 49 anos. O autor do crime é 
o economista Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa, de 
27 anos. Ele confessou o crime. Com a ajuda da mãe dele e de 
uma outra pessoa ainda não identificada, Pedro Paulo deixou o 
corpo de Cristiane envolto por lençóis e sacos de lixo na praia de 
Grumari. Ele está preso preventivamente e a mãe, foragida.

# Prêmio da loteria, assassinato e suicídio
Tiffani Hill, de 31 anos, e sua filha de um ano, Leanne, foram 
mortas por John Donato, de 42 anos, que cometeu suicídio após 
os assassinatos. O crime aconteceu apenas alguns meses após o 
casal ganhar um prêmio milionário na loteria. As autoridades de 
Calera, Oklahoma, nos Estados Unidos, disseram que a criança 
chegou com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O 
assassinato aconteceu no dia 30 de julho.

CONTATOS 

n Para críticas, correções, colaborações, suges-
tões, informações sobre óbitos e propostas de 
temas relacionados à Seção Memorial do Jornal 
A União, o leitor pode entrar em contato pelo 
e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com ou 
pelo WhatsApp (83) 98854-1491.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00021/2021, para locação e prestação de serviços de veículos, e 
ADJUDICO o seu objeto às empresas e pessoas físicas, conforme quadro abaixo: 

ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS TRAN-
PORTES

LICITANTES VENCEDORES-
CPF/CNPJ

VALOR MEN-
SAL/GLOBAL 
DA PROPOSTA

01

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO  COM 
5 LUGARES SEDAN, MOTOR A 
PARTIR DE 1.0, COM AR CONDI-
CIONADO, ANO 2014, MODELO 
2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. VE-
ÍCULO EMPLACADO, REVISADO, 
EM BOM ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL 
E MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

F COSTA CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI ME
37.325.870/0001-40

1.900,00
13.300,00            

02

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UMA MOTOCICLETA, A PARTIR DO 
ANO/MODELO 2017, PARA FICAR 
A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A 
SEXTA.   VEÍCULO EMPLACADO, 
REVISADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO CON-
TRATADO (A).

GERALDO LUIS DE SOUSA
028.829.054-24

1.100,00
7.700,00

03

LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO COM 
7 LUGARES, A PARTIR DO ANO/
MODELO 2020, AUTOMÁTICO, 
COMPLETO, MOTOR A PARTIR 
DE 1.6, QUILOMETRAGEM LIVRE, 
PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, POR 
TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO 
EMPLACADO, REVISADO, COM 
SEGURO ATUALIZADO, TROCA 
DE PNEUS, OLEO, FILTRO  E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

F COSTA CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI ME
37.325.870/0001-40

3.500,00
24.500,00

04

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM 
5 LUGARES, A PARTIR DO ANO 
2020, MODELO 2021, MOTOR 
A PARTIR DE 1.6,  COMPLETO, 
PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, POR 
TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO 
EMPLACADO, REVISADO, COM 
SEGURO ATUALIZADO, TROCA 
DE PNEUS, OLEO, FILTRO  E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

F COSTA CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI ME
37.325.870/0001-40

2.400,00
16.800,00

05

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO COM 5 LUGARES, 
SEDAN, A PARTIR DO ANO DE 
2000,  MOTOR A PARTIR DE 1.0, 
COM AR CONDICIONADO, PARA O 
TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 
DA ZONA RURAL. POR VIAGEM. 
(ATÉ 25 VIAGENS) POR MÊS.VE-
ÍCULO EMPLACADO, REVISADO, 
EM BOM ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL 
E MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

JOSÉ AMANCIO NETO ME
36.770.627/0001-79

25 x 100,00
2.500,00
17.500,00

06

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO   COM 5 LUGARES, 
A PARTIR DO ANO 2007, MOTOR A 
PARTIR DE 1.0,  COMPLETO, PARA 
O TRANSPORTE DE PESSOAS 
CARENTES DO MUNICIPIO PARA 
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES NAS CIDADES DE CA-
JAZEIRAS, SOUSA, POR VIAGEM. 
05 Viagens para cada destino.  VE-
ÍCULO EMPLACADO, REVISADO, 
EM BOM ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL 
E MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA
798.478.464-72

05 x 250,00
05 x 250,00

2.500,00
17.500,00

07

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO TIPO MICROONI-
BUS, COM POTENCIA A PARTIR 
DE 127 CV, A PARTIR DE 16 LUGA-
RES, BASICO DIESEL, A PARTIR 
DO ANO 2007, PARA O TRANS-
PORTE DE PESSOAS CARENTES 
DO MUNICIPIO PARA REALIZA-
ÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES 
NAS CIDADES DE PIANCÓ, POR 
PASSAGEM. (60 PASSAGENS) 
POR MÊS.  VEÍCULO EMPLACA-
DO, REVISADO, EM BOM ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO CON-
TRATADO (A).

COVALE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI ME
11.170.603/0001-58

60 x 30,00

1.800,00
12.600,00

08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO TIPO MICROONI-
BUS, COM POTENCIA A PARTIR 
DE 127 CV, A PARTIR DE 15 LUGA-
RES, BASICO DIESEL, A PARTIR 
DO ANO 2008, PARA O TRANS-
PORTE DE PESSOAS CARENTES 
DO MUNICIPIO PARA REALIZA-
ÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES NA 
CIDADE DE ITAPORANGA, POR 
PASSAGEM. (100 PASSAGENS) 
POR MÊS.  VEÍCULO EMPLACA-
DO, REVISADO, EM BOM ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO CON-
TRATADO (A).

COVALE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI ME
11.170.603/0001-58

30 x 100,00

3.000,00
21.000,00

09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO TIPO MICROONI-
BUS, COM POTENCIA A PAR-
TIR DE 170 CV, A PARTIR DE 
18 LUGARES, BASICO DIESEL, 
A PARTIR DO ANO 2019, PARA 
O TRANSPORTE DE PESSOAS 
CARENTES DO MUNICIPIO PARA 
REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO 
MÉDICO ESPECIALIZADO, CON-
SULTAS, EXAMES NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA, POR PASSAGEM. 
(130 PASSAGENS) POR MES.  VE-
ÍCULO EMPLACADO, REVISADO, 
EM BOM ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL 
E MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

DAMIÃO LIMA ME
20.193.898/0001-79

80 x 130,00

10.400,00
72.800,00

10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO COM 5 LUGARES, 
RETO, A PARTIR DO ANO DE 2014, 
MODELO 2015,  MOTOR A PARTIR 
DE 1.0, COM AR CONDICIONADO, 
PARA O TRANSPORTE DE PES-
SOAS CARENTES DO MUNICIPIO 
PARA REALIZAÇÃO DE TRATA-
MENTO MÉDICO ESPECIALIZA-
DO, CONSULTAS, EXAMES FORA 
DO DOMICÍLIO, POR VIAGEM AO 
MÊS. VEÍCULO EMPLACADO, 
REVISADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO CON-
TRATADO (A).

DAMIANA BRASILEIRO DA 
SILVA
030.152.474-25

4.200,00
29.400,00

11

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEÍCULO CAMIONETE CAR, 
CARR. ABERTA, A PARTIR DO 
ANO/MODELO DE 1990, MO-
TOR A PARTIR DE 1.0, PARA O 
TRANSPORTE DE PESSOAS CA-
RENTES ATENDIDAS PELO PSF 
DR. ANDRÉ  SOARES DA SILVA 
FILHO (SÍTIO RIACHO VERDE), 
QUANDO ENCAMINHADAS PARA 
O HOSPITAL DO MUNICIPIO. VE-
ÍCULO EMPLACADO, REVISADO, 
EM BOM ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL 
E MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

JOÃO GOMES FREIRES 
FILHO
104.703.564-21

2.000,00
14.000,00

12

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO COM CAPACIDADE 
A PARTIR DE 3.000 KG, COM 
CARROCERIA ABERTA, A PARTIR 
DO ANO/MODELO 2002, A DIS-
POSIÇÃO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA 
A SEXTA.   VEÍCULO EMPLACADO, 
REVISADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO CON-
TRATADO (A).

JOÃO ALVES NETO
020.334.464-25

6.000,00
42.000,00

13

LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMI-
NHÃO BASCULHANTE COM CAR-
ROCERIA ABERTA, CAPACIDADE 
A PARTIR DE 0,5 m³, A PARTIR DO 
ANO/MODELO 1978, PARA FICAR 
A DISPOSIÇÃO DA  SECRETARIA 
DE INFRA-ESTRUTURA.  VEÍCULO 
EMPLACADO, REVISADO, EM 
BOM ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL 
E MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

F COSTA CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI ME
37.325.870/0001-40

5.500,00
38.500,00

14

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO  OM 
5 LUGARES, A PARTIR DO ANO 
2020, MODELO 2021, MOTOR A 
PARTIR DE 1.6,  COMPLETO, PARA 
FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRE-
TARIA CHEFE DE GABINETE, POR 
TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO 
EMPLACADO, REVISADO, COM 
SEGURO ATUALIZADO, TROCA 
DE PNEUS, OLEO, FILTRO  E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

F COSTA CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI ME
37.325.870/0001-40

2.400,00
16.800,00

15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO COM CAPACIDADE 
A PARTIR DE 3.000 KG, COM 
CARROCERIA ABERTA, A PARTIR 
DO ANO/MODELO 2002, A DIS-
POSIÇÃO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DE SEGUNDA A 
SEXTA.   VEÍCULO EMPLACADO, 
REVISADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO CON-
TRATADO (A).

F COSTA CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI ME
37.325.870/0001-40

3.300,00
23.100,00

Aguiar - PB, 16 de Agosto de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 128.709,70; CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI - R$ 25.885,00; EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 88.280,00; HE-
ALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 
DE H - R$ 3.080,00; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 25.734,50; LIDYFARMA COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS – EIRELI - R$ 18.200,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 9.294,00; NACIONAL COMERCIO E 
REPRESENTA????O EIRELI - R$ 2.105,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 11.864,15; PHOSPODONT LTDA - R$ 3.774,00; STRA COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 1.640,00.

Alagoa Nova - PB, 21 de Julho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO-
LAR, PARA O ANO LETIVO DE 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: ADEMAR FAUSTINO DA COSTA - R$ 3.192,50; ANA PAULA ALVES DE 
ARRUDA CAMARA - R$ 9.142,10; JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO - R$ 19.996,90; JOSIAS 
REGIS ROCHA - R$ 2.955,00; JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA - R$ 19.671,00; MARCOS 
LEANDRO DOS SANTOS - R$ 2.894,00; MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA - R$ 1.222,50; 
PETRÔNIO CORREIA - R$ 7.268,95.

Alagoa Nova - PB, 09 de Agosto de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSI-

DADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00028/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021: RECURSOS ORDINÁRIOS / RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊN-
CIA DE IMPOSTOS – SAÚDE / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00133/2021 - 09.08.21 - PHOSPODONT LTDA - R$ 3.774,00; CT Nº 00134/2021 
- 09.08.21 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 25.885,00; CT Nº 
00135/2021 - 09.08.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA - ME - R$ 11.864,15; CT Nº 00136/2021 - 09.08.21 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 1.640,00; CT Nº 00137/2021 - 09.08.21 - HEALTH CARE DUBEBE IN-
DUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE H - R$ 3.080,00; CT 
Nº 00138/2021 - 09.08.21 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTA????O EIRELI - R$ 2.105,00; 
CT Nº 00139/2021 - 09.08.21 - EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 88.280,00; 
CT Nº 00140/2021 - 09.08.21 - LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - 
EIRELI - R$ 18.200,00; CT Nº 00141/2021 - 09.08.21 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 128.709,70; CT Nº 00142/2021 - 09.08.21 - MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 9.294,00; CT Nº 00143/2021 
- 09.08.21 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 25.734,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública 
nº 00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00148/2021 - 13.08.21 - MARCOS LEANDRO DOS SANTOS 
- R$ 2.894,00; CT Nº 00149/2021 - 13.08.21 - MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA - R$ 
1.222,50; CT Nº 00150/2021 - 13.08.21 - JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO - R$ 19.996,90; 
CT Nº 00151/2021 - 13.08.21 - ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA - R$ 9.142,10; CT Nº 
00152/2021 - 13.08.21 - JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA - R$ 19.671,00; CT Nº 00153/2021 - 
13.08.21 - PETRÔNIO CORREIA - R$ 7.268,95; CT Nº 00154/2021 - 13.08.21 - ADEMAR FAUSTINO 
DA COSTA - R$ 3.192,50; CT Nº 00155/2021 - 13.08.21 - JOSIAS REGIS ROCHA - R$ 2.955,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Jose, S\N - Centro - Alcantil - 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: Adquirir, por meio de assistência financeira do 
FNDE/MEC, equipamentos para climatização das escolas da rede municipal de ensino (VENTILA-
DOR DE PAREDE). Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Agosto de 2021. Início 
da fase de lances: 09:01 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 17 de Agosto de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2021, que objetiva: Contratação de serviços 
de mão de obra de pedreiros e pintores, para suprir as necessidades de Administração Municipal, 
conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANTONIO JOSÉ DE FARIAS - R$ 24.000,00; DANIEL CUSTODIO DA SILVA - R$ 24.000,00; 
JOSÉ ADRIANO DE MELO - R$ 24.000,00; JOSE RONALDO DO NASCIMENTO - R$ 24.000,00; 
ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ - R$ 24.000,00.

Aroeiras - PB, 13 de Agosto de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para confecção de próteses dentárias, destinadas aos usuários da rede municipal 
de saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
HELDER DE LIMA VIANA - R$ 168.000,00.

Aroeiras - PB, 13 de Agosto de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de serviços de mão de obra de pedreiros e pintores, para suprir as 
necessidades de Administração Municipal, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00033/2021. DOTAÇÃO: Recursos previstos no Orçamento Vigente do Mu-
nicípio de Aroeiras: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 13/08/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00097/2021 - 13.08.21 - DA-
NIEL CUSTODIO DA SILVA - R$ 24.000,00; CT Nº 00098/2021 - 13.08.21 - JOSE RONALDO DO 
NASCIMENTO - R$ 24.000,00; CT Nº 00099/2021 - 13.08.21 - ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ 
- R$ 24.000,00; CT Nº 00100/2021 - 13.08.21 - ANTONIO JOSÉ DE FARIAS - R$ 24.000,00; CT 
Nº 00101/2021 - 13.08.21 - JOSÉ ADRIANO DE MELO - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de próteses dentárias, desti-
nadas aos usuários da rede municipal de saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00034/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SE-
CRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES 
E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.302.2011.2035 – ATIVI OPERACION CENTRO 
ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PES-
SOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até 13/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Aroeiras e: CT Nº 00102/2021 - 13.08.21 - HELDER DE LIMA VIANA - R$ 168.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Formação de registro de 
preço, para contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de material elétrico, 
para atender a demanda das secretarias e fundos deste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 20.513,70; 
REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU – ELETROSERV COM. E SERV. ELE - R$ 177.849,50.

Assunção - PB, 16 de Agosto de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da 
rede Municipal de Ensino conforme especificações do Termo de Referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
02060.12.306.0400.2040 – MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR – 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO; 02060.12.306.0400.2042 – MANUT. DA MERENDA 
ESCOLAR – R. PROPRIOS – 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO; FONTES DE RECURSOS: 
122 – Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE); 111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação;. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção 
e: CT Nº 00079/2021 - 26.07.21 - SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - R$ 81.505,74; CT 
Nº 00080/2021 - 26.07.21 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 28.663,86.

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E KL 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ N° 38.087.485/0001-75. Ref. PP 00009/2021. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB. Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00028/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente 
ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 92.686,05(NOVENTA E DOIS MIL, SEISSENTOS E OITENTA E 
SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 02.01 
GABINETE DA PREFEITA 04 122 2002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DA PREFEITA 207 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.012 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 04 122 2018 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO – PROGER 238 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.013 
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 04 122 2021 2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL – CGM 853 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2009 2009 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 261 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 2006 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 287 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27 812 2009 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO384 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13 392 2010 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE CULTURA 461 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.07 SECRETARIA DE 
SAÚDE 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10 301 1008 2135 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 708 3.3.90.30 00 211.0000 MATERIAL DE CONSUMO  
02.08 SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 15 451 2012 
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 555 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08 244 2011 2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM – FMAS 598 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 606 2014 2116 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNTE 663 3.3.90.30 00 
001.0000 MATERIAL DE CONSUMO. Assinaturas da prorrogação contratual em: 17/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00141/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para confecção e 
instalação de grades de ferro para o Centro POP, Bolsa Família e Casa da Criança e Adolescente 
– SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00148/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de 
Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Materiais de Expediente 
destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração e demais Secretarias do 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO – NOVO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo comunica aos interessados que o Pregão Presencial 
nº 00007/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS À ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, marcado para o dia 26 de Agostode 2021, às 09:00h, teve suaabertura remarcada para o 
dia 14 de Setembro de 2021, às 09:00h.O novo edital estará disponível nos sites: https://cabedelo.
pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br.

Telefone:(83) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 17 de Agosto de 2021.

RENATA SALGADO ARAGÃO
PregoeiraSubstituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 008/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 31 de 
Agosto de 2021 as 10h00min, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEC-
ÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE 
CALDAS BRANDÃO; A reunião ocorrerá no prédio da Prefeitura Rua José Alípio de Santana, 371 - 

CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, informações pelo e-mail: caldasbrandaolici-
tacao@gmail.com.

Caldas Brandão, 17 de Agosto de 2021.
JOÃO ACACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

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

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

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

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00019/2021

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 DV00019/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de acessórios e 
manutenção periódica em veículos da Contratação de empresa para prestação de serviço de ins-
talação de acessórios e manutenção periódica em viaturas da STTP; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 16.755,94.

Campina Grande - PB, 17 de Agosto 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 prestação de serviço de instalação de acessérios e 

manutenção periódica em veículos da Contratação de empresa para prestação de serviço de 
instalação de acessérios e manutenção periódica em viaturas da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações 
de melhoria no sistema de trânsito 33.90.39.99 – 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 17/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e 
Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00094/2021 - 17.08.21 - GB COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI - R$ 16.755,94.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) PRAÇAS COM LETREIROS EM CONCRETO NAS ENTRADAS 
NORTE E SUL DA CIDADE DE CAPIM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.070 – Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos; 15 451 1006 1017 – Construção e Manutenção de Parques, Jardins, Calçadas e 
Praças; 4490.51 99 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 16/04/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Capim e: CT Nº 00059/2021 - 16.08.21 - SEGMENTO ENGENHARIA E 
SERVICOS LTDA - EPP - R$ 164.541,31.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021 - 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. 007/2021, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é 
a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.. Data de abertura: 02/09/2021 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, 17 de agosto de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 

Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de material permanente (móveis, equipa-
mentos elétricos e eletrônicos) para as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal 
de Conceição - PB. Situação: HOMOLOGADO em 17/08/2021. Homologado para: A J P DE SOUZA 
COMERCIO ATACADISTA – MULTIPLICA NEGOCIOS – CNPJ Nº. 31.070.140/0001-60 - vencedor 
dos itens nº 01, 03, 04, 05, 13, 14, 15, 16, 24, 39, 40, 43, 47 e 48 - totalizando em R$ 58.062,02 
(cinquenta e oito mil sessenta e dois reais e dois centavos); CARVALHO MIRANDA EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI – CNPJ Nº. 11.502.318/0001-97 - vencedor do item nº 44 - totalizando em R$ 
2.097,25 (dois mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos); CONFIANCA COMERCIO DE 
PRODUTOS EIRELI – CONFIANÇA LICITACOES – CNPJ Nº. 29.000.107/0001-11 - vencedor dos 
itens nº 21 e 22 - totalizando em R$ 12.215,00 (doze mil duzentos e quinze reais); CONFIANÇA 
SOLUÇÕES EIRELI - EPP – CONFIANÇA SOLUCOES – CNPJ Nº. 19.108.740/0001-74 - vencedor 
do item nº 19 - totalizando em R$ 62.214,40 (sessenta e dois mil duzentos e quatorze reais e quarenta 
centavos); F LUCAS W E SILVA – ELETRONIKS BOY INFORMATICA – CNPJ Nº. 15.501.731/0001-
98 - vencedor dos itens nº 49 e 63 - totalizando em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); HS COMÉRCIO, 
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP – CNPJ Nº. 
24.802.687/0001-47 - vencedor do item nº 20 - totalizando em R$ 62.299,40 (sessenta e dois mil 
e duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP – CNPJ Nº. 08.060.934/0001-20 - vencedor do item nº 
11 - totalizando em R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais); L A PAZINATO COMERCIO 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº. 40.965.390/0001-59 - vencedor dos itens 
nº 30 e 31 - totalizando em R$ 17.174,42 (dezessete mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta 
e dois centavos); MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ 
Nº. 14.402.647/0001-54 - vencedor dos itens nº 06, 07, 25, 26, 32, 50, 53, 54, 57 e 58 - totalizando 
em R$ 33.080,00 (cinquenta e oito mil sessenta e dois reais e dois centavos); S D DE A FERREI-
RA CIA DISTRIBUIDORA LTDA – ME - S D DISTRIBUIDORA – CNPJ Nº. 26.889.181/0001-42 
- vencedor dos itens nº 02, 09 e 10 - totalizando em R$ 24.007,50 (vinte e quatro mil sete reais e 
cinquenta centavos); SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – CNPJ Nº. 
14.190.355/0001-03 - vencedor do item nº 59 - totalizando em R$ 20.670,00 (vinte mil seiscentos e 
sessenta reais); WW COMERCIAL EIRELI - EPP – WWW COMERCIAL – CNPJ Nº. 19.835.542/0001-
02 - vencedor dos itens nº 28, 29, 34, 41, 42, 61 e 62 - totalizando em R$ 31.946,00 (trinta e um 
mil novecentos e quarenta e seis reais); ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ZIB COMERCIO E 
SERVIÇOS – CNPJ Nº. 32.932.000/0001-16 - vencedor dos itens nº 08, 12, 17, 18, 23, 27, 33, 35, 
36, 37, 38, 45 e 60 - totalizando em R$ 73.750,00 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Conceição – PB, 17 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de material permanente (móveis, equipamentos elétricos e eletrônicos) para as 
Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Situação: ADJUDICA-
DO em 03/08/2021. Adjudicado para: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA – MULTIPLICA 
NEGOCIOS – CNPJ Nº. 31.070.140/0001-60 - vencedor dos itens nº 01, 03, 04, 05, 13, 14, 15, 16, 
24, 39, 40, 43, 47 e 48 - totalizando em R$ 58.062,02 (cinquenta e oito mil sessenta e dois reais e 
dois centavos); CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ Nº. 11.502.318/0001-
97 - vencedor do item nº 44 - totalizando em R$ 2.097,25 (dois mil e noventa e sete reais e vinte e 
cinco centavos); CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI – CONFIANÇA LICITACOES 
– CNPJ Nº. 29.000.107/0001-11 - vencedor dos itens nº 21 e 22 - totalizando em R$ 12.215,00 (doze 
mil duzentos e quinze reais); CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP – CONFIANÇA SOLUCOES 
– CNPJ Nº. 19.108.740/0001-74 - vencedor do item nº 19 - totalizando em R$ 62.214,40 (sessenta 
e dois mil duzentos e quatorze reais e quarenta centavos); F LUCAS W E SILVA – ELETRONIKS 
BOY INFORMATICA – CNPJ Nº. 15.501.731/0001-98 - vencedor dos itens nº 49 e 63 - totalizando 
em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP – CNPJ Nº. 24.802.687/0001-47 - vencedor do item nº 
20 - totalizando em R$ 62.299,40 (sessenta e dois mil e duzentos e noventa e nove reais e quarenta 
centavos); INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP – CNPJ 
Nº. 08.060.934/0001-20 - vencedor do item nº 11 - totalizando em R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos 
e oitenta reais); L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ 
Nº. 40.965.390/0001-59 - vencedor dos itens nº 30 e 31 - totalizando em R$ 17.174,42 (dezessete 
mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos); MULTFORTE COMERCIO E SU-
PRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ Nº. 14.402.647/0001-54 - vencedor dos itens nº 06, 
07, 25, 26, 32, 50, 53, 54, 57 e 58 - totalizando em R$ 33.080,00 (cinquenta e oito mil sessenta e 
dois reais e dois centavos); S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA – ME - S D DISTRI-
BUIDORA – CNPJ Nº. 26.889.181/0001-42 - vencedor dos itens nº 02, 09 e 10 - totalizando em R$ 
24.007,50 (vinte e quatro mil sete reais e cinquenta centavos); SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA – CNPJ Nº. 14.190.355/0001-03 - vencedor do item nº 59 - totalizando 
em R$ 20.670,00 (vinte mil seiscentos e sessenta reais); WW COMERCIAL EIRELI - EPP – WWW 
COMERCIAL – CNPJ Nº. 19.835.542/0001-02 - vencedor dos itens nº 28, 29, 34, 41, 42, 61 e 62 - 
totalizando em R$ 31.946,00 (trinta e um mil novecentos e quarenta e seis reais); ZIB COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS – CNPJ Nº. 32.932.000/0001-16 - vencedor 
dos itens nº 08, 12, 17, 18, 23, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 45 e 60 - totalizando em R$ 73.750,00 (setenta 
e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Conceição - PB, 03 de agosto de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Municipal. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 
DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 
77.107,92; NUTRI HOSPITALAR LTDA - R$ 49.874,00.

Conde - PB, 09 de agosto de 2021. 
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2021
Aos 10 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Setorial de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Conde, Estado da Paraíba, localizada na Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 
Km 2,7 Conde - Centro - Conde - 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 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00001/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DECORRENTES 
DE ORDEM JUDICIAL; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CONDE - CNPJ nº 11.570.107/0001-91.

LICITANTES VENCEDORES:
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
CNPJ: 29.329.985/0001-85.
Valor: R$ 77.107,92.
- NUTRI HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 10.782.968/0002-51.
Valor: R$ 49.874,00
As informações na íntegra, encontram-se publicadas no Diário Oficial do Município. 

Conde - PB, 10 de agosto de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SU-
PLEMENTOS NUTRICIONAIS DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.600.10.301.0034.2208 – 211–PRÓPRIO – 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.01 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Conde e: CT Nº 00006/2021 - 11.08.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRO-
DUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 38.553,96; CT Nº 00007/2021 - 11.08.21 - NUTRI HOSPITALAR 
LTDA - R$ 24.937,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº080/2021

PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 038/2021.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2021.

Contratante: Prefeitura de Coremas-PB.Contratada:SAAGP Contabilidade e Consultoria Em 
Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77.Considerandoo pedido da Sra. Nely Pires 
do Nascimento, Secretária Municipal de Educação da Prefeitura de Coremas-PB, onde requereu 
“solicito ao Sr. Francieudo Soares da Silva, Secretário de Administração de Coremas/PB, se possí-
vel disponibilizar mais um técnico para ficar prestando serviço de assessoria e consultoria técnica 
especializada junto ao setor de licitações e contratos, em virtude do acréscimo da demanda dos 
serviços administrativos no referido setor, em função da nova lei de licitações Nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021” contudo verificando as cláusulas quarta e décima do contrato Nº 080/2021, prevê 
essa situação; Considerandoo valor mensal contratado através do contrato nº 080/2021, que é de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), assim considerando o acréscimo do serviço acima citado, ficou acordado 
com a empresa SAAGP que será pago mensalmente a mais para a empresa SAAGP Contabilidade 
e Consultoria Em Gestão Pública Ltda-ME, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) perfazendo o 
valor total até o final da vigencia do referido contrato de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) que vai 
até 02/04/2022, devendo a prestar os serviços de assessoria e consultoria técnica especializada 
junto ao setor de contabilidade no setor  de licitações, contratos e aditivos, planejando, elaborando 
e acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, ficando a condução dos procedimentos licitatórios por conta das Comissões de licitações da 
Secretaria de Educação de Coremas-PB, extensivo a autuar como Pregoeiro quando for solicitado 
pela autoridade competente e a elaboração de relatório resumido dos procedimentos licitatórios, 
contratos e aditivos e outros realizados.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que 
não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes assinantes:Irani Alexandrino da Silva(Pela 
contratante) eo Sr. Jacé Alves de Oliveira (Pela contratada).

Coremas-PB,02de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº123/2021

Processo Administrativo Nº 075/2021. Dispensa de Licitação Por Valor Nº 009/2021. 
Contratante:Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados 
E Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07, 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$ 7.872,28 (Sete mil, oitocentos e setenta e dois reais, vinte e oito centavos) ao valor total 
contratado, com isso o valor total contratado passou para R$ 40.492,50 (Quarenta mil, quatrocentos 
e noventa e dois reais e cinquenta 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 Alexandrino da Silva (Prefeito) eSr. João Isidorio de Andra Neto, CPF: 058.543.594-
48(Pela contratada).

Coremas-PB,02de agostode 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB, às 09h00min, do dia 31.08.2021, licitação 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de Urnas 
Funerárias e Translados para sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes do 
Município, exercício 2021. Recursos orçamentários e financeiros previstos no orçamento vigente. 
REGIMENTO: Leis Federais nºs 10.520/02/8.666/93, Decreto Municipal nº 01/2013 e demais legis-
lações pertinentes. Maiores esclarecimentos no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br 

Cuitegi/PB, 17 de agosto de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.159/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021    
O município de DESTERRO através de seu Pregoeira, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de Material de Construção para todas as secretarias do município de 
Cacimbas/PB, conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião será no dia 30 de agosto de 2021, ás 08hs:40min, 
informação no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – 

Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.
pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro – PB, 10 de agosto de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.160/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021    
O município de DESTERRO através de seu Pregoeira, torna público, que está aberta licitação 

para aquisição parcelada de materiais elétricos para todas as secretarias do município DESETRRO/
PB, conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião será no dia 31 de agosto de 2021, ás 08hs:40min, informação no endereço Rua Cônego 
Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro – PB, 10 de agosto de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.037/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 2ª Reunião

OBJETIVO: Contratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço) destinado 
aos servidores e prestadores de serviços quando estiver a serviço do município de Desterro/PB, 
ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital

A reunião as 13:hs00min do dia 31 de agosto de 2021, na sala da CPL, informação no 
endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de 
segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-
-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 10 de agosto de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.161/2021

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021  
OBJETIVO; Locação de veículos tipo SUV (camioneta fechada) 2020/2021 ou superior; desti-

nados as atividades do GABINETE DO PREFEITO do município de Desterro/PB, conforme termo 
de referência anexo Ido edital

A reunião dia 30 de agosto de 2021 as 11hs:00min 
INFORMAÇÕES: informação no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-

000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://
www.desterro.pb.gov.br/-e mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.
tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 10 de agosto de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE  DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  DONA INÊS

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO nº 0020/2021
OBJETO: Rescindir unilateralmente o Contrato nº 0020/2021-CPL, celebrado com a empresa A 

COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA,  em virtude de que 
a empresa Contratada não forneceu os pedidos da forma solicitada, mesmo após vários comuni-
cados da farmacêutica do Município, o que tem gerando um grande prejuízo ao interesse público 
e coletivo, caracterizando descumprimento das cláusulas sétima e nona do contrato em comento. 
FUNDAMENTO LEGAL arts. 77, 78  I, II e  79, I da Lei nº 8.666/93.

Data de Assinatura: 16.08.2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Gestora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECES-
SIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: L A BARBOSA JUNIOR EIRELI - R$ 48.375,40; LABORATORIO QUEIROGA E MAYER 
DE PAT. CLINICA S/C LTDA - R$ 13.456,00

Gado Bravo - PB, 11 de Agosto de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2022 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de 
Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO e: CT Nº 05401/2021 - 11.08.21 - L A BARBOSA JUNIOR EIRELI - R$ 48.375,40; 
CT Nº 05402/2021 - 11.08.21 - LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT. CLINICA S/C 
LTDA - R$ 13.456,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURABIRA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DP00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
VISUAL DA SEDE DO IAPM - GUARABIRA/PB. RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: DANIEL FERREIRA ALVES - ME– CNPJ nº 14.739.140/0001-90, R$ 
10.278,20 - Dez Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos.

Guarabira - PB, 10 de Agosto de 2021
ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURABIRA 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA SEDE 

DO IAPM - GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 01.00 – Instituto de Assistência e Previdência Municipal - 
04.122.1003.2093 Manter Atividades dos Serviços Administrativos do RPPS - 3.3.90.30.01 Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e DANIEL FERREIRA ALVES - ME– 
CNPJ: 14.739.140/0001-90 - CT Nº 00346/2021 - 10.08.21 - R$ R$ 10.278,20 - Dez Mil Duzentos 
e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos.

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI
Presidente

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA SEDE 

DO IAPM - GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestor, em 05.08.2021.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 10/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00040/2021
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 DP00040/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS PARA CESTAS DE LIXO E MÃO DE 
OBRA DOS MESMOS, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE 
JAILSON DA SILVA PAULINO. CNPJ: 42.469.384/0001-36. Valor: R$ 16.912,00 (DEZESSEIS MIL 
NOVECENTOS E DOZE REAIS)

Guarabira - PB, 11 de agosto de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 01 de Setembrto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições  parceladas de Móveis 
diversos para melhor atender as necessidades da administração municipal , conforme termo de 
referência  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 17 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS PARA CESTAS DE LIXO E MÃO DE 
OBRA DOS MESMOS, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00040/2021. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOSÉ JAILSON DA SILVA PAULINO R$ 16.912,00 – DEZESSEIS 
MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS - CT Nº 01346/2021 – 11.08.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00040/2021.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS PARA CESTAS DE LIXO E MÃO DE 

OBRA DOS MESMOS, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 11.08.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Presidente da CPL e Equipe de Apoio, vem 

por meio deste tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de 
Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 00006/2021, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, REFERENTE AO CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1074565-39/2020 – SICONV  Nº 908805, CELEBRADO ENTRE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE IBIARA COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR  
ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme especificação do edital. A empresa ABÍLIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 05.935.592/0001-57, considerada 
VENCEDORA com o valor global de R$ 472.895,78 (quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos 
e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

Ibiara - PB, 17 de Agosto de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foram  HABILITADAS  as empresas: MARIA TATYANE 
RIBEIRO DOS SANTOS, cadastrada no CNPJ nº 40.943.480/0001-49 e a empresa ALEXANDRE 
MAMEDE DE LIMA 07009850429, cadastrada no CNPJ nº 27.728.398/0001-33. Abre-se vistas aos 
interessados do inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, fica convocada as 
empresa HABILITADAS, para abertura dos envelopes de Proposta de Preços, no dia 26.08.2021, 
às 09:00  horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço 
acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 17 de Agosto de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com o processo Pregão 
Presencial nº  00021/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME - CNPJ nº 10.954.456/0001-77
OBJETO: Contratação de serviços técnico especializados na elaboração e acompanhamentos 

de projetos técnicos do município de Ibiara-PB.
VALOR MENSAL DE R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinqüenta reais)
VALOR GLOBAL DE R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 17 de Agosto de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Processo  Pregão 
Presencial  nº  00022/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME
OBJETO: Locação de softwares para sistema de folha de pagamento, sistema de contabilidade 

pública e outros.   
VALOR MENSAL DE: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 17 de Agosto de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00023/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ – ME – CNPJ Nº 03.627.721/0001-14
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículo atendendo 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
VALOR GLOBAL DE: R$ 49.750,00 (quarenta e nove mil setecentos e cinqüenta reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 17 de Agosto de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00003/2021
Aos 17 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-

feitura Municipal de Itatuba, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor José Silvério - Centro 
- Itatuba - 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 Federal nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 31, de 06 de Agosto de 2020; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00003/2021 que objetiva o registro de preços 
para: Fornecimento de peças genuínas ou Originais de primeira linha com reposição, independente 
de marca para serem utilizados na manutenção dos veículos e equipamentos da linha pesada, 
integrantes da frota da Prefeitura Municipal, tendo como critério de julgamento o maior percentual 
de desconto sobre a Tabela do SISTEMA CILIA; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITATUBA - CNPJ nº 08.865.628/0001-61.

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. PERCENTUAL 
APLICADO P.TOTAL

1

Fornecimento de peças genuínas 
ou Originais de primeira linha 
com reposição, independente 
de marca para serem utilizados 
na manutenção dos veículos e 
equipamentos da linha pesada, 
integrantes da frota da Prefeitura 
Municipal, tendo como critério de 
julgamento o maior percentual 
de desconto sobre a Tabela do 
SISTEMA CILIA.

PROPRIA VERBA 20,8% 499.000,00

499.000,00
 
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 Itatuba firmar contrata-

ções 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 00003/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Itatuba, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00003/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00003/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR.
34.128.045/0001-68 
Item(s): 1.
Valor: R$ 499.000,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Ingá.
Itatuba - PB, 17 de Agosto de 2021

JOSMAR LACERDA MARTINS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de reforma 

e ampliação das seguintes Escolas:EMEF José Antônio Dos Santos localizada no Sítio Bolas e 
Escola EMEF Josefa Correia de Andrade na Comunidade Serra Velha,  pertencentes  ao Município 
de Itatuba-PB.LICITANTES HABILITADOS:GR CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-
01;META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 29.903.019/0001-20;  SERRA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ:14.031.903/0001-44; LICITANTES INABILITADOS:CARLOS 
ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI - CNPJ: 23.608.975/0001-00; CONSTOLAU CONSTRUCOES 
E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 32.989.197/0001-20; CFR CONSTRÇÕES E SERÇOS EIRELI   -  
CNPJ: 28.099.674/0001-04; DIAS CONSTRUCOES LTDA -  CNPJ: 17.421.938/0001-88; ESCALE 
CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 36.342.650/0001-62; ESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.881.170/0001-46; SUZANA AZEVEDO 
MEIRA - CNPJ: 10.588.767/0001-37; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ: 
15.034.271/0001-35. 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 Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, 
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB,17deAgosto 2021.
ZENILDOBRASIL GUERRA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de Obra de engenharia referente a Ampliação 

de Unidade de Atenção Especializada em Saúde no município de Jericó/PB, através do Contrato de 
Repasse nº 1021281–50/Ministério da Saúde. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP - Valor: R$ 
468.590,89. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, no horário 
das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34351089. E-mail: 
licitajerico@yahoo.com.br. 

Jericó - PB, 17 de Agosto de 2021
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais uso Laboratorial 
para suprir as necessidades do Laboratório da Rede Municipal de Saúde do Município de Jericó/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 17 de Agosto de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050864

CHAVE CGM: 30AU-P8YH-TZ1A-380G
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Re-
servatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Índio Piragibe, Frei Albino e 
General Rodrigo Otávio em João Pessoa/PB - LOTE 07.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, comunica aos interessados que 
fica determinado que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, 
dar-se-á no dia 19 de agosto de 2021, impreterivelmente às 09:00h, no mesmo local indicado no 
Preâmbulo do Edital.  

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 16 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE REVOGAÇÃO - PROCESSO Nº 14.471/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.067/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MONITORES MULTIPARÂMETRO) PARA SEREM 
INSTALADOS NOS LEITOS DE UTIs DOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, PRONTOVIDA E HOSPITAL 
INFANTIL DO VALENTINA DE FIGUEIREDO, PARA ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19).

O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições, resolve RE-
VOGAR a presente licitação, com base no Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, face às razões de interesse 
público decorrentes dos fatos supervenientes elencados no despacho em anexo, considerando a 
existência de processos recentes que suprem a contratação em tela. Com este ato, fica aberto o prazo 
recursal previsto na legislação pertinente, ou seja, art.109, Inciso I, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 

João Pessoa, 12 de agosto de 2021.
Fabio Antônio Rocha de Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.018/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/051153
CHAVE CGM: 0CMV-QOSY-9AL7-P5S9

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devida-
mente autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para 
o conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da 
Concorrência Pública Nº 07.018/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especiali-
zada de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação e Drenagem 
nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jansen no bairro de Costa e Silva, em João 
Pessoa/PB. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda 
fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS 
as empresas: CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS - CNPJ Nº 30.251.160/0001-74; 
VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME  - CNPJ Nº 27.114.499/0001-14;  KANOVA EN-
GENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ Nº 11.306.141/0001-53; FC EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÀRIOS  - CNPJ Nº 30.566.555/0001-66;  ANTUNES ENGENHARIA EIRELI- ME – CNPJ 
22.455.563/0001-07; BR SANEAMENTO – CNPJ 34.356.436/0001-95; R&H ENGENHARIA LTDA   
- CNPJ Nº 09.469.705/0001-27; SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ Nº 12.446.987/0001-51. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as 
interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de 
Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea 
“a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2020/051153/SEINFRA, disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 16 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/106635
CHAVE CGM: 8LSK-OW8B-CZBI-X9X4

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.003/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem 
em diversos bairros da cidade de João Pessoa/PB (Bairro Grotões: Rua Brasília, Travessa Brasília 
E Rua Ivaldo V. Gomes), (Bairro Gramame: Avenida João Maria de Araújo) e (Bairro dos Estados: 
Rua Rondônia)- LOTE 20. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e 
na forma de toda fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e 
julga HABILITADAS as empresas: CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS - CNPJ Nº 
30.251.160/0001-74; A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 09.047.935/0001-06; 
KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 11.306.141/0001-53; ARKO CONS-
TRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 10.715.077/0001-00;  FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ 
Nº 30.566.555/0001-66; ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME. - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07; 
BR SANEAMENTO LTDA - CNPJ Nº 34.356.436/0001-95; SOLO MOVETERRAS CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 12.446.987/0001-51; 3C ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 
70.092.275/0001-88 e DECLARA INABILITADAS as empresas EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. 
- CNPJ Nº 07.140.878/0001-71; R&H ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 09.469.705/0001-27; B & F 
EDICARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 29.842.086/0001-81, por desatendimento ao Instrumen-
to Convocatório. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 
4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº  2020/106635/SEINFRA, disponibilizados a 
partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 16 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 08.196/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2021

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE 
RODAS

Com base nas informações constantes no Processo nº. 08.196/2020, referente ao Pregão Ele-
trônico nº. 10.013/2021, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no Parecer 
Técnico do Setor de Órteses e Próteses, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor da 
empresa: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME sob o CNPJ nº 
32.593.430/0001-50, lotes 01, 02 e 03, no valor total de R$ 323.250,00; perfazendo o valor global de 
R$ 323.250,00 (Trezentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais), classificada pelo critério 
de menor preço por item, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 
13º, inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, 
em consequência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de 
Preços, sob pena de decair o direito ao registro de preço, e à contratação, sem prejuízo das san-
ções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o do 
Decreto Federal nº 10.024/2019. Declaro os itens 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13, fracassados pelo 
valor. O item 07 foi fracassado por inabilitação contábil da empresa. O item 08 foi fracassado por 
inabilitação contábil da empresa.

João Pessoa, 16 de Agosto de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Prévia para obras de Implantação do Residencial 
Muçumagro, localizada no bairro de Muçumagro – João Pessoa/PB.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.040/2021
Chave GVW2-R9QE-JD1K-FVRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONER E 
CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES,CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/019133.
Data da sessão: 30/08/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 16 de agosto de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

E CLASSIFICAÇÃO FINAL
SBQC Nº 91005/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que após a análise da Proposta 
Financeira apresentada pelo candidato e conforme os critérios, pesos e fórmula previstas no Item 
27.1 da Seção 2 da Solicitação de Propostas, chegou à seguinte conclusão:

Licitante Nota técnica Nota Financeira Nota Final Classificação
CONSÓRCIO NIPPON 
KOEI LAC - COBRAPE 72,5 Pontos 100 Pontos 80,75 Pontos 1º Lugar

Em prosseguimento ao certame de SBQC Nº 91005/2020, fica convocada a licitante com maior 
pontuação final, a CONSÓRCIO NIPPON KOEI LAC - COBRAPE, para comparecer à reunião virtual 
de negociação que ocorrerá no dia 19/08/2021, às 10:00h, conforme convite enviado através de email.
João Pessoa, 16 de agosto de 2021.

Vandeivi Amâncio
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Programa “João Pessoa Sustentável”
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02.022/2021-UEP/SEGGOV

PARTE CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELOSECRE-
TÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
PARTE CONTRATADA– IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ – 67.393.181/0001-34
PROCESSO: 2020/067387.
LICITAÇÃO: Contratação Direta regida pela GN nº 2349-15 (Política de Aquisições de Bens e 

Serviços Aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE LICENÇAS DA PLATAFORMA ARCGIS NOS 

NÍVEIS DESKTOP E SERVIDOR, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO.
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12 (Doze) meses, contados a partir da data de emissão 

da primeira Ordem de Serviço;
PRAZODE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (Doze) meses, contados a partir da data de emissão 

da primeira Ordem de Serviço.
VALOR DO CONTRATO: R$1.681.452,15
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.021501
Especificações: Eficiência e Sustentabilidade Fiscal
Elemento de Despesa: 4.4.90.40
Fonte de Recursos: 1920
FUNDAMENTO LEGAL: GN n° 2349-15;Regulamento Operacional do Programa, Contrato de 

Empréstimo n° 4444/OC-BR.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 04/08/2021
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE E CONTRATADO

João Pessoa, 12 de Agosto de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável
Ana Cláudia Fagundes Brum

IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 034275/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.015/2021
DATA DE ABERTURA: 01/09/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E FERRAMENTAS PARA O ISTITUTO 
CANDIDA VARGAS.

O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da lici-
tação 879164, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: 
AIH. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 
12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decretos Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 
8.666/1993.Chave CGM: VUVO-J15U-RBVU-A15O

João Pessoa, 17 de Agosto de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO Nº 14.471/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.067/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MONITORES MULTIPARÂMETRO) PARA SE-
REM INSTALADOS NOS LEITOS DE UTIs DOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, PRONTOVIDA E 
HOSPITAL INFANTIL DO VALENTINA DE FIGUEIREDO, PARA ENFRETAMENTO A PANDEMIA 
DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições, resolve RE-
VOGAR a presente licitação, com base no Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, face às razões de interesse 
público decorrentes dos fatos supervenientes elencados no despacho em anexo, considerando a 
existência de processos recentes que suprem a contratação em tela. Com este ato, fica aberto o prazo 
recursal previsto na legislação pertinente, ou seja, art.109, Inciso I, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 

João Pessoa, 12 de agosto de 2021.
Fabio Antônio Rocha de Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050615/SEINFRA 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.012/2021
OBJETO: Serviço de Reforma para Implantação do Centro de Referência Multiprofissional de 

Doenças Raras.
A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-

ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
Nº 2021/050615/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.012.2021 tendo transcorrido 
regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais 
e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum 
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regu-
lamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto deste 
Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da 
licitação à empresa Construpav Empreendimentos LTDA, CNPJ Nº 30.251.160/0001-74 no valor 
global de R$ 823.580,00 (oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais).

João Pessoa, 17 de agosto de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E AVISO DE SESSÃO 
DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROJETOS DE VENDA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021/039723
CHAMADA PÚBLICA Nº 09001/2021

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através daPresidente 
da Comissão de Licitação,torna público o resultado de julgamento dos recursos administrativos 
interpostos em face da fase de Habilitação da Chamada Pública 09001/2021pelaCOOPERATIVA 
AGROECOLÓGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA –COMASE, inscrita no CNPJ sob o n° 
04.051.810/0001-28, e pelaCOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU - FRUTIAÇU, inscrita 
no CNPJ sob o n°11.451.337/0001-31, que se insurgiram contra a habilitação daCOOPERATIVA DE 
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAÍBA – COOPENORTE-
-PB, inscrita no CNPJ sob o n° 07.805.882/0001-01. Os recursos apresentados foram conhecidos e 
desprovidos, entendendo-se como legal e regular a habilitação da COOPENORTE, tendo em vista 
a observância dos requisitos de habilitação descritos no item 6.2 do instrumento convocatório, em 
conformidade com as Resoluções n° 06 e n° 20 de 2020do FNDE e com os termos do Parecer 
Jurídico acostado aos autos.

Em razão do exposto, fica designada a sessão de abertura dos projetos de venda para o dia 20 
de agosto de 2021, às 09 h, na sala da DEGEF, no Centro Administrativo Municipal.

João Pessoa, 17 de agosto de 2021.
Anatilde Eleonore Teixeira Travassos

Presidenteda CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 16 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS JARDIM CIDADE 
UNIVERSITÁRIA, OITIZEIRO, PARATIBE, VALENTINA DE FIGUEIREDO, CRISTO REDENTOR, 
RANGEL, CUIÁ, ALTO DO MATEUS, ERNESTO GEISEL E VALENTINA FIGUEIREDO - LOTE 
3 – CT 1074479-97, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 17 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS 
CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, ALTO DO MATEUS, AEROCLUBE, TORRE, BESSA, 
ESTADOS, ALTO DO CÉU, MANAÍRA E PEDRO GONDIM – LOTE 2 – CT 1074479-97, NA CIDADE 
DE JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 29 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS CUIÁ, 
VALENTINA FIGUEIREDO, JOSÉ AMÉRICO, GRAMAME, JOÃO PAULO II, PARATIBE, BAIRRO 
DAS INDÚSTRIAS, CONJ. CEHAP, GROTÃO, COSTA E SILVA, MUMBABA E PLANALTO DA BOA 
ESPERANÇA – LOTE 1 – CT 1074479-97, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO 
DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA NUTRIÇÃO E A REFORMA DA COBERTA DO ANEXO DO 
BLOCO CIRÚRGICO E ANEXO DA HEMODIÁLISE / COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA 

IZABEL, SITUADO NA PRAÇA CALDAS BRANDÃO, SN – TAMBIÁ, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 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: Contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de recebimento e destinação ambientalmente correta 
de resíduos sólidos classe II A, domiciliares e de limpeza urbana do Município de Joca Claudino/
PB em aterro sanitário licenciado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 058/04; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@
gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 17 de Agosto de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para formação de 
registro de preços para possível compra e serviços de materiais gráficos a serem fornecidos de forma 
parcelada destinados as secretarias da Prefeitura de Juru PB. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 31 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 31 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, 18 de agosto de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMANDAS JUDICIAIS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOCACAO DE 
MAQ. E EQUIP.LTDA - R$ 295.000,00.

Lagoa Seca - PB, 11 de Agosto de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 - R$ 18.600,00.

Lagoa Seca - PB, 11 de Agosto de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. VIGÊNCIA: até 12/08/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00276/2021 - 12.08.21 - FABRICIO 
RIBEIRO DINIZ 10264091795 - R$ 18.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMANDAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. VIGÊNCIA: até 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00275/2021 - 12.08.21 - JR COMERCIO E SERVICOS 
DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP.LTDA - R$ 85.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00002/2021
Aos 11 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - 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 005, 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 Pre-
sencial nº 00023/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEMANDAS JUDICIAIS; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou 
entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68.- JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOCACAO DE 
MAQ. E EQUIP.LTDA.CNPJ: 17.570.757/0001-13.Item(s): 1 - 2.Valor: R$ 295.000,00. A Ata de 
Registro de Preços na integra, está publicado no Diário Oficial do Municipio.

Lagoa Seca - PB, 11 de Agosto de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVA-
ÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA– CIRÚRGICA E ESPECIALIDADES, PARA ATEN-
DIMENTO DE AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, 
JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA SECA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - R$ 288.000,00.

Lagoa Seca - PB, 05 de Agosto de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA– CIRÚRGICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO 
DE AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO 
DE LAGOA SECA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa Seca: 04.004 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGÊNCIA: até 06/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00274/2021 - 06.08.21 - CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - R$ 288.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE SAÚDE

1ª HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E OU EMPRESA CLINICAS MEDICAS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021
A Secretaria Municipal de Saúde, depois de acolhida a prévia apreciação documental vem, por 

meio deste ato, homologar o credenciamento dos seguintes profissionais médicos e ou empresa 
clinicas medicas, em sede do Chamamento Público Nº. 005/2021, por estarem revestidos da lega-
lidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA. Lagoa Seca, 03 de Agosto de 2021.

ITEM PROFISSIONAL/ PESSOA FISICA/PESSOA JURIDICA CPF/CNPJ
01 CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA 40.700.934/0001-50

Lagoa Seca - PB, 03 de Agosto de 2021.
 FÁBIO RAMALHO SILVA

Prefeito
CRISTIANE CAVALCANTE COSTA

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de equipamentos para creche e pré escolar do município de Logradouro/
PB, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no or-
çamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 
– Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00066/2021 - 13.08.21 - 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 6.045,00; CT Nº 00067/2021 
- 13.08.21 - EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$ 7.606,00; CT Nº 00068/2021 
- 13.08.21 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 24.640,00; CT Nº 00069/2021 - 13.08.21 - 
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 31.974,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 031/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 01 de Setembro de 2021 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
PARCELADO E ENTREGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL, COM 
VASILHAME EM COMODATO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUA-
PE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na 
Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível através do link 
https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 17 de Agosto de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 033/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

Pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 01 de Setembro de 2021 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ATAÚDES FUNERAIS E SERVIÇOS DE TRASLA-
DOS FÚNEBRES. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/.

Mamanguape-PB, 17 de Agosto de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público o Cancelamento da Tomada de Preços 

00001/2021, para: Contratação de empresa especializada para Recuperação em paralelepípedo 
e esgotamento sanitário nas principais vias do Município de Manaíra/PB. Motivo: Readequação 
da Planilha Orçamentária. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, s/n, Centro, 
Manaíra/PB.

Manaíra – PB, 02 de Agosto de 2021.
José Alberto Tavares Júnior

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 00004/2021

Objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos que não constam do 
rol da farmácia básica e por se tratarem de produtos para atendimento aos casos especiais e de 
doação, destinados à população carente deste município de Olho D’água-PB.

Vencedora:FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ nº 
11.994.310/0001-95, com o percentual de desconto de 25%, com estimado valor global R$ 
150.000,00 (cinquenta e cinquenta mil reais).

Resolve, com fundamento no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. 
Desde já fica convocada para assinatura do contrato.

Olho Dagua– PB, 17 de agosto de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000026/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o aviso remarcando da reunião para abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
000026/2021, do tipo menor preço por item, cuja sessão será dia 23.08.2021 às 14:30 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

Olho D’água-PB, 17 de Agosto de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00027/2021
Torna público o adiamento do Pregão Eletrônico Nº. 00027/2021 Objeto SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E ELETRONICOS, 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DE FORMA PARCELADA, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECI-
FICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Nova data para início da Sessão: 09:00 (hora local) 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 Picuí - PB, 17 de agosto de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição moveis e 
equipamentos médicos e hospitalares diversos, destinado ao Pronto Atendimento Francisco Porto, 
localizado neste município, conforme Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 17 de Agosto de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021 27
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 31 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de mobiliários e 
equipamentos diversos, para melhor atender as demandas das Secretarias deste município, con-
forme o Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 17 de Agosto de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2021, que objetiva: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0021/2021 DO PREGÃO 
ELETRONICO 0021/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA – ME - R$ 181.020,00; VIA 
MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - R$ 123.398,00.

Santa Helena - PB, 13 de Agosto de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0021/2021 DO PREGÃO ELETRONICO 

0021/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00003/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00021/2021, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00021/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO OÃO DO RIO DO PEIXE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 
20500 SECRETARIA DE SAUDE 0040 2061 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 3390.3299 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0040 2662 ASSISTENCIA DA SAUDE A POPULA-
ÇÃO 3390.3299 MATERIAL DE DSITRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: 
CT Nº 00040/2021 - 13.08.21 - FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME - R$ 181.020,00; 
CT Nº 00041/2021 - 13.08.21 - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE 
LTDA - R$ 123.398,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021

OBJETO: Aquisição de 06 (seis) veículos automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou 
versão mais atualizada, tipo passeio hatch para atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO.  
DATA DA ABERTURA: 30/08/2021 - HORÁRIO: 11:00 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, 17 de agosto de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021

OBJETO: Aquisição de 06 (seis) veículos automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou 
versão mais atualizada, tipo passeio hatch para atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO.  
DATA DA ABERTURA: 30/08/2021 - HORÁRIO: 11:00 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, 17 de agosto de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2021
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 01 deSetembro 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 NÃO  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, 17deagosto de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 17 de agosto de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº033/2021, que objeti-

va: 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, os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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 
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00019/2021
OBJETO: Aquisição de detergente para higienização das mãos para doação as famílias, visando 

o enfrentamento da COVID-19 no município São José do Bonfim.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, 

08.882.862/0001-05.
CONTRATADO(S FERNADA DE OLIVEIRA MONTEIRO, CNPJ n° 08.966.895/0001-25  
VALOR GLOBAL: R$ 17.475,00 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E 

CINCO REAIS)
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

São José do Bonfim, 11 de Agosto de 2021
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 31901/2021

PROCESSO Nº 210803DP00019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00019/2021

OBJETO: Aquisição de detergente para higienização das mãos para doação as famílias, visando 
o enfrentamento da COVID-19 no município São José do Bonfim.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, 
08.882.862/0001-05.

CONTRATADO(S): FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, CNPJ n° 08.966.895/0001-25  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL - 08 244 2013 2133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTA-
MENTO EMERGENCIAL DO CORONAVÍRUS (COVID-19); ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
-  MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: R$ 17.475,00.

SÃO JOSÉ DO BONFIM, 12 de Agosto de 2021.
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço. 
Objeto: Aquisição de 02 (duas) motocicletas 0 (zero) Km, para atender as demandas da Secretaria 
de Finanças da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB,às 09h00min, dia 30de Agostode 
2021, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - 
PB.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 008/2009. Informações:07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 17 de Agostode 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021
O Pregoeiro Oficial deste Município, torna público para conhecimento dos interessados, que 

será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por 
item. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, implantação e manutenção de licença 
de software para Aplicativo de Talonário Eletrônico para Auto Infração de Trânsito com seus asses-
sórios correspondentes e Sistema Web de Gestão, homologados pelo DENATRAN, para atender 
as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito de São José de Piranhas – PB. Abertura 
das propostas: 30de Agosto de 2021, às 08h00min(Horário de Brasília), através do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do 
endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 17de Agosto de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2021
O Pregoeiro Oficial deste Município, torna público para conhecimento dos interessados, que será 

realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de rádios de comunicação 
para serem utilizados pelo DEMUTRAN do Município de São José de Piranhas – PB.Abertura das 
propostas: 30de Agosto de 2021, às 13h30min(Horário de Brasília), através do site www.portal-
decompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do 
endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 17de Agosto de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
NONO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR
PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

NONO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2021. PARTES: PREF. MUN. DE S. S. 
DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, CNPJ 
Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRO-
NICO Nº00003/2020, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, O QUE SE REF. ADITIVO DE VALOR 
PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS SEGUINTE PREÇOS: A 
GASOLINA R$ 5,76; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO 
INCISO XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, 
COM SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCI-
MENTO NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 17/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: Contra-
tação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação no contorno da Academia de 
Saúde localizada no Município de São Sebastião de Lagoa De Roça – PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FM SERVICOS LTDA - R$ 27.330,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 17 de Agosto de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

Objetivo:Aquisição de material permanente para atender as necessidades das Secretariasdo 
Município de Serra Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão:27 de agosto de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações nos sites, https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.phpwww.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 17 de agosto de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados as diversas Secretarias que 
compõem esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos do Município de Sertãozinho: Material de Consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.
00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.
3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05.10.122.10
03.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.1
0.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.111
1 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.0
0.00.1001 02.10.08.244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.3
0.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.243.2012.2.046
.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertão-
zinho e: CT Nº 00081/2021 - 17.08.21 - KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 106.581,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
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: Contratação de Serviços Especializados 
[complexidade comum a área de atuação] em limpeza (coleta) e destinação final de Resíduos Resi-
denciais de Prédios Públicos e de pessoas comprovadamente carentes do município. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 03 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, 17 de Agosto de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0058/2021
OBJETO Prestação de serviços diversos à Prefeitura Municipal de Solânea/PB. O Pregoeiro 

da Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca os licitantes: ALYNE RACHEL FERREIRA DA 
SILVA EIRELI; ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 05068343447; FERNANDES VICTOR 
DOS SANTOS 87329433420; GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO 87333830497; GERALDO 
JANUARIO DA SILVA 01951887484; JOAO BATISTA DOS SANTOS 03242635469; JONATHAN 
FELIPE SILVA TARGINO 12260076432; JOSE DENILSON DE ASSIS SILVA 13306307424; MARIA 
GORETE OLIMPIO DOS SANTOS; THIAGO CRISTIAN LIMA SILVA 10832011401; WENDERSON 
FELIPE DA SILVA ALVES 10766093417, para a sessão pública de continuidade do certame, que 
ocorrerá às 14:00 horas do dia 19/08/2021, na sala da CPL. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacao-
solanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 16 de agosto de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 31 de agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de Motocicleta com 
motorista, para prestar serviços de motoboy a  Secretaria da Fazenda deste Município, durante o 
exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 17 de Agosto de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 31 de agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de empresa, para 
fornecimento de links de internet banda larga, com capacidade de 100 megas full em fibra óptica, 
devidamente autorizada pela ANATEL, destinado às secretarias desta prefeitura de Solânea/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 17 de Agosto de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31 de 

Agosto de 2021 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para a locação de veículos tipo ônibus e van, para transporte de pacientes em tratamento 
de saúde fora do domicilio, desta localidade com destino a Casa de Apoio de Sousa localizada em 
João Pessoa/PB. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou;no site do Tribunal de Contas, www.tce.gov.br.Os licitantes 
devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 17 de agosto de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 03 de setembro de 2021, ás09:00horas, na sala de reuniões 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27-, 
Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Chamada Pública,  Objeto: prestação 
dos serviçosde saúde aos usuários do SUS na área de Exames   Laboratoriais para diversas espe-
cialidades, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, suprindo as necessidades da 
Prefeitura Municipal da Cidade de Sousa/PB, conforme termo referência do edital. Os interessados 
poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos 
os dias úteis no endereço supracitado.

Sousa, 17 de Agosto de 2021.
João Bosco de Queiroga Junior

Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICONº082/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AVISO PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREGÃOPRESEN-
CIAL Nº082/2021 A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, a prorrogação 
por 5 dias úteis, conforme estabelecido em lei Art. 43. § lida lei complementar 123, partindo desta 
publicação para empresa TARCIO DOS SANTOS MENDES EIRELI, CNPJ Nº 37.128.806/0001-
70, apresentar a CND Municipal vigente, junto ao procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial. Objeto:AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. 

Sousa, 17  deAgosto de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISODE SUSPENSÃO DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS N 2/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO 

TRECHO I DA RUA MARIA GONÇALVES CONFORME REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 
REPASSE Nº 1017842–09/2014 (SIAFI/SICONV 805577) JUNTO AO MINISTERIO DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL – MDR.

Torna-se público que,
Conferidos os elementos apresentados, passou a informar:
Sessão pública suspensa. Será efetuada análise dos documentos apresentados – Fase Ha-

bilitação.
O Presidente informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos 

será marcada mediante publicação na imprensa oficial.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços dos licitantes qualificados nesta reunião perma-

necem lacrados em poder da Comissão..
Telefone:      
Email: prefetiuradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 16de agostode 2021.
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00023/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00094/2021 - Rodrigo Diego 
Soares Santos - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 8.556,80. ASSINATURA: 17.08.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Construção Civil para prestação 
de serviços de mão de obra (comuns a área de atuação) diversas, conforme discriminação no Ins-
trumento Convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Tacima e: CT Nº 00016/2021 - D V Construcoes e ServicosEireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
126.263,00. ASSINATURA: 17.08.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos serviços 

de pavimentação em diversas Estradas Vicinais do município de Umbuzeiro – PB.LICITANTES 
HABILITADOS:A S CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 33.506.391/0001-70; APN CONSTRUCO-
ES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 08.317.848/0001-50; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI - CNPJ: 32.666.677/0001-50;ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.881.170/0001-46; FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI – 
ME - CNPJ: 27.512.389/0001-00; FM SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.658.568/0001-62; GPS 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.350.951/0001-70;HUMAITA 
CONSTRUCOES EIRELI -  CNPJ: 40.628.974/0001-39;  LRM CONSTRUÇOES E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.750.950/0001-82; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELE - CNPJ: 29.878.872/0001-39; SM SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 
07.177.669/0001-00  . LICITANTES INABILITADOS:ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES 
EIRELI - CNPJ: 02.349.757/0001-10;CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI – 
CNPJ: 32.989.197/0001-20;DIAS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.421.938/0001-88;PAINEL 
ENGENHARIA & SERVICOS LTDA  - CNPJ: 39.411.366/0001-99; TRABES CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ: 15.034.271/0001-35. 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, Av Carlos 
Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB,17deAgosto2021.
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2019
PROCESSO Nº 19.000.012296.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, destinado à POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 31/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 90186/2019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00785-6
João Pessoa, 17 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
PROCESSO Nº 19.000.006754.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN-
TIFICAÇÃO COM COMODATO DE IMPRESSORA, destinado ao HOSPITAL ESTADUAL DE 
EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO

LUCENA - HEETSHL, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 01/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01532-7                                                             João Pessoa, 17 de 
agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2020
PROCESSO Nº 19.000.026214.2020                                    

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE POTES EM PLÁ-
TICO, destinado à SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E FUNDAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA - FUNDAC, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 31/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 90215/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00061-2
João Pessoa, 17 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 07/2021

REGISTRO CGE Nº 21-01298-9
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021 (Obras de Implantação e Pavi-
mentação da Ligação do Bairro Mangabeira IV(Rua Monsenhor Arlindo Bezerra) à Rodovia PB-008, 
com 2,27 km), que após análise detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera 
classificada a Empresa SIGA  CONSTRUTORA – EIRELI - R$ 3.218.010,52

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 17 de agosto de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UEPB
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  046/2021

PARA REGITRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 12345.009077.2021-66; 12345.013046.2021-18

REGISTRO NA CGE Nº 21-01557-6
DATA : 31/08/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS
(HORÀRIO DE BRASILIA)
UASG: 925316
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 31 de agosto de  2021, a partir das 09:00 horas, para AQUISIÇÃO, 
DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA AGRÍCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 
– LAGOA SECA – CAMPUS II. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
PRESENTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.comprasnet.gov.br.
Informações: C. P. L. - XXX (83)  3315-3348 ou 3315-3412 . 

Campina Grande, 17 de agosto de 2021
Rosália Alves Monteiro

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL/SES/PB

SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 03.05.21.610

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
REGISTRO CGE Nº 21-01408-2

LICITAÇÃO BB Nº 887476
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DIGITAL PARA A MATERNIDADE DR. PEREGRINO 

FILHO, EM PATOS/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que adiará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por Item, com nova data de abertura a ser consignada 
posteriormente, considerando divergências apuradas em seu Termo de Referência após pedidos de 
esclarecimentos, sendo os autos remetidos ao Núcleo de Engenharia Hospitalar da SES/PB para 
as devidas adequações. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h 
às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 17 de agosto de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença prévia 1208/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, em 28 de 
junho de 2021. Para a atividade de: Construção da Escola Maria José Miranda Burity, localizada na 
Rua Major Costa, Centro no município de Serra da Raiz/PB. Processo nº 2021-004852/TEC/LP-3475. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença prévia 1233/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, em 
30 de junho de 2021. Para a atividade de: Construção da 3º Delegacia Distrital, localizada na Av. 
Acre, esquina c/ Rua Prof. Eudesia Vieira, Bairro dos Estados no município de João Pessoa/PB. 
Processo nº 2021-002109/TEC/LP-3455.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença prévia 1393/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, em 
21 de julho de 2021. Para a atividade de: Construção de unidade Escolar padrão com 12 salas, 
localizada na estrada Vicinal de acesso ao sitio olho d’água salgado no município de Queimadas/
PB. Processo nº 2019-007574/TEC/LP-3285.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021        28
Publicidade


	1 - Primeiro
	Pag 1
	PAg 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	PAg 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

