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Duas explosões mataram mais de 70 pessoas, entre elas 12 soldados norte-americanos, no Afeganistão; Estado Islâmico, rival do Talibã, assumiu autoria. Páginas 4 e 16

Biden promete caçar responsáveis por atentado
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PB é o 2o Estado do país com 
maior número de deficientes 
De acordo com levantamento do IBGE, cerca de 10% dos paraibanos possuem algum tipo de deficiência. Página 6

Indígenas aguardam STF adia, para o dia 1o 
de setembro, julgamento do “marco temporal”. Página 4

Economia

Últimas

Paraíba

Rota das Letras: último fim de 
semana tem livro, música e circo

Orçamento Democrático discute 
prioridades das audiências 

Quase 160 transplantes foram 
realizados somente este ano

Decreto facilita crédito para 
micro e pequenas empresas

Estado fecha 5o mês consecutivo 
com saldo positivo de empregos

Editora A União integra programação do evento, que 
acontece no Pavilhão do Chá, no Centro de JP. Página 12

Necessidades elencadas pela população foram discutidas 
pelo Estado durante Planejamento Democrático. Página 3

Atualmente, 549 paraibanos aguardam na fila de 
doação, a maioria à espera de novas córneas. Página 5

Sistema Nacional de Garantias de Crédito cria regras 
para empreendedores tirarem empréstimo. Página 18

De acordo com o Caged, Paraíba encerrou o mês de 
julho com 3.129 novos postos de trabalho. Página 17
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 Colunas
A renovação do antiquíssimo e clássico mar, através 

do ‘moto-contínuo’das ondas, deveria ser um exemplo 
para todo poeta ou ficcionista, sobretudo para aqueles 
que articulam um discurso tautológico  Página 10

Sérgio de Castro Pinto

O mercado se torna cada dia mais competitivo e, 
apesar de acreditar que existe espaço para todos, a 

disputa pelo consumidor é um fato que não pode e não 
deve ser desconsiderado.  Página 17

Fabrício Feitosa

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

431.997

20.675.343

214.371.702

9.160

577.605

4.470.302
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.286.888

185.744.536

5.078.105.098

Atriz paraibana Trajetória de Zezita Matos no 
cinema é tema de documentário. Página 9

Foto: Divulgação

Foto: André Lúcio/Secom-PB

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

A
tlé

tic
o 

de
 M

ad
rid

Impasse Recém-contratado 
pelo Atlético de Madrid, o clube 

já avisou que não vai liberar 
o paraibano Matheus Cunha 
para defender a Seleção 
Brasileira nas Eliminatórias 
Sul-Americanas. Página 23

Artesanato Primeira-dama Ana Maria Lins (ao centro) finaliza os detalhes 
da exposição de produtos nos Shoppings Manaíra e Mangabeira. Página 20
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O enfrentamento da pandemia do novo coronavírus perde 
sentido quando ocorre apenas por meio de medidas profiláticas, 
a exemplo da obrigatoriedade de as pessoas usarem máscaras 
de proteção ao saírem às ruas ou de evitarem aglomerações, seja 
em lugares públicos ou particulares. O impacto socioeconômico 
do surto deve ser levado em conta, tanto quanto as consequên-
cias da covid-19 na saúde coletiva.

Embora em menor número, graças também à vacinação, a 
pandemia, no Brasil, continua levando pessoas aos hospitais e 
cemitérios. Em outra clave, fechou negócios e diminuiu o fatu-
ramento de outros, além de tirar o emprego de muita gente. O 
desamparo econômico, motivado pelo surto, deve ser alvo da 
atenção constante do poder público, para que os prejudicados 
tenham chances de reabilitação, o que é bom para eles e para 
o país.

Os governadores nordestinos, por meio do Consórcio Nor-
deste, deram, esta semana, outra importante demonstração 
de que estão atentos, também, às consequências negativas da 
pandemia, na área social, na forma do lançamento do Progra-
ma Nordeste Acolhe. A ação tem como objetivo central a con-
cessão mensal de um auxílio social de R$ 500,00 aos filhos 
que ficaram órfãos devido à morte, por covid-19, de seus pais 
ou responsáveis.

As crianças e jovens beneficiados pelo Nordeste Acolhe irão 
receber o auxílio pecuniário mensal até alcançarem a maiorida-
de civil, para que não sejam descredenciados do direito constitu-
cional que têm à vida, saúde, educação, lazer e acesso à alimen-
tação. De acordo com dados do Governo do Estado, somente na 
Paraíba, mais de 740 pessoas estão órfãs de pai e mãe, devido à 
pandemia, portanto, terão direito ao auxílio.

O primeiro passo foi dado pelos gestores nordestinos, no 
sentido de prestar assistência às crianças e adolescentes, da 
região, que ficaram em situação de vulnerabilidade social, em 
virtude do surto de covid-19. Na Paraíba, a ação será enviada 
à Assembleia Legislativa em até 90 dias, e nesse ínterim, o 
governo estadual tomará as providências para que o auxílio 
financeiro chegue o mais rapidamente possível nas mãos de 
quem precisa.

Lição nordestina Um bem acima de tudo
Quem não deseja um “bem”, sobretu-

do quando ele é “comum”? Não comum no 
sentido de ser vulgar ou ordinário, mas ser 
compartilhado, coletivo, conciliador e con-
ciliante. Isso vem do latim do termo bonum, 
nem feminino, nem masculino, mas neutro, 
para ser um valor, uma coisa de ordem mo-
ral ou material, mais universal possível. 
Por isso, o bem de todos poderia ser a base 
de regime político de ótimas conjecturas. 
Inúmeras vezes, escrevi crônica sobre tal 
assunto, sobre o qual escutava falar na vida 
comunitária do Seminário; nas encíclicas 
que abordaram essa referência ao “bem da 
humanidade”, de todos nós, inclusive da na-
tureza. Seria utopia? É ela que sonhamos, é 
por ela que nós lutamos, e 
é por isso que continuo a 
insistir escrevendo. 

Assim como é objeti-
vo da sociedade humana, o 
Bem Comum deveria ser “a 
causa final da nacionalida-
de brasileira”, ou seja,dese-
jo e vontade da nação, com 
patriotismo em todas suas 
ações políticas e públi-
cas, objetivando, na então 
pátria, o bem para todos os filhos e filhas. 
A genialidade do Bem Comum se funda-
mentou em Aristóteles, filosofando sobre 
o caminho da “razão sadia”, que iluminou 
Tomás de Aquino a demonstrar a estrutura 
do Estado e dos seus governos; o que se li-
mita a um regime, por excelência, com esse 
fim: propiciar e organizar o bem para todos 
e consequentemente para cada indivíduo, 
seja em qual for a diversidade de regimes... 

Há quem espere do Estado apenas o 
poder de gendarme, para garantir estrita-
mente direitos individuais, quando deveria 
ele ter a função precípua de assegurar o 
direito de todos e manter o cumprimento 
dos deveres. Essa concepção geral da nossa 
vida social, no patamar da Ética, proporcio-
na riqueza de bens, sem restrição à liber-

dade. Nesse aspecto, está o conjunto das 
condições que constroem uma sociedade 
forte, com “desenvolvimento constante”, 
num enriquecimento e engrandecimento 
da cidadania, da organização político-par-
tidária sólida, flexível e programática. O 
Bem Comum numa casa, numa família, se-
ria o bem a todos filhos, filhas e pais, como 
naturalmente assim seria na nossa nação.

Já nas sociedades desenvolvidas, o 
Bem Comum passa pelas condições de or-
dem física, moral e técnica, tornando-se, 
deste modo, o Bem Comum político, com 
contínuo progresso, os membros dessa so-
ciedade formariam uma organização políti-
ca sempre em evolução. Por sua vez, o Bem 

Comum humano, far-se-ia, 
politicamente, uma estru-
turação social ao fornecer, 
aos homens e às mulheres 
igualmente, uma vida de 
paz, de segurança, de saú-
de e de educação, em cujos 
valores se fundamenta-
riam as atividades priva-
das e públicas, propiciando 
firmeza, proteção e disci-
plina ao indivíduo, à famí-

lia e às corporações profissionais.
Há um Bem Comum para cada povo, 

que depende da sua cultura, relativizada 
pelos fatores naturais, geográficos, histó-
ricos, políticos, sociais e valores morais. É 
como se fosse a fisionomia social daquela 
nação, naquele país. Em crônica anterior, 
ressaltamos o papel da autoridade do Es-
tado, independente das religiões, para 
resguardar essas bases do nosso regime 
político. Esse assunto não é coisa à toa, 
trata-se de um bem que pertence a todos 
nós e que idealiza o aperfeiçoamento da 
nossa sociedade e a prosperidade do nosso 
país, pois antes de fazer, saibamos o que se 
quer. E por que não desejar o bem, e sobre-
tudo para todos? Quando muito se quer, 
muito se pode.

Gritos de silêncio
O crescimento dos assassinatos de 

mulheres explicita uma situação que, 
aparentemente, se configura paradoxal, 
e, numa compreensão aligeirada, alimen-
ta os argumentos da naturalização da 
violência de gênero e da insignificância 
de leis e políticas de punição e combate à 
violência e de proteção a vítimas.

Os argumentos da corrente de defesa 
da naturalização da violência se alimen-
tam da falácia de que, com a instituição 
de mecanismos e engenhos legais, jurí-
dicos, sociais, como delegacias especia-
lizadas em atendimento a mulheres víti-
mas de violência, Lei 
Maria da Penha, Lei 
do Feminicídio, essa 
modalidade de violên-
cia sairia de cena ou 
se reduziria a níveis 
ínfimos, insignifican-
tes para despertar 
atenção e interesse 
de mídias, pesquisa-
dores. Então, os casos 
que crescem e assus-
tam pela voracidade, 
crueldade e dimensão 
apenas se amoldam 
ao contexto das relações humanas que 
sempre foram marcadas pela violência, 
considerada como legítima ferramenta 
de equilíbrio social.

Argumentos que mascaram e mini-
mizam uma conjuntura explicitamente 
caracterizada por ações e práticas de 
governo e de estado com forte viés fas-
cista. Uma conjuntura que escancara o 
desmonte das políticas públicas de edu-
cação, de saúde, de proteção da pessoa. 
Ações e práticas de governo que cortam 
drasticamente os investimentos em esco-
las e universidades públicas, anulando as 
possibilidades de acesso, para uma con-
siderável parcela da população, a espa-

ços de produção de saber, de exercício de 
pesquisa, de discussão política e filosófi-
ca imprescindível para o conhecimento. 

Conhecimento que, suspenso a con-
dição de ferramenta capaz de destravar 
mentes e conceitos, abrindo perspectivas 
de se apropriar do novo, do diferente, do 
diverso, com gentileza, criatividade e, 
sobretudo, despojamento de prenoções 
e posições aguerridamente defendidas 
como únicas e válidas. Para tanto, como 
nos recomenda o mestre Zygmunt Bau-
man: “É preciso uma educação permanen-
te para dar a nós mesmos a possibilidade 

de escolher. Mas temos 
ainda mais necessida-
de de salvar as con-
dições que tornam as 
escolhas possíveis e ao 
nosso alcance”.

Portanto, o cres-
cimento da violência 
contra mulheres, ape-
nas e somente, por 
sua condição de gêne-
ro, não é natural por 
termos a Lei Maria da 
Penha, a Lei do Femi-
nicídio, as delegacias 

especializadas. Ela se “naturaliza” quan-
do não enxergamos que a falta de investi-
mentos humano e material nas delegacias 
especializadas lhes atrofia a ação. Que 
a operacionalização de todos os pressu-
postos e requisitos preceituados nas leis 
e artefatos jurídicos tem íntima relação 
com a oferta de equipamentos, formação 
humana, expansão de ação e atuação a 
todos, indistinto de lugar, posição, credo.

A “naturalização” da violência de 
gênero segue como indica o poeta: “Mi-
rem-se no exemplo daquelas mulheres de 
Atenas. (...) Elas não têm gosto ou vonta-
de. Nem defeito nem qualidade. Têm medo 
apenas”.

 Há um Bem Comum para 
cada povo, que depende da 

sua cultura, relativizada pelos 
fatores naturais, geográficos, 
históricos, políticos, sociais e 

valores morais   

 A ‘naturalização’ da violência 
de gênero segue como indica o 
poeta: ‘Mirem-se no exemplo 

daquelas mulheres de Atenas. (...) 
Elas não têm gosto ou vontade. 

Nem defeito nem qualidade. Têm 
medo apenas’   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador   
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Etapa de planejamento realizada entre os dias 23 e 25 contou com participação de conselheiros e secretários
A secretaria executiva 

do Orçamento Democrático 
realizou, entre os dias 23 e 
25, o Planejamento Demo-
crático, etapa que debate as 
prioridades elencadas pela 
população das 14 Regiões 
Geoadministrativas do Es-
tado, durante as audiências 
públicas regionais. A ativida-
de ocorreu de forma virtual 
e contou com a participação 
dos conselheiros estaduais e 
secretários de governo.

As Secretarias de Educa-
ção, Saúde e Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente, além do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e da Compa-
nhia Estadual de Habitação 
Popular (Cehap) participa-
ram do processo, por terem 
sido as mais votadas entre 
as indicações de prioridades 
eleitas pela população dos 
223 municípios paraibanos.

Cada conselheiro apre-
sentou as reivindicações da 
população que representa. 
Os secretários e técnicos 
do governo responderam 
a cada uma das demandas, 
pontuando o que será pos-
sível ser realizado e o que 
deve ser avaliado pelo go-
vernador posteriormente.

Secretaria avalia prioridades 
do Orçamento Democrático

O governador João Azevê-
do foi provocado a opinar 
sobre a iminente filiação do 
ex-governador Ricardo Cou-
tinho ao PT. “A filiação é um 
problema para o PT resolver. 
Não vou interferir [em parti-
do alheio],  nem desejo fazer. 
Só não estarei no mesmo pa-
lanque com o ex-governador. 
Juntos, aí não, isso não ocor-
rerá”, garantiu.   

“Isso não ocorrerá” 
A lógica com a qual trabalha a 
direção estadual do PT, no que 
tange à filiação ou no que diz 
respeito à celebração de alian-
ças para 2022, é a mesma de 
Lula: o passado ficou no passa-
do. Ao deixar a legenda, Carta-
xo afirmou, textualmente, que 
saía por causa “dos escândalos 
envolvendo o PT”. Mas Jackson 
já avisou: “Não vamos olhar 
para o passado”. 

Há quem diga que já está tudo 
acordado para que o ex-prefeito de 
João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV) 
sele o seu retorno ao PT, partido 
pelo qual se elegeu prefeito de João 
Pessoa, em seu primeiro mandato, 
em 2014. Jackson Macedo, pre-
sidente estadual da legenda, não 
confirma, mas diz que, se depender 
dele, Cartaxo é bem-vindo.   

cartaxo no Pt? 

Governador refuta IdeIa de que há esPaço reservado 
em aGendas do Governo: “quem quIser, é bem-vIndo” 

retrovIsor quebrado 

“Ninguém está tomando espaço de quem quer que seja. Quem desejar nos acompanhar nessas 
caminhadas, será sempre muito bem- vindo”. A declaração do governador João Azevêdo (Cida-
dania), em entrevista ao Programa Rede Verdade, do Sistema Arapuan, refuta as especulações 
de que os agentes políticos que estão participando de eventos, inaugurações e entrega de ações 
do governo por todo o Estado, ao lado dele, sejam, necessariamente, aqueles que farão parte da 

chapa majoritária. A indagação feita ao governador, na entrevista, fazia referência, explicita-
mente, ao deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP) que, recentemente, participou de uma 
agenda governamental, em Princesa Isabel - além de outras. O deputado do Progressis-
tas é pré-candidato a senador. O governador lembrou que, na mesma agenda, estava 
também presente o deputado Efraim Filho (DEM), que também postula ser candidato 
ao Senado. “Estamos caminhando pela Paraíba. Quem quiser pode acompanhar. Meu 
papel como gestor é entregar obras, porque nem a pandemia fez esse governo parar”, 
disse o governador, ressaltando que a presença de Aguinaldo Ribeiro nessas ações do 
governo nos municípios também é reflexo da aliança do Cidadania, em João Pessoa, 
como prefeito Cícero Lucena (PP).   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

E o governador João Azevêdo revelou parte 
do diálogo que teve com o ex-presidente Lula. 
“Em cinco ou dez minutos, conversamos sobre 
diversas pautas. Eu disse ao presidente, clara-
mente, que o nosso palanque está à disposi-
ção dele, que é viável essa possibilidade. Ele 
disse que virá à Paraíba para a gente definir 
essas questões”.

Governador a LuLa: “nosso 
PaLanque está à dIsPosIção” 

“tem travado a reforma” 

InconsIstêncIa jurídIca 

Veneziano Vital do Rêgo (MDB) voltou a criti-
car a forma como o governo tem conduzido 
a proposta de reforma tributária. “Tem tra-
vado [a proposta original] desde o início. O 
ministro Paulo Guedes prefere o fatiamento. 
Não estamos construindo uma matéria sis-
tematizada. Os mais humildes é que sofrem 
com a alta carga tributária”.    

“Era o previsto. O próprio presidente Rodrigo Pacheco 
já sinalizara que não havia na denúncia feita quais-
quer fundamentos. Não tinha consistência jurídica”, 
afirmou Veneziano, numa rádio, ao avaliar o arqui-
vamento, pelo Senado, do pedido de impeachment 
apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o 
ministro Alexandre de Moraes, do STF.  
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Governador João Azevêdo e auxiliares do Governo durante a etapa de audiências do Orçamento Democrático, que ocorreu ao longo do mês de julho

Foto: Francisco França / Secom-PB

Conselheiros são o elo entre o governo e a população do Estado
O secretário executivo 

do Orçamento Democrático, 
Célio Alves, falou sobre a 
importância desta etapa. “O 
Planejamento Democrático 
foi muito produtivo, com falas 
importantes dos conselheiros 
que são o elo entre o governo 
e a população paraibana, as-
sim como, dos secretários que 
ponderaram sobre as deman-
das apresentadas. Agradeço a 

cada conselheiro que se dispôs 
a participar e fazer parte deste 
processo efetivo de democra-
cia”, destacou o secretário.

Participaram da atividade, 
os secretários da Educação, 
Ciência e Tecnologia, Cláu-
dio Furtado; a presidente da 
Cehap, Emília Correia Lima 
e a gerente, Taís Cristine; o 
diretor de planejamento do 
Departamento de Estradas de 

Rodagem, Dr. José Arnaldo; a 
secretária executiva da Saúde, 
Renata Nóbrega e Ylka Ferrei-
ra representando a Secretaria 
da Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente.

As reivindicações pontua-
das no Planejamento Demo-
crático subsidiarão as ações 
do governo, assim como, as 
peças orçamentárias no pró-
ximo ano.

As audiências regionais 
do Orçamento Democrático 
deste ano foram realizadas 
no mês de julho, envolvendo 
a participação de quase 150 
mil pessoas que indicaram 
mais de 340 mil prioridades 
de investimentos para as 
regiões. Cada região elegeu 
três áreas prioritárias.

O Conselho do Orça-
mento Democrático Estadual 

é um espaço de participação 
popular destinado às discus-
sões acerca da realidade local 
e das ações desenvolvidas 
pelo Governo do Estado nas 
Regiões Geoadministativas e 
é composto por conselheiros 
regionais e estaduais, demo-
craticamente eleitos em vota-
ção aberta, nas Assembleias 
Microrregionais e Regionais, 
respectivamente.

Cada conselheiro 
apresentou as 

reivindicações da população 
que representa e os 

secretários e técnicos do 
governo responderam a 
cada uma das demandas

A conselheira Hélia 
Cristina, da região de Mon-
teiro, falou da satisfação em 
ter participado desta etapa. 
“Quero dizer da minha satis-
fação em ter sido informada 
pela secretária executiva da 
Saúde, sobre o encaminha-
mento do Centro de Hemo-

diálise na nossa região. Uma 
demanda apontada por meio 
do Orçamento Democrático 
que será histórica pra nossa 
região e para a nossa Paraí-
ba, assim como, a instalação 
da UTI no hospital regional 
Santa Filomena, em Montei-
ro. Estamos satisfeitos com 

o resultado de hoje (ontem). 
Só temos a agradecer”, come-
morou a conselheira.

Já o conselheiro Erivaldo 
(Índio) falou das prioridades 
alcançadas. “O Planejamen-
to Democrático atendeu às 
expectativas, pois, tivemos 
nossas demandas eleitas, na 

educação, por exemplo, qua-
se todas atendidas, como a 
modernização e reestrutura-
ção da rede elétrica e hidráu-
lica do Centro de Educação 
da Polícia Militar, em Man-
gabeira, a reforma da Escola 
Stella da Cunha Santos, em 
Sapé, a construção de uma 

escola agrícola, em Alhan-
dra, entre outras”, pontuou 
o conselheiro representan-
te da 1ª Região, polarizada 
pela cidade de João Pessoa.

Para a conselheira Cé-
lia Lima, representante da 
região de Campina Grande, 
o Planejamento também 
rendeu bons frutos. “Tive-
mos muitas respostas ani-
madoras para a nossa re-
gião, como a construção da 
escola em Areial, outra em 
Matinhas, ambas há bas-
tante tempo reivindicadas 
pela população, assim como, 
a implantação de escolas 
técnicas e laboratórios na 
UEPB, Campus de Lagoa 
Seca. Ficamos satisfeitos 
com o resultado de hoje”, 
lembrou a conselheira.
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Autoria do ataque na entrada do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, foi reivindicada pelo Estado Islâmico 

O Estado Islâmico rei-
vindicou a autoria do ataque 
na entrada do aeroporto de 
Cabul, no Afeganistão, on-
tem, disse a agência de no-
tícias do grupo, a Amaq, em 
seu canal Telegram. 

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, la-
mentou a morte de civis afe-
gãos e também de militares 
norte-americanos, no duplo 
atentado ocorrido em Cabul. 
Durante entrevista coleti-
va, ele qualificou os agentes 
“que deram sua vida hoje” 
como “heróis, pois salvavam 
outras vidas”.

Com uma voz que che-
gou a ficar embargada em 
um momento de sua fala, 

Biden garantiu que os EUA 
não esquecerão nem per-
doarão o episódio. “Faremos 
os responsáveis pagar”, ga-
rantiu, enfatizando também 
que continuará a operação 
para retirada de pessoal do 
país até o dia 31, como pre-
visto até então. O Pentágo-
no confirmou a morte de 12 
soldados norte-americanos 
no episódio, com outros 15 
feridos.

Segundo a BBC, havia 
ao menos 60 mortos e 160 
feridos nos ataques, no to-
tal. Biden garantiu que “os 
terroristas não vencerão” e 
atribuiu a violência ao braço 
local do Estado Islâmico.

Ele disse que os EUA não 
confiam no Talibã, mas que 
este grupo tem interesse em 
apoiar a missão atual de reti-

rada. Também afirmou que, 
se os militares norte-ameri-
canos precisarem de força 
adicional no Afeganistão, ele 
apoiará isso, mas notou que 
a avaliação das lideranças 
das Forças Armadas não é 
de elevar o pessoal no país.

Durante a coletiva, Bi-
den chegou a lembrar da 
morte do próprio filho, Beau, 
em 2015. Após ter servido 
no Iraque, Beau sofreu um 
câncer no cérebro. Ainda an-
tes de assumir a Presidência, 
Biden já relacionou a doença 
do filho à fumaça oriunda da 
queima do lixo em bases mi-
litares americanas durante o 
período em que Beau serviu 
nas Forças Armadas.

Com informações 
Agência Estado e Agência Brasil

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Lauriberto Pompeu
Agência Estado

Joe Biden promete que EUA vão 
caçar autores de ataque em Cabul

Dentro de casa 

Antropóloga alerta sobre 
violência contra a mulher

A vulnerabilidade das 
mulheres durante a pandemia 
da covid-19, a falta de proteção 
social, o acúmulo de respon-
sabilidades e o aumento da 
violência doméstica, foram al-
guns dos temas da entrevista 
com a antropóloga, cientista 
e militante feminista Débora 
Diniz, no programa Giro Nor-
deste transmitido ontem na 
TVE Bahia. Na oportunidade, 
ela alertou sobre os casos de 
violência contra a mulher, 
vivenciados principalmente 
dentro de casa. 

“Não há nenhuma res-
posta a uma emergência sa-
nitária que não coloque no 
centro das proteções, as neces-
sidades das mulheres e das me-
ninas. Antes da chegada da pan-
demia, já vivíamos em estado de 
coisas que eram injustas para as 
mulheres e a casa nunca foi um 
espaço de proteção e refúgio 
seguro  para elas”, declarou.

Com isso, ela afirmou 
que quando essas mulheres 
se viram especialmente na pri-
meira onda da pandemia, em 
2020, trancafiadas em casa, 
o espaço que era para ser de 
proteção se tornou ainda mais 
um lugar de segredo, solidão e 

abandono. “Não há resposta a 
uma situação estrutural e per-
sistente como é a da violência 
contra as mulheres e meninas: 
violência física, psicológica e 
sexual e as demandas daí de-
correntes que não passem pe-
las estruturas e equipamentos 
do Estado. Existe uma falên-
cia de reconhecimento de que 
essa é uma população vulne-
rável”, analisou. 

Débora Diniz é alagoana 
professora doutora da Uni-
versidade de Brasília (UNB), 
pesquisadora da Brown Uni-
versity e autora de livros e 
filmes, com muitos prêmios 
recebidos. 

Leia mais na Página 16

PB registra 907 casos de covid-19 
e três mortes nas últimas 24h

Centrão já admite derrota de 
Bolsonaro no primeiro turno

JP imuniza grávidas, puérperas, 
12+ com deficiência e retoma 18+

A Paraíba registrou on-
tem 907 casos de covid-19, 
segundo aponta a Atualização 
covid-19 da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES). Entre os 
pacientes confirmados ontem, 
48 (5,19%) são moderados ou 
graves e 859 (94,71%) são le-
ves. Além disso, foram detecta-
das seis novas mortes desde a 
última atualização, sendo três 
ocorridas nas últimas 24h.

Atualmente, a Paraíba pos-
sui 431.997 casos da doença, dis-
tribuídos por todos os 223 muni-
cípios. Os seis óbitos registrados 
aconteceram entre os dias oito 
de abril e 26 de agosto: dois em 
hospital privado e os demais em 
hospitais públicos. Assim, o Es-
tado tem ao todo, 9.160 mortes.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde, cinco mu-
nicípios concentram 450 novos 
pacientes, o que corresponde 
a 49,61% dos casos registra-
dos ontem: Campina Grande 
(190 novos; Total: 43.089); 
João Pessoa (176 novos; Total: 

104.196); Lagoa Seca (42 no-
vos; Total: 2.844); Alagoa Nova 
(25 novos; Total: 1.540) e Quei-
madas (17 novos; Total: 4.052).

Até ontem, a SES registrou 
que 222 cidades paraibanas 
tinham mortes por covid-19 e 
as seis confirmadas no boletim 
de ontem aconteceram entre 
os moradores dos municípios 
de Alagoa Nova (1); Campi-
na Grande (1); João Pessoa 
(1); Patos (2) e Santa Rita (1).

As vítimas eram dois ho-
mens e quatro mulheres, com 
idades entre 37 e 96 anos. As 
comorbidades apresentadas 
eram diabetes, hipertensão, 
cardiopatia, obesidade, doen-
ça renal e doença respira-
tória. Porém, duas pessoas 
não tinham comorbidades.

A Paraíba tem uma ocupa-
ção total de leitos de UTI covid-19 
(adulto, pediátrico e obstétrico) 
de 18%. A Região Metropolita-
na de João Pessoa tem uma taxa 
de ocupação de 14% nos seus 
leitos de UTI para adultos. Em 
Campina Grande, 23% dos leitos 
de UTI adulto, estão ocupados. 
Já no Sertão, 16% dos leitos de 

UTI para adultos têm pacientes. 
De acordo com o Centro 

Estadual de Regulação Hospi-
talar, 14 pessoas foram interna-
das nas últimas 24h. Ao todo, 
221 pacientes estão internados 
nas unidades de referência. O 
último boletim divulgado pela 
SES-PB apontou ainda que 
1.161.615 testes para diagnós-
tico do coronavírus já foram 
realizados e 317.250 pessoas 
estão recuperadas da doença.

Em relação a cobertura va-
cinal, o sistema de informação 
SI-PNI registrou que 3.286.888 
doses foram aplicadas no Es-
tado e até agora 2.359.328 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose. Além disso, 
927.560 completaram os es-
quemas vacinais onde 865.239 
tomaram as duas doses e 
62.321 utilizaram imunizante 
de dose única.  A Paraíba dis-
tribuiu um total de 3.842.010 
doses de vacina aos municí-
pios. Os dados epidemiológicos 
com informações sobre todas 
as cidades e ocupação de leitos 
estão disponíveis no site www.
paraiba.pb.gov.br/coronavirus.

Aliado de Jair Bolsona-
ro no Congresso, o Centrão 
se dividiu para a disputa de 
2022 e uma importante ala 
do bloco avalia que a chance 
de o presidente conquistar o 
segundo mandato está cada 
vez mais distante. Em con-
versas reservadas, o núcleo 
do Progressistas, partido do 

presidente da Câmara, Arthur 
Lira (AL), e do ministro da 
Casa Civil, Ciro Nogueira, tem 
traçado esse cenário e aposta 
que a eleição para o Palácio do 
Planalto pode até mesmo ser 
decidida no primeiro turno, se 
o presidente não mudar radi-
calmente o comportamento e 
a população não sentir no bol-
so uma melhoria econômica.

O diagnóstico marca uma 
mudança significativa na ava-

liação de políticos próximos do 
Planalto. Até então, o palpite 
era de que Bolsonaro voltaria a 
ser competitivo novamente no 
ano que vem com crescimento 
econômico e com um novo Bol-
sa Família, agora batizado de 
Auxílio Brasil. Apoiadores do 
presidente também argumen-
tavam que, com todo mundo 
vacinado, ninguém mais se 
lembraria do desastre na ges-
tão da pandemia de covid-19. 

Dando sequência à cam-
panha de vacinação contra a 
covid-19, a Prefeitura de João 
Pessoa imuniza, hoje, com a 
primeira dose adolescentes 
com deficiência ou comorbida-
des a partir dos 12 anos. Além 
disso, volta a aplicar a D1 na 
população 18+, em grávidas, 
puérperas e a dose de refor-
ço para quem tomou a Coro-
naVac, AstraZeneca ou Pfizer.

Para os adolescentes com 
deficiência, a vacinação será 
realizada entre 8h e 12h, em 
três postos. Já para o público 
12+ com comorbidades e 18+ 
sem comorbidades, a imuni-
zação poderá ser feita em sete 
ginásios, das 8h às 12h, além 
de quatro postos do tipo drive-
thru, das 9h às 16h. As grávidas 
serão imunizadas na Policlínica 
das Praias, no bairro de Tambaú, 
no horário das 8h às 12h. Já a va-
cinação com a D2 será em cinco 
ginásios, também das 8h às 12h.

Considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, in-
telectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de con-
dições com as demais pessoas.

Este grupo inclui pessoas 
com: limitação motora que cau-
se grande dificuldade ou inca-
pacidade para andar ou subir 
escadas; indivíduos com grande 
dificuldade ou incapacidade de 
ouvir mesmo com uso de apa-
relho auditivo; pessoas com 
grande dificuldade ou incapaci-
dade de enxergar mesmo com 
uso de óculos; indivíduos com 
alguma deficiência intelectual 
permanente que limite as suas 
atividades habituais, como tra-
balhar, ir à escola, brincar, etc.

Para receber a primei-
ra dose da vacina é neces-

sário apresentar documento 
oficial com foto, Cartão SUS, 
CPF e comprovante de re-
sidência em João Pessoa.

A deficiência deverá ser 
preferencialmente comprovada 
por meio de qualquer documen-
to, desde que atenda ao conceito 
de deficiência permanente ado-
tado nesta estratégia, podendo 
ser: laudo médico que indique 
a deficiência; cartões de gratui-
dade no transporte público que 
indique condição de deficiência; 
documentos comprobatórios 
de atendimento em centros de 
reabilitação ou unidades espe-
cializadas no atendimento de 
pessoas com deficiência; do-
cumento oficial de identidade 
com a indicação da deficiência; 
ou qualquer outro documento 
que indique se tratar de pessoa 
com deficiência. Caso não haja 
um documento comprobatório, 
será possível a vacinação a partir 
da autodeclaração do indivíduo. 

O presidente dos EUA, Joe Biden, lamentou a morte de civis afegãos e também de militares norte-americanos no duplo atentado

Foto: Agência Brasil

Com aproximadamente 
6 mil indígenas aguardan-
do a decisão em frente ao 
prédio do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o julgamen-
to sobre a tese do "marco 
temporal" das demarcações 
de terras tradicionalmente 
ocupadas por povos originá-
rios foi novamente adiado. 
A pauta será retomada na 
quarta-feira, 1º, mas ainda 
sem previsão de encerra-
mento a curto prazo.

Até que os ministros 

possam finalmente votar, 
os 39 advogados e institui-
ções inscritas na Corte para 
orientar o processo terão 
direito a fazer sustentação 
pelo tempo regimental de 
15 minutos. O presidente do 
Supremo, Luiz Fux, afirmou 
no encerramento da sessão de 
ontem, ser impossível que to-
dos se manifestem a tempo de 
finalizar o julgamento em um 
só dia. Dessa forma, um arran-
jo deve ser feito para encurtar 
as manifestações. A pauta é 
vista como prioridade no STF.

Esta é a terceira vez se-
guida em que o julgamento 

acaba postergado, desde que 
foi levado ao plenário do Su-
premo, sem nem mesmo um 
voto proferido. O ministro 
Edson Fachin, relator da ação, 
teve tempo de ler o relatório, 
mas não conseguiu dar nova-
mente o voto já manifestado 
contra a constitucionalidade 
da tese do marco temporal.

Fachin argumentou no 
voto proferido ainda no ple-
nário virtual da Corte que a 
tese promove um progressi-
vo "etnocídio" entre os povos 
indígenas, com a eliminação 
de elementos culturais de 
determinado grupo.

'Marco temporal': julgamento 
é novamente adiado no STF
Weslley Galzo
Agência Estado
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Atualmente, 549 pessoas no estado aguardam na fila por uma doação; a maior parte delas precisa de novas córneas

PB realizou 159 transplantes 
de órgãos e tecidos este ano
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Carol Cassoli 
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Desde o começo do ano, a 
Paraíba já realizou 159 trans-
plantes de órgãos e tecidos atra-
vés da Central de Transplantes 
do Estado. No último sábado 
(21), a segunda doação de co-
ração de 2021 aconteceu após a 
Central de Transplantes passar 
mais de 200 dias sem receber 
autorização de nenhuma família 
para realizar a transplantação 
do órgão. Atualmente, ainda 
existem 549 pessoas na fila de 
espera por doações; quatro de-
las, aguardando por um novo 
coração.

De acordo com dados da 
Central de Transplantes do Es-
tado, dentre os pacientes que 
anseiam por um novo órgão, 357 
precisam de córneas e 180 de 
rins. Além disso, oito estão em 
busca de fígado e outros quatro 
de coração.

Segundo a Central de 
Transplantes, durante todo o 
ano, o número de doadores de 
córneas atingiu 128 pessoas, 
grande parte delas da capital. 
Apesar disso, no entanto, Cam-
pina Grande também possui par-
ticipação relevante na quantida-
de de córneas oferecidas para 
transplante. Foram 42 doações 
ao longo deste ano. 

A chefe de ações estratégi-
cas da central, Rafaela Carvalho, 
explica que, para que uma pes-
soa seja doadora é necessário 
manifestar o desejo em vida. 
Mesmo assim, é necessário que 
a família autorize a doação após 
o falecimento do paciente. “Só 
através do aval da família doa-
dora conseguimos realizar o 
transplante”, observa.

A Secretaria de Estado da 
Saúde destaca que a Central de 
Transplantes tem como objetivo 
captar e distribuir órgãos como 
córneas, rins, coração e fígado. 
Além disso, a central também 
é responsável pela organização 
das doações de medula óssea 
na Paraíba. Conforme levanta-
mento da Central de Transplan-
tes do Estado, apenas este ano, 
três doações de medula foram 
registradas no banco de dados 
da unidade de transplantes. 

Para que um paciente re-
ceba um órgão, é preciso que o 
mesmo esteja inscrito, classi-
ficado e cadastrado na lista de 
pessoas que precisam de uma 
doação. Esta lista é única e total-
mente gerenciada pela central, 
que notificará aos pacientes si-
tuações de mortes encefálicas 
ou paradas cárdio-respiratórias 
irreversíveis (quando cabe à 
equipe médica decretar a morte 
da pessoa).

Ensino a distância

Conexão Mundo inscreve professores 
da Rede Estadual para especialização

O Projeto Conexão Mun-
do, da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (SEECT-PB), 
está com seleção aberta para 
60 professores do Ensino Pro-
fissional Técnico e professo-
res da Base Nacional Comum 
Curricular da Rede Estadual de 
Ensino para especialização na 
modalidade a distância (EAD) 
na Universidade de Mondra-
gon Unibertsitatea, na Espa-
nha. Os cursos serão nas áreas 
de Meio Ambiente, Sustentabi-
lidade e Energias Renováveis; 
Gastronomia e Hotelaria, além 
de Educação Cooperativa, com 
previsão para iniciar no dia 29 
de setembro. Os professores 
podem se inscrever até o dia 2 
de setembro pelo link https://
bit.ly/InscriçãoConexaoMun-
doMondragon. 

Em live realizada nessa 
quarta-feira (25) pelo canal 
da Secretaria no YouTube da 
SEECT, a equipe do projeto 
apresentou o edital. Poderão 
participar da seleção os profes-
sores com formação superior 
e que atuam como presta-
dores de serviços do Ensino 
Profissionalizante Técnico, 
atuantes em Escolas Cidadãs 
Integrais Técnicas e Escolas 
profissionalizantes Técnicas, 
com matrícula regularmen-
te ativa. A Especialização em 
Educação Cooperativa destina-
se a professores efetivos com 
formação superior em dife-
rentes áreas do conhecimento 
atuantes na Rede Estadual de 
Ensino. A lista dos professores 
classificados será divulgada no 
dia 4 de setembro.

Serão 15 vagas para 
Formação Pedagógica em 

Gastronomia e Hotelaria; 15 
para especialização em Meio 
Ambiente, Sustentabilidade e 
Energias e 30 para Especiali-
zação em Educação Coopera-
tiva. O edital está disponível 
em  https://linktr.ee/conexao-
mundo.

Para o processo seletivo 
é necessário que o candidato 
tenha um nível básico em lín-
gua espanhola. A seleção será 
realizada da seguinte forma: 
análise documental; verifica-
ção de ausência de ilícitos; ava-
liação da proposta de projeto 
de desenvolvimento a ser apri-
morado durante as especiali-
zações e realização de prova 
de conhecimentos em Língua 
Espanhola dos candidatos que 
foram classificados.

 
Como funciona
Durante o período das au-

las remotas, os participantes 
serão orientados por profes-
sores da Universidade de Mon-
dragon e assessorados por 
professores de áreas afins às 
especializações. Os candidatos 
também poderão contar com 
uma equipe de apoio pedagó-
gico da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (SEECT).

A especialização terá iní-
cio dia 29 de setembro de 2021 
e tem duração de 10 meses. No 
final do processo de especia-
lização, os professores deve-
rão elaborar o relatório final 
e entregar até 30 dias após o 
encerramento do curso, em 
seguida aplicar o projeto de 
desenvolvimento. Além disso, 
os professores serão convoca-
dos para apresentação pública 
dos projetos desenvolvidos.

No último sábado ocorreu a 
segunda captação de coração 
do ano no Estado; quatro 
pacientes esperam pela 
doação deste tipo de órgão

Edital para monitores 
O programa também está com inscrições 

abertas para a seleção de monitores. Estão 
sendo ofertadas 40 vagas destinadas a estu-
dantes egressos da Rede Estadual de Ensino 
para atuarem em conjunto com os tutores 
na realização de cursos preparatórios em 
língua espanhola ou língua inglesa por meio 
de ensino remoto. As inscrições podem ser 
realizadas pelo link https://bit.ly/Inscricao-
ConexaoMundoMonitores  até o dia 30 de 
agosto. O edital está disponível em  https://
linktr.ee/conexaomundo. O resultado final 
dos estudantes selecionados será divulgado 
no dia 6 de setembro.

Os aprovados receberão bolsas no valor 
de R$ 800,00 pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa (Fapesq). O regime de bolsas não 
constitui vínculo empregatício e não segue as 
regras da CLT. O candidato aprovado deverá 
obrigatoriamente se cadastrar na plataforma 
do CNPq, criar o currículo Lattes e disponi-
bilizar na plataforma SIGFAPESQ. 

Os candidatos serão classificados por 
meio dos seguintes critérios: ser egresso da 
Rede Estadual de Ensino, tendo concluído o 
Ensino Médio; (formação comprovada atra-
vés de: certificado de conclusão do Ensino 
Médio; Histórico Escolar, Boletim referen-
te ao 3º ano do Ensino Médio, declaração 
da instituição escolar atestando o víncu-
lo); experiência enquanto intercambista no 
Programa Gira Mundo da Rede Estadual; 
experiência comprovada através de certifi-
cado de participação ou declaração forne-
cida pela coordenação do Programa Gira 
Mundo); estar cursando, em Instituição de 
ensino superior, Letras Inglês ou Espanhol, 
Tradução; Língua Estrangeiras Aplicadas a 
Negociações Internacionais (Leani), Relações 
Internacionais (RI); e formação comprova-
da através de declaração de vínculo com a 
instituição de ensino. 

Captação de coração
Na Paraíba, o segundo transplante de coração 

deste ano aconteceu no último sábado (21). O órgão 
foi doado por um homem de 36 anos, que faleceu em 
decorrência de múltiplos traumas e, de acordo com a 
chefe de ações estratégicas da Central de Transplantes 
do Estado, o receptor encontra-se fora de risco, já respira 
sem aparelhos e se recupera bem. 

“Esse paciente passa por acompanhamentos antes 
e depois da cirurgia. Esta assistência é prestada pela 
própria equipe transplantadora”, Rafaela explica que 
o paciente, um homem de 52 anos, terá todo o apoio 
do grupo de trabalho da central.

Após autorizar a retirada dos órgãos do jovem de 
36 anos, a família doadora contribuiu para que, além do 
transplante de coração, rins e córneas também fossem 
doados. A captação dos órgãos foi realizada no Hospital 
de Emergência e Trauma, o transporte foi realizado pelo 
Corpo de Bombeiros e a cirurgia de transplante ocorreu 
no Hospital Nossa Senhora das Neves, na capital. 

De acordo com Rafaela Carvalho, como vidas estão 
em jogo, o processo de transplante de órgãos pode ser 
resumido como uma luta contra o tempo. “Gostaria de 
aproveitar para agradecer a todas as famílias doadoras 
que, mesmo diante de tanta dor, autorizam a doação 
de órgãos de um ente querido”. 

A chefe de ações estratégicas da Central de Trans-
plantes afirma que a doação é um ato de solidariedade 
e que, as famílias que escolhem doar os órgãos de seus 
parentes, estão contribuindo para que outra pessoa 
tenha esperança em um recomeço. “Além disso, este 
transplante do último fim de semana é um exemplo para 
outras famílias e mostra o crescimento e o avanço do 
transplante no estado da Paraíba”, enfatiza.

SERVIÇO
Central de Transplante da Paraíba
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador 

Humberto Lucena
Telefone: (83) 3244.6192/ (83) 3225.6409/ (93) 

98845.3516 

n TRAnSPlAnTES REgISTRAdOS EM 2021
Córneas    135
Rins      11
Fígado                  8
Coração       2
Medula Óssea       3

Foto: Secom-PB
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Pesquisa do IBGE aponta que a Paraíba é o segundo estado do país com maior percentual de pessoas com deficiência

Mais de 10% dos paraibanos 
têm algum tipo de deficiência

Carol Cassoli 
Especial para A União

A Paraíba possui o se-
gundo maior percentual 
de pessoas com deficiência 
do Brasil, conforme apon-
ta a edição mais recente da 
Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Em todo o país, o número 
de pessoas com deficiência 
em, pelo menos, uma de suas 
funções é equivalente a 17,3 
milhões de cidadãos. Já na 
Paraíba, o percentual de pes-
soas com deficiência supera 
10% da população maior de 
dois anos de idade.

Segundo os dados da 
PNS, em 2019, a Paraí-

ba encontrava-se entre os 
cinco estados com maior 
número de deficientes em 
todo o país. Abaixo do Es-
tado ficaram Ceará, Bahia e 
Piauí. O estado de Sergipe 
destacou-se no topo da lista 
como o estado com maior 
percentual de pessoas com 
deficiência do Brasil, atin-
gindo 12,3% da população 
local. 

A pesquisa é realizada 
com pessoas que tenham 
idade igual ou superior a 
dois anos e deficiência em, 
no mínimo, uma das funções 
(motora, visual, auditiva, 
mental ou intelectual). E, 
de acordo com a pesqui-
sa, o percentual paraibano 
também está acima da média 
nacional e local, que corres-

pondem a 8,4% e 9,9% das 
populações brasileira e nor-
destina.

A partir das informa-
ções coleta-
das por esta 
e d i ç ã o  d a 
P N S ,  c e rc a 
de 64% das 
pessoas com 
d e f i c i ê n c i a 
d o  E s t a d o 
recorreram 
a algum tipo 
d e  s e r v i ç o 
de reabilita-
ção através 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Neste caso, o resulta-
do paraibano foi superior ao 
resultado nacional em que, 
aproximadamente, 51% da 
população buscou por medi-

das de recuperação no SUS.
Segundo Simone Jordão, 

presidente da Fundação 
Centro Integrado de Apoio 

ao Portador 
de Deficiên-
cia (Funad), 
integrar esta 
p a rc e l a  d a 
população é 
fundamental 
para o desen-
vo lv i m e n t o 
da sociedade. 
“A Funad vem 
trabalhando 
exatamente 

para que a gente possa for-
talecer as políticas públicas 
e fazer com que os paraiba-
nos e paraibanas com defi-
ciência tenham qualidade de 
vida”. Simone enfatizou que 

o Governo do Estado tem se 
articulado para promover 
a inserção de pessoas com 
deficiência em todos os âm-
bitos sociais.

Outros resultados
A sexta edição da PNS 

também destacou que, à épo-
ca do levantamento, 36,3% 
da população idosa do Es-
tado possuía diagnóstico de 
catarata. Este dado demons-
tra que a Paraíba encontra-
va-se, em 2019, acima da mé-
dia nacional, equivalente a 
34,6%. Em relação aos dados 
regionais (39,2%), no entan-
to, a Paraíba ficou abaixo da 
proporção de pessoas com 
60 anos ou mais com diag-
nóstico da doença.

A pesquisa demonstrou, 

ainda, que a Paraíba tinha o 
menor percentual do país de 
mulheres fazendo uso de al-
gum método contraceptivo. 
Neste contexto, o preserva-
tivo masculino era utilizado 
por apenas 16,5% dos ho-
mens, índice abaixo do per-
centual nacional, referente 
a 20,4% dos brasileiros com 
mais de 15 anos.

Além dos indicativos 
voltados à contracepção, a 
pesquisa do IBGE levantou 
que o Estado possui o sexto 
menor percentual de pais 
participando do pré-natal. 
Ao todo, 66,9% dos homens 
paraibanos já tiveram filhos. 
Apesar disso, no entanto, 
66,2% destes homens par-
ticiparam do pré-natal de 
seus filhos.

Na UFPB

Pesquisador estuda níveis hormonais 
da tireoide em pacientes com covid-19

O doutorando Fabyan 
Esberard de Lima Beltrão, 
do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências da Nu-
trição (PPGCN), do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), desenvol-
veu uma pesquisa acerca 
dos níveis de hormônios da 
tireoide durante a interna-
ção hospitalar em pacien-
tes graves com covid-19. O 
estudo apontou que os hor-
mônios tireoidianos podem 
ser usados como poderosos 
biomarcadores para morta-
lidade por covid-19.

O pesquisador chegou 
a essa conclusão ao cons-
tatar que um terço dos pa-
cientes que participaram 

da amostra apresentou al-
guma disfunção da tireoide 
durante o internamento.

Os resultados foram 
publicados na revista ame-
ricana Thyroid, que está 
entre as publicações mais 
importantes sobre pesqui-
sas relacionadas ao assunto.

Fabyan Esberard de 
Lima Beltrão acompanhou, 
durante quatro meses, mais 
de 250 pacientes interna-
dos por covid-19, no Hos-
pital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, localiza-
do na cidade de Santa Rita, 
nos quais realizou diversos 
exames laboratoriais para 
avaliar a função tireoidiana 
e os hormônios relaciona-
dos a obesidade e diabe-

tes. Os dados demonstram, 
portanto, a importância 
da avaliação precoce da 
função tireoidiana em pa-
cientes hospitalizados com 
covid-19.

Fabyan Esberard conta 
que o estudo foi finalizado 
no ano passado, mas que, 
atualmente, está realizan-
do em paralelo análises 
genéticas e estatísticas re-
lacionados a outros marca-
dores biológicos como dia-
betes, obesidade, Vitamina 
D, entre outros.

Por ser um estudo 
prospectivo, no qual o 
pesquisador acompanha 
um número de pacientes 
considerável por um deter-
minado período de tempo 

para observar um ou mais 
desfechos, a pesquisa tem 
potencial para se tornar 
uma das principais refe-
rências nos estudos rela-
cionados aos hormônios da 
tireoide e a covid-19, em 
nível internacional.

A pesquisa foi orien-
tada pela Profa. Maria da 
Conceição Rodrigues Gon-
çalves, do PPGCN, e foi 
coordenada no Hospital 
Metropolitano Dom José 
Maria Pires pelo pesqui-
sador, que também é mé-
dico do Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley 
(HULW). Por enquanto, o 
acesso ao artigo é pago, 
mas o resumo está dispo-
nível para leitura.

Quem já tomou a primeira 
dose contra a covid-19, mas 
perdeu o cartão de vacina 
impresso e precisa agendar 
a segunda, pode recuperar as 
informações do documento 
no site da Prefeitura de João 
Pessoa. Dessa forma, vai po-
der consultar o período para 
a nova dose do imunizante de 
forma virtual.

No portal do município 
(https://www.joaopessoa.pb.
gov.br/ ) é possível acessar os 
dados dos vacinados no Portal 
da Transparência, na Plataforma 
Vacina João Pessoa (https://va-
cina.joaopessoa.pb.gov.br/  ), no 
aplicativo ou ainda no Conecte 
SUS (https://conectesus.saude.
gov.br/home ), do Ministério da 
Saúde. Em todos esses canais di-
gitais estão as informações refe-
rentes à campanha de vacinação 
da capital bem como o cadastro 
dos vacinados.  Através desses 

canais, é possível o resgate de 
informações como a data que 
o usuário recebeu a primeira 
dose, tipo de imunizante, local 
de vacinação e a data prevista 
para agendamento da segunda 
dose. A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) ainda disponibiliza 
o fone 3212-3371, da Central 
de Frios, que pode auxiliar na 
busca, como explica o chefe da 
Seção de Imunização da Secre-
taria Municipal de Saúde, Fer-
nando Virgolino.

"A pessoa tem como aces-
sar o seu cartão de vacinação 
digital e, se quiser fazer outro, 
também pode se dirigir a um 
dos postos de vacinação e 
solicitar. Não ter o cartão no 
momento de receber a vacina, 
pra quem já tomou a primeira 
dose, não inviabiliza o proces-
so, uma vez que os trabalhado-
res de saúde fazem o resgate de 
todas as informações", disse.

Segunda via do cartão 
de vacina pela internet

A sexta edição da 
PNS também destacou 

que 36,3% da população 
idosa da Paraíba 

possuía diagnóstico 
de catarata

Funad é referência na Paraíba no atendimento de pessoas com deficiência, fortalecendo a implantação de políticas públicas e articulando a inserção dessa parcela da população, oferecendo vários serviços e atividades

Foto: Evandro Pereira
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Criminosos usavam uma impressora para falsificar documentos; kit de remarcadores de letras foi apreendido
A remarcação de chassi 

de veículos roubados foi des-
coberta através de uma inves-
tigação realizada por agentes 
da 5ª Delegacia Seccional, em 
Santa Rita. Dois homens, de 
28 e 29 anos foram presos, 
nessa quarta-feira (25) e hou-
ve a apreensão de uma im-
pressora usada na falsificação 
de documentos, Carteiras Na-
cional de Habilitação (CNHs), 
além de um celular.

Segundo o delegado Car-
los Othon, a prisão aconteceu 
no bairro de Mangabeira VIII, 
em João Pessoa, e a investiga-
ção teve início após informa-
ções de que pessoas estavam 
remarcando chassi de veículos 
roubados na cidade de Santa 
Rita. “Os dois homens foram 
autuados pelos crimes de 
adulteração de sinais de iden-
tificação de veículo automotor 
e falsificação de documento 
público”, esclareceu Othon.

O delegado disse que no 
momento da prisão em fla-
grante constatou-se que um 
dos presos tem um mandado 
de prisão pendente expedido 
pela Vara de Execuções Pe-
nais de Campina Grande. “Os 
dois autuados já respondem 
a processos por roubo, re-
ceptação e tráfico de drogas”, 
informou. 

Durante a ação, foram 
apreendidos um veículo 
Honda City, ano 2020, com 
restrição de roubo na cidade 

Polícia descobre adulteração 
de veículos em Mangabeira 

Homem invade UPA 
para agredir esposa

Um homem foi preso, nessa 
quarta-feira (25), pela Guar-
da Municipal de João Pessoa 
ao tentar entrar na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) de Cruz das Armas. 
O objetivo dele era matar 
a companheira, segundo os 
guardas que atenderam a 
ocorrência. A mulher chegou 
a alertar a diretora da UPA, 
Roberta Barros, de que o ho-
mem poderia estar armado. 
Os guardas municipais foram 
até o local e detiveram o ho-
mem. A vítima informou que 
possui medida protetiva e seu 
companheiro não aceita o fim 
do relacionamento.

Mulher é agredida 
pelo cunhado

Uma festa de confraternização 
que se realizava na cidade de 
Marcação, litoral norte da 
Paraíba, na madrugada dessa 
quinta-feira (26), quase ter-
mina em tragédia. Uma par-
ticipante, Edilene  Soares de 
lima, 33 anos, disse que em 
determinado momento houve 
um desentendimento entre 
ela e o seu cunhado, luciano 
Venâncio da Costa, 40 anos, 
que a agrediu com um soco no 
peito e quebrou o seu apare-
lho celular. Ela foi levada para 
o hospital e o luciano para a 
Delegacia de Polícia, por uma 
guarnição da Polícia Militar 
que atendeu a ocorrência.,

Suspeito de matar 
a mãe é transferido

O adolescente que matou a 
mãe com cerca de 40 facadas 
foi transferido da Central de 
Polícia, em Campina Grande, 
para o Centro Educacional lar 
do Garoto, em lagoa Seca. 
Viviane Rodrigues de Sou-
za, 31 anos, foi morta pelo 
próprio filho de 15 anos, na 
última segunda-feira (23). O 
crime foi na presença de uma 
criança de 5 anos, filha da víti-
ma e irmão do adolescente. O 
autor do crime foi detido pela 
Polícia Militar que evitou que 
ele fosse linchado por pessoas 
que presenciaram o momento 
que ele tentou fugir. O garoto 
de 5 anos está com o pai.

UPA de Piancó é 
atingida pelo fogo

O Corpo de Bombeiros de-
verá divulgar no prazo de 
trinta dias o resultado da 
perícia realizada na UPA de 
Piancó, que teve da estrutu-
ra atingida por um incêndio 
esta semana. O fogo, segun-
do as primeiras informações 
teve início em um terreno 
abandonado localizado ao 
lago daquele equipamento 
de saúde pública. A parte 
danificada ainda não foi 
restaurada pela prefeitura 
municipal. Qualquer denún-
cia sobre fogo as denúncias 
devem ser feitas através dos 
telefones 193 e 190.

Curtas

de João Pessoa, no mês passa-
do. Também houve a apreen-
são de um kit de remarca-
dores de letras e números 
de chassi, adesivos com 
números de chassi, impres-
sora e papel moeda, CRLVs 

falsificados e CRLVs a serem 
preenchidos.

Ainda segundo o delega-
do Carlos Othon, ficaram evi-
denciadas nos interrogatórios 
que no processo de remar-
cação de chassi eram usadas 

técnicas com ferramentas 
especiais, ácidos e baterias, 
“tudo orquestrado por líderes 
que cumprem pena em pre-
sídios de Campina Grande e 
João Pessoa”, explicou.

Othon disse ainda que 

a investigação agora segue 
com o objetivo de identificar 
os integrantes desta associa-
ção criminosa que tinham o 
papel de realizar o assaltos, 
roubos e furtos dos veículos a 
serem adulterados.

Documentos de veículos roubados e uma impressora foram apreendidos na ação dos policiais civis realizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa

Foto: Ascom/PCPB

Colisão entre trem e carro 
deixa cinco pessoas feridas

Uma colisão, no final da 
manhã dessa quinta-feira 
(26), envolvendo um trem 
da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) e um 
automóvel que faz transpor-
te por aplicativo provocou 
ferimentos leves em cinco 
pessoas. O motorsita do veí-
culo, José Venâncio, de 25 
anos, sofreu forte pancada 
em uma das pernas e esco-
riações pelo corpo, sendo 
socorrido para o Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa.

O acidente aconteceu 
na passagem da via férrea 
no cruzamento da Aveni-
da Rodrigues de Carvalho, 
em Bayeux. As vítimas, dois 
adultos e três crianças fo-
ram atendidas por equipes 
do Corpo de Bombeiros ain-
da no local e socorridas para 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento de Bayeux e Hos-
pital de Trauma da capital. 

O veículo atingido pelo trem estava com crianças e uma mulher grávida

Foto: Roberto Guedes

Uma mulher, no oitavo mês 
de gravidez estava no carro, 
sofreu apenas o susto. Duas 
crianças também estavam 
no carro e nada sofreram.

O motorista João Ve-
nâncio disse que não perce-
beu a aproximação do trem, 
sendo o carro arrastado por 
alguns metros até bater con-
tra a parede de um imóvel à 

margem da linha férrea.
Funcionários da CBTU 

estiveram no local para ava-
liar as consequências do aci-
dente. Equipes do Corpo de 
Bombeiros, Samu e Polícia 
Militar estiveram no local. 
O helicóptero Acauã sobre-
voo o local para dar apoio 
às equipes que realizaram o 
atendimento da ocorrência.

Carro é recuperado poucas 
horas após ser furtado em JP

A Polícia Rodoviária Fe-
deral recuperou na manhã 
de quinta-feira (26), em San-
ta Rita, um veículo furtado 
poucas horas no bairro de 
Mangabeira. Um homem foi 
detido durante a ocorrência.  
A equipe policial recebeu a 
informação de que um veícu-
lo Fiorino de cor verde havia 
sido furtado em frente à resi-
dência do proprietário do au-

tomóvel. O carro estava  com 
uma carga de abacaxi.

O carro furtado foi vis-
to parado no acostamento 
da BR-230, km 37, em Santa 
Rita. O veículo aparentava 
estar abandonado no local. 
Durante os procedimentos 
policiais no local, um homem 
de 31 anos se aproximou 
dos policiais informando ser 
sobrinho do proprietário e 

apresentando a chave do veí-
culo para retirá-lo, alegando 
que o radiador do carro havia 
furado e por isso estava para-
do no acostamento. 

Mas, o homem entrou em 
diversas contradições e con-
fessou o furto. O proprietário 
informou que não conhecia 
o rapaz e que não havia pas-
sado a chave do veículo para 
outra pessoa.

Na cadeia

Preso suspeito de matar 
companheira a facadas

O homem identifica-
do por Márcio Andrade 
da Silva foi transferido 
para a Colônia Agrícola 
Penal de Sousa após se 
apresentar na Delegacia 
de Polícia Civil da cidade 
de Aparecida à Polícia Civil 
na tarde dessa quarta-feira 
(25). Ele é apontado como 
autor do assassinato de sua 
ex-companheira Zulene Sa-
bino Gomes, de 29 anos. O 
casal estava separado há 
cerca de 15 dias e ele não 
aceitava o fim do relacio-
namento. 

O delegado Carlos 
Seabra informou que 
Márcio Andrade foi preso 
em cumprimento a um 
mandado de prisão expe-
dido pela Justiça de Sousa. 
A ordem judicial foi cum-
prida por agentes do Gru-
po Tático e foi encaminha-
do para a Colônia Penal de 
Sousa, onde permanecerá 
à disposição da Justiça.

Zulene Sabino Go-
mes foi morta a facadas 
por Márcio Andrade na 
manhã de segunda-feira 
(23), no sítio Angélica, 
zona rural de Aparecida, 
na região de Sousa, Sertão 
do Estado. A vítima era 
servidora da Prefeitura 
Municipal de Aparecida 
e foi atacada de forma 
covarde pelo ex-compa-
nheiro que não aceitava 
o fim do relacionamento. 
Ela ainda foi socorrida 
pelo Samu para o Hospital 
Regional de Sousa, aonde 
chegou sem vida.

Na terça-feira, a popu-
lação de Aparecida acom-
panhou o cortejo e o se-
pultamento da servidora 
municipal. As pessoas se 
mostravam revoltadas pela 
frieza e crueldade do crimi-
noso. Pouco tempo depois 
do sepultamento foi divul-
gada a notícia da prisão de 
Márcio Andrade.

Zulene teria sido morta a facadas pelo ex-companheiro, Márcio Andrade

Fotos: Reprodução
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Relação contém o nome dos três mil classificados por região; programa do Governo do Estado teve 32.685 inscritos
O Programa Habilitação 

Social divulgou, ontem, a lis-
ta da segunda chamada dos 
candidatos selecionados. A 
relação contém os nomes dos 
mais de três mil classificados, 
por região, nessa fase do pro-
jeto. Um total de 32.685 pa-
raibanos se inscreveu no pro-
grama, lançado pelo Governo 
do Estado em abril deste ano, 
para o preenchimento de cin-
co mil vagas.

O PHS tem o objetivo de 
atender à população de baixa 
renda, incluindo motoboys 
que trabalham com delivery. 
O programa possibilita, de 
forma gratuita, a obtenção da 
Autorização para Condução 
de Ciclomotores (ACC) e da 
primeira Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), nas cate-
gorias A ou B, contemplando 
hipóteses de adição e mudan-
ças de categorias, bem como 

para renovação do documen-
to de habilitação.

A partir de agora, até o 
próximo dia 5, os candida-
tos desta segunda chamada 
devem voltar ao site do PHS, 
a fim de anexarem os docu-
mentos comprobatórios exi-
gidos para cada segmento 
(relação no edital e no site). 
Os arquivos devem ser sal-
vos no formato PDF, com no 
máximo 1 megabyte. Segun-
do o Edital 001/2021, a não 
juntada dessa documentação 
resultará na desclassificação 
do candidato.

O candidato beneficiado 
é dispensado das taxas rela-
tivas aos exames de aptidão 
física e mental; adição de ca-
tegoria; mudança de catego-
ria; licença para aprendizado 
de direção veicular (LADV); 
permissão para dirigir A ou 
B; curso teórico-técnico e de 

prática de direção veicular; 
e da renovação de CNH. To-
dos os Centros de Formação 
de Condutores (autoescolas) 
credenciados ao Detran-PB 
estão aptos a receber os can-
didatos classificados no PHS.

As vagas disponibiliza-
das pelo programa foram 
distribuídas entre candidatos 
com baixo poder aquisitivo e 
alguns grupos tiveram priori-
dade nesse processo.

Habilitação Social divulga 
2a chamada de candidatos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Catolé do Rocha

Baraúna

Marcação

ExpEDição 

Foi iniciado ontem o roteiro 
da Expedição Advice Paraíba, 
que busca registrar, mapear e 
catalogar, através de fotografias, 
vídeos e depoimentos de mora-
dores, as praias e rios do litoral 
da Paraíba, os engenhos e anti-
gos casarões da região do Brejo, 
e os sítios arqueológicos, trilhas 
e atrativos turísticos existentes 
no Curimataú, Seridó, Agreste e 
Sertão. A expedição tem apoio 
logístico da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) e da Secre-
taria de Estado da Comunicação Institucional (Secom), que ao final do projeto terá acesso às 
fotografias produzidas que serão incorporadas ao seu Banco de Imagens do Destino Paraíba. 
A equipe integrada pelo jornalista Agenilson Santana, da PBTur, o fotógrafo profissional e 
operador de drone Marco Pimentel e o diretor comercial da Advice, Beto Rabelo. O roteiro 
prevê uma visita a sete cidades do Curimataú e Seridó paraibanos.

Alagoa Grande 

Baraúna é um município de inúmeros atrativos naturais. Com apenas 50 quilômetros qua-
drados de extensão, as paisagens exuberantes e intrigantes se espalham nos quatro cantos do 
município. Um desses atrativos naturais é a Pedra da Escada, um incrível e misterioso matacão 
localizado em uma das reservas da Caatinga do município, na comunidade do Mendes, a cerca de 
10 quilômetros da sede municipal. As feições que se parecem com uma escada são resultantes 
da combinação de processos de intemperismo, e ocorrem em um veio de mineral diferente da 
rocha encaixante. Na localidade, ocorrem outros geossítios, com diversos tipos de processos de 
intemperismo, além do bioma nativo da Caatinga, com destaque para as plantas e os animais. 

A Paraíba pode ser berço do maior complexo arqueológico rupestre do Brasil. A área foi 
localizada na última segunda-feira (23) pela equipe do Laboratório de Arqueologia e Paleontolo-
gia (Labap), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), durante um trabalho de mapeamento 
no município de Catolé do Rocha, no Sertão do Estado. O achado histórico fica no Sítio Arqueoló-
gico Malhada de Areia, na zona rural, a cerca de 20 quilômetros da cidade. A descoberta foi feita 
com a ajuda de pesquisadores de Catolé do Rocha.

Coqueirinho do Norte é uma das mais 
belas praias do Litoral paraibano e fica no 
município de Marcação, berço do encontro das 
águas do Rio Caieiras com o mar. A praia possui 
águas limpas, cruzando uma ponta de areia, e 
já é mar. Praia indígena potiguara que  possui 
falésias avermelhadas, a água do mar varia 
entre o verde e o azul, e a vegetação revela-se 
preservada. Existem estrutura de várias barra-
cas com banheiros e chuveiros para o visitante 
e na culinária deliciosos pratos de frutos do 
mar. Os visitantes podem aproveitar também 
um delicioso banho de mar, ou retornar para o 
banco de areia, onde estará canoeiros à espera 
para fazer o trajeto de volta pelo Rio Caieiras.

A terra do Rei do Ritmo, José Gomes Filho, nome artístico de Jackson do Pandeiro, é um 
convite para o turismo histórico e rural com grande potencial que pode ser economicamente 
explorado. Localizada na microrregião do Brejo paraibano, Alagoa Grande teve um grande 
desenvolvimento no século XIX, através da agricultura baseada na cana-de-açúcar, que utilizava 
intensivamente a mão de obra escrava, sendo também, berço dos filhos ilustres Margarida 
Maria Alves, líder sindical; Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, advogado, diplomata, 
jurista e político brasileiro, e do poeta Apollônio Zenayde. O município ainda conta com casa-
rões muito bem conservados no centro da cidade, que testemunham momentos de grandeza 
econômica, sendo eles construídos por escravos. 

Fotos: Teresa Duarte
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CRONOGRAMA PRAZOS
Envio da Documentação (anexar a documentação em PDF) De 26/08/2021 à 5/09/2021

Análise Documental De 08 à 17/09/2021

Resultado da Análise Documental 21/09/2021

Envio dos Recursos De 22/09 à 01/10/2021

Análise dos Recursos De 28/09 à 7/10/2021

Resultado da Análise dos Recursos 11/10/2021

Divulgação dos Candidatos e Locais para a realização da 3ª Etapa – Saber Ler e Escrever 13/10/2021

Realização da 3ª Etapa – Comprovação presencial que Sabe Ler e Escrever De 18 à 29/10/2021

Lista Final dos Candidatos Aptos para gratuidade da CNH 5/11/2021

Respeito no trânsito

Semob-Jp realiza ação 
educativa com ciclistas

Dando continuidade às 
atividades alusivas ao Dia do 
Ciclista, comemorado em 19 
de agosto, a Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP), por meio da Divisão 
de Educação (Died) da autar-
quia, realizou uma ação edu-
cativa com os ciclistas que 
circularam na manhã de on-
tem, na Rua José Américo, no 
bairro Cristo Redentor, pró-
ximo do Estádio Almeidão. O 
objetivo da ação foi chamar 
a atenção dos ciclistas para 
os cuidados com a sua se-
gurança, bem como sempre 

utilizarem a faixa destinada à 
bicicleta para o deslocamen-
to, onde ela existir.

A equipe da Died abor-
dou os ciclistas que passa-
ram no local, em sua imensa 
maioria trabalhadores, que 
têm a bicicleta como meio 
de transporte diário para ir 
ao trabalho e voltar pra casa 
no fim da jornada laboral. Os 
ciclistas receberam dos edu-
cadores dicas de segurança 
e cuidados na condução da 
bicicleta, bem como material 
informativo impresso, pla-
cas com mensagens pedindo 
respeito e sinalizadores re-

fletivos, que foram afixados 
na bicicleta para melhorar 
a visualização do veículo no 
período noturno.     

Gilmara Branquinho, 
chefe da Died, falou da im-
portância da ação. “São im-
portantes para despertar 
nos ciclistas que previnam 
acidentes tomando os cuida-
dos necessários na condução 
da bicicleta. Por isso, nossas 
ações educativas com esse 
público são frequentes, mas 
neste mês de agosto com o 
Dia do Ciclista estamos dando 
uma atenção especial aos que 
utilizam a bicicleta”, destacou.

Equipe educativa da 
Semob-JP distribuiu 
com os ciclistas placas 
com mensagens 
pedindo respeito 
e sinalizadores 
reflexivos que foram 
afixados nas bicicletas

Foto: Secom-JP

Através do QR Code, confira a lista 
da segunda chamada na página do 

Programa Habilitação Social
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‘Rota das Letras’
Evento da Funjope tem seu último final de semana com debates e 
lançamentos literários, atrações circenses, contação de histórias e 
apresentações musicais no Pavilhão do Chá, na capital. Página 12
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Um ator iniciante traba-
lha na bilheteria de um espe-
táculo teatral cuja atriz mais 
importante do Estado é o 
destaque do elenco. Todas as 
noites, ao final da apresenta-
ção, a consagrada veterana 
dirige seu carro de volta para 
casa, concedendo ao neófito 
ator uma carona onde tem 
condição de desenvolver 
uma amizade improvável até 
poucos anos antes. Foi assim 
que Murilo Franco tornou-se 
o diretor do documentário 
sobre a trajetória da atriz Ze-
zita Matos no cinema.

O curta-metragem será 
apresentado pela primeira 
vez hoje, a partir das 18h, no 
canal do YouTube do Centro 
Cultural Banco do Nordeste, 
um dia antes de a Primeira-
Dama do Teatro paraibano 
completar 79 anos.

Esse não havia sido, po-
rém, o primeiro contato en-
tre os dois. O adolescente de 
Brasília, Franco havia visto 
Zezita pela primeira vez jus-
tamente no cinema, em sua 
interpretação em O Céu de 
Suely (Karim Aïnouz, 2006). 
O encontro presencial viria 
apenas em 2015, quando Ze-
zita realizou uma oficina de 
atuação no grupo de teatro 
Alfenim, do qual ela é funda-
dora e ele, um dos membros 
mais recentes. “Zezita teria 
tudo para ser uma pessoa 
absolutamente vaidosa, mas 
ela compreende que não é o 
ego dela que está a frente de 
tudo. Na verdade, ela é uma 
operária do cinema e está a 
serviço de uma história. Isso 
é muito bonito e incomum de 
se ver. Ela tem a compreen-
são pessoal que é uma tra-
balhadora”, destaca o realiza-
dor de Essa história não é só 
minha - Um fragmento sobre 
Zezita Matos.

“Murilo é um gentleman. 
Foi uma glória trabalhar com 
ele, que é maravilhoso, sen-
sível e amigo”, elogia Zezita 
Matos. O filme reúne em 30 
minutos cenas de outros fil-
mes em paralelo com comen-
tários da atriz sobre o seu 
processo de trabalho e a im-
portância de sua visão políti-
ca acerca do Brasil. Com ex-
ceção de Menino de Engenho 
– adaptação da obra de José 
Lins do Rego (1901-1957) 
dirigida por Walter Lima Jú-
nior, em 1965, no qual Zezita 
fez figuração –, este ano mar-

ca 20 anos de seu trabalho 
no cinema. Do curta A Canga, 
de Marcus Vilar, em 2001, 
para o ainda inédito Deserto 
Particular, de Aly Muritiba, 
foram cinco novelas, 20 lon-
gas-metragens e 15 curtas. 
“Eu confesso que estou satis-
feita. Depois de A Canga, veio 
Cinema, Aspirinas e Urubus e 
daí então eu não parei mais. 
E, sem cabotinismo, todos os 
filmes que vieram tiveram 
relevância nacional”, destaca 
a veterana artista.

Zezita Matos também 
marca história nas várias pro-

duções audiovisuais parai-
banas das quais participou, 
contribuindo para dar a elas 
o impacto que sua presen-
ça em tela provoca. “A gente 
empresta o corpo enquanto 
atriz, mas o cinema e o tea-
tro são linguagens diferentes. 
Minha aprendizagem no cine-
ma foi acontecendo enquanto 
eu trabalhava. Cada diretor 
foi um professor e um guia. 
Eu devo tudo a eles”, declara 
ela, que sente essa responsa-
bilidade e afirma ficar com 
o “coração disparado e um 
friozinho na barriga” até para 

dar uma entrevista. “Todos os 
papéis requisitaram de mim 
muito trabalho, muita con-
centração, um aprendizado 
com determinado persona-
gem, o modo como ele senta, 
como ele pisa, o que ele faz”, 
explica Zezita Matos.

A atriz que começou na 
Sétima Arte com 59 anos, 
envelhece diante dos olhos 
dos espectadores sem imo-
déstias com sua imagem ou 
medo desse processo. “Eu 
não tenho vaidades. Minha 
cara já é diferente da que 
está na capa dos filmes. Mas 

isso é bom, porque significa 
que estou viva e trabalhando. 
Eu acho isso um presente”, 
frisa ela.

Além das comemorações 
de aniversário de duas déca-
das dedicadas ao cinema, Ze-
zita acaba de se tornar bisavó 
de mais duas crianças. “Não 
poderia ter melhor presente 
que minha neta ter gêmeos 
quando eu completo 79 anos”, 
conta. “Eles serão a minha 
continuidade. Isso me deixa 
muito emocionada”, afirma a 
paraibana, sem entretanto ter 
podido colocar ainda em seus 
braços Pedro e Rafael, devido 
a pandemia da covid-19. 

Falando nas crises além 
da sanitária, a artista lamenta 
vários problemas nos quais o 
audiovisual nacional vem pas-
sando. “Deixaram a nossa his-
tória do cinema se queimar”, 
protesta Zezita Matos sobre o 
recente incêndio na Cinema-
teca brasileira. O descaso do 
atual governo Federal com a 
cultura e a educação é a única 
coisa que tira a tranquilidade 
de Zezita Matos e faz seu tom 
de voz ganhar tons de revolta 
e desespero. “Vamos traba-
lhando e lutando contra esse 
desgoverno que está acaban-
do com a Cultura. Eu fico in-
dignada com tudo que está 
acontecendo. Por isso que eu 
digo que permaneço sendo 
uma operária das artes. Mas 
a gente não pode deixar de fa-
zer. Essa é a minha tarefa: não 
posso dizer não”, assevera.

Trajetória de Zezita Matos no 
cinema vira documentário
Curta-metragem será lançado virtualmente hoje, véspera do aniversário de 79 anos da consagrada atriz paraibana
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Novos projetos sinalizam predominância na área cinematográfica
Enquanto concedia entre-

vista por telefone, a atriz Zezita 
Matos se revezava na leitura 
atenta de mais um roteiro de 
cinema para construir seu per-
sonagem de número 36 com a 
mesma curiosidade de uma prin-
cipiante e procurando recolher 
todos os tipos de informações 
possíveis para a construção da 
personagem.

Os próximos trabalhos da 
atriz natural de Pilar são quase 
todos no cinema. “Será uma 
ponta no filme de Adriele Serra-
no, mas esse trabalho requer de 
mim muita atenção. É uma mu-
lher rezadeira que oferece cura, 
em uma história que se passa 
no Havaí. Estou pesquisando, 
procurando os ancestrais e es-
tou na fase de descoberta sobre 
essa personagem”, adianta ela. 
Para a personagem, Zezita tem 
mergulhado também no estudo 
sobre as mulheres descritas nas 
obras de Guimarães Rosa (1908-
1967), Gabriel García Márquez 

(1927-2014) e Mia Couto.
Além desse trabalho, Zezita 

tem vários outros com datas 
próximas de estreia nos cinemas 
de todo país. É o caso dos longas 
O alecrim e o sonho, de  Valério 
Fonseca e o já citado Deserto 
Particular, de Aly Muritiba; e o 
curta Joana, de Pattrícia Aquino. 
Existe ainda um longa que a atriz 
prefere não antecipar, mas que 
tem gravações previstas para ou-
tubro. Antes, em setembro, ela 
deve participar do filme Currais, 
do cineasta paraibano de Cuité, 
Ismael Moura.

Entre todos os personagens 
que já deu vida no cinema, Ze-
zita Matos prefere não destacar 
nenhum que tenha marcado sua 
vida de forma especial ou seus 
rumos profissionais. “É sempre o 
novo. A experiência vale porque 
é o que você viveu, mas cada 
novo personagem é um novo 
personagem. Claro que existem 
papéis maiores que outros, mas 
para mim, enquanto atriz, todos 

são iguais e requisitaram de mim 
muito trabalho”, destaca. São 
tantas obras cinematográficas 
que a veterana não teve ainda 
oportunidade de assistir alguns 
que já foram lançados em circui-
to nacional.

Acqua Movie, novo filme do 
pernambucano Lírio Ferreira, 
é uma continuação de Árido 
Movie, rodado 14 anos antes. 
O longa, que faz apelo pela 
preservação dos povos indígenas 
e denuncia o coronelismo, segue 
os passos de Cícero (Antonio 
Haddad Aguerre), um garoto de 
12 anos que encontra seu pai 
morto no banheiro, vítima de um 
ataque cardíaco.

O elenco conta, além de 
Zezita, com Alessandra Negrini, 
Guilherme Weber e a paraibana 
Marcélia Cartaxo. A produção 
também tem roteiro do parai-
bano Paulo Caldas, Lírio Ferreira 
e Marcelo Gomes, com quem a 
atriz paraibana trabalhou em 
Cinema, Aspirinas e Urubus.Zezita Matos em cena do curta-metragem paraibano ‘Joana’, dirigido por Pattrícia Aquino

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal do YouTube 

do Centro Cultural BnB

Murilo Franco (de máscara, na foto maior) dirige Zezita em ‘Essa história não é só minha’: há duas décadas, a artista dedica-se ao audiovisual

Fotos: Fita Verde Produções/Divulgação
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‘Logorréia’, de Thiago Lia Fook
Há poetas cuja práxis estabelece 

uma certa consonância com o verso la-
pidar de Paul Valéry: La mer, la mer, tou-
jours recommencée (“O mar, o mar, sem-
pre recomeçado”). 

Na verdade, a renovação do anti-
quíssimo e clássico mar, através do “mo-
to-contínuo” das ondas, deveria ser um 
exemplo para todo poeta ou ficcionista, 
sobretudo para aqueles que articulam 
um discurso tautológico, perpassado por 
tiques e cacoetes estilísticos já estandar-
dizados por força do uso. Mais ainda para 
os que convertem a sua lírica num pas-
tiche dela mesma, como o fazem aqueles 
que lançam mão de uma espécie de pará-
frase intramuros de períodos ou fases de 
sua obra já superados e vencidos.  

Tais considerações me ocorreram 
depois da leitura de Logorréia, de Thia-
go Lia Fook, poeta em que o segundo 
livro (Subversos) não repete o primei-
ro (Poesia natimorta), enquanto o mais 
recente apara e apura as linhas de força 
do anterior, na medida em que rejeita o 
acessório em nome do principal. Quer 
dizer: com uma obra ainda em progres-
so, certamente a insatisfação diante do 
que escreve permitir-lhe-á, quem sabe, 
erigir a pedra de toque através da qual 
sedimentará a sua poesia, segundo po-
demos aferir de suas próprias palavras: 
“(...) Talvez por isso Logorréia venha à 
luz já parecendo estragado, natimorto”. 
No que lembra o Prefácio interessantíssi-
mo, de Mário de Andrade: “Está fundado 

o ‘Desvairismo’. (...) E está acabada a es-
cola poética ‘Desvairismo’. Próximo livro 
fundarei outra”. E Thiago mais reforça a 
provisoriedade de sua poesia quando, na 
“entrevista” publicada no final do livro, 
preconiza: “(...) eu venho de outra lar-
gada em direção a outra chegada”. Aqui, 
cabe um lembrete que Thiago parece se-
guir à risca: é mais sábio o que demons-
tra desagrado diante de sua obra do que 
aquele que a frui orgasticamente.

Em suma, o poeta Thiago não pro-
cura palmilhar os caminhos já trilhados 
por ele, mas, antes, descobrir novas ve-
redas, novas sendas e picadas sem que 
saiba, exatamente, aonde vai chegar. En-
fim, uma poesia de cujo terreno minado 
o poeta-sapador pode ou não sair ileso, 
sobrevivente ou não do repto, do desafio 
que lançou a si mesmo. 

Como e quando Thiago cristalizará 
– se é que vai e pretende! – a sua dicção 
lírica, eis aí uma questão que só o tempo 
poderá responder. Deste livro, porém, 
já posso adiantar que fica a consciência 
artesanal. E também a ironia e o humor 
que, não obstante disfarçados, afloram 
aqui e ali, muitas vezes decorrentes das 
situações-limite por que passa o agôni-

co eu lírico dos poemas de Logorréia. 
Título, aliás, que não condiz com o es-
pírito que rege a fatura dos seus versos, 
pois, ao invés de verborrágicos, grandi-
loquentes, revelam-se como uma “anti-
poesia discursiva”, termo cunhado por 
João Cabral de Melo Neto a propósito 
da primeira fase de Carlos Drummond 
de Andrade.

nnnnnnnnnn

Registro
Tristes Tempos – o coronavírus & eu é 

uma espécie de diário no qual o antropó-
logo, o sociólogo, enfim, o escritor Carlos 
Alberto Azevedo, anota o dia a dia desse 
tempo regido pelo medo, pela insegu-
rança, pela falta de calor humano. Nele, 
o leitor pode acompanhar as reflexões do 
escritor sobre tudo e sobre todos, mas, 
principalmente, a respeito dos fatos polí-
ticos e da pandemia, embora, aqui e aco-
lá, o humor esteja presente.  

Por outro lado, esse livro não deixa 
de ser um documento a propósito da épo-
ca em que vivemos, pois o que pode soar 
hoje, aqui e agora, como um registro insig-
nificante, carente de importância, talvez 
não o seja para aqueles que, lá na frente, 
desejem pesquisar sobre a pandemia que 
já ceifou a vida de quase seiscentos mil 
brasileiros. Em parte, por culpa de um 
desgoverno frio e genocida. 

Obrigado, Azevedo, pelo livro e 
pela leitura.

 Uma poesia de cujo terreno 
minado o poeta-sapador pode ou não 

sair ileso, sobrevivente ou não do repto, 
do desafio que lançou a si mesmo 

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Uma vida de
velha alcoviteira

José Mota Victor

Laurentino Gomes, nosso confrade 
no Instituto Histórico e Geográfico Parai-
bano, escreveu no livro 1889 que o Impe-
rador Dom Pedro II “deixava-se fotografar 
sempre com um livro nas mãos, como a 
indicar que, em um país carente de cultura 
e educação, o soberano era um exemplo 
a ser seguido”. Mais adiante, informa de 
um depoimento da Princesa Teresa da 
Bavária dizendo que D. Pedro conseguia se 
comunicar em seis línguas: francês, inglês, 
alemão, italiano, espanhol e provençal, 
concluía informando que o soberano tinha 
estudado grego, latim, hebraico, russo, 
árabe, sânscrito e tupi-guarani. Foi nesse 
ponto que a memória me levou a um pre-
fácio do imortal José Joaquim de Campos 
da Costa de Medeiros e Albuquerque, 
jornalista, professor, político, romancista, 
poeta, fundador da cadeira 22 da Acade-
mia Brasileira de Letras e autor da letra 
do Hino da Proclamação da República. No 
prefácio de um livro do ano de 1932, pu-
blicado pela Editora Guanabara e perten-
cente a Biblioteca Armorial do Pinharas, 
o intelectual pernambucano rechaça os 
dotes culturais do Imperador:

“Os louvaminheiros de D. Pedro II 
proclamavam por toda parte que ele fala-
va admiravelmente bem as línguas de to-
dos os selvagens do Brasil. Ora, aconteceu 
um belo dia que se aprisionaram alguns 
e vieram até o nosso Museu Nacional. 
D. Pedro para lá se dirigiu e... falou-lhes. 
Nenhum o entendeu... com esse fiasco, se 
divertiram os jornais da época.”

Medeiros e Albuquerque, que foi 
contemporâneo de D. Pedro II, tinha uma 
opinião formada sobre o assunto, dizia 
que todas as famas do Imperador foram 
exageradas, deforadas ou inventadas. 

Tem também uma lenda em torno 
da visita e amizade do Imperador com o 
escritor Victor Hugo. Tudo começou quan-
do D. Pedro II chegou a Europa em 1877 e 
deu instruções a embaixada do Brasil para 
comunicar ao escritor que desejaria vê-lo 
no Grande Hotel. O imperador recebeu 
uma resposta antipática:

“Victor Hugo não visita ninguém”.
Humilde, o Imperador não se inco-

modou:
“Não faz mal. Eu procurarei conhe-

ce-lo”. 
Foi então que, de surpresa, numa ter-

ça-feira de manhã, resolveu bater à porta 
do prestigiado escritor no centro de Paris. 
Um assessor da embaixada, um secretário 
ou um camarista deve ter fornecido ao 
imperador todas as informações necessá-
rias para o encontro. Como D. Pedro gos-
tava de miudezas e amenidades deve ter 
informado que Adèle Foucher, a esposa de 
Hugo, o traiu com um dos seus melhores 
amigos, o escritor e crítico literário Char-
les-Augustin Sainte-Beuve.

 O escritor registrou no seu diário 
que foi uma longa conversa. Autografou 
no livro A arte de ser avô: “A Dom Pedro 
de Alcântara, Victor Hugo”.  Na despedi-
da o anfitrião, que gostava de afagar as 
pessoas, falou: 

“Felizmente não temos na Europa um 
monarca como Vossa Majestade.”

O Imperador ficou surpreso com a 
observação:

“Por quê?”
Ferrenho antimonarquista, a respos-

ta foi de uma deliciosa ironia.
“Se houvesse, não existiria um só 

republicano...”
A verdade é que Victor Hugo elo-

giava a torto e a direito. Vejam uma in-
formação de Medeiros e Albuquerque: 
“Ficou celebre um cocheiro de Fiacre, 
que se tornou maluco, graças a um elogio 
de Victor Hugo. Chegou a candidatar-se a 
Academia Francesa!”

O interesse do Imperador de co-
nhecer as mentes mais brilhantes do seu 
tempo foi exaltado pela maioria dos his-
toriadores da época. Em Roma, depois de 
ser recebido pelo Papa Pio IX foi correndo 
se encontrar com o romancista Alessan-
dro Manzoni. Na França procurou Louis 
Pasteur e Victor Hugo. No livro Poesias – 
Originais e Traduções de S.M. o Senhor D. 
Pedro II, publicado por seus netos na tipo-
grafia do Correio Imperial no ano de 1889, 
encontramos uma tradução que o Impe-
rador fez do poema Le Papillon et la Fleur, 
de Victor Hugo. Tem um exemplar desse 
livro na Biblioteca Nacional, no Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e, se não 
desapareceu, na biblioteca do Itamaraty.

Mas o que o Imperador gostava mes-
mo era de receber cartas que chegavam 
nos fundos do palácio. Dedicava horas do 
seu longo reinado para ler as cartas anôni-
mas que tratavam dos mais insignificantes 
assuntos. Anotava e depois mandava veri-
ficar a autenticidade da denúncia. Segun-
do Medeiros e Albuquerque ele passou a 
maioria do seu tempo “nessa vidinha mes-
quinha de velha alcoviteira”. Não resolvia 
os grandes problemas do Brasil, mas sabia 
das amantes dos mais simplicíssimos 
amanuenses de uma repartição. Talvez 
esteja aqui a justificativa para gostar de 
colecionar as cartas e fotografias das mais 
de 14 amantes que passou por sua cama, 
só para Condessa de Barral ele enviou cer-
ca de 300 cartas.

Escritora francesa Adèle Foucher (1803-1868)
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Por ‘Canções de atormenta’, Angélica Freitas está entre os selecionados

Literatura

Oceanos divulga 
os semifinalistas

O Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua 
Portuguesa divulgou os semifinalistas da edição 
2021. Durante quatro meses, um júri inicial, con-
vidado pela curadoria do prêmio, leu e analisou 
os 1.835 livros concorrentes para eleger os 54 
classificados para a segunda etapa – autores dos 
quatro continentes, publicados por 34 diferen-
tes editoras.

“Essa edição reforça a maturidade e cres-
cente importância do Prêmio Oceanos no mun-
do da língua portuguesa. Em tempos tão duros 
de pandemia este prêmio também reforça a ca-
pacidade transformadora da cultura”, observa 
Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. “Além 
de sermos patrocinadores, somos parceiros 
desde o início, em 2015, o Itaú Cultural ajudou 
a desenvolver a sua governança e oferecemos 
ferramentas tecnológicas que permitiram a in-
ternacionalização do prêmio e sua manutenção 
on-line nesse período pandêmico. Ao ver, hoje, 
que temos finalistas dos diversos continentes 
percebemos que nosso propósito inicial está se 
cumprindo”, completa ele.

O Brasil está representado por 16 romances, 
sete livros de poesia e sete de contos, totalizan-
do 30 obras. Portugal classificou 20 livros: oito 
romances, sete livros de poesia, três de crônicas, 
um de contos e uma dramaturgia. Dos países de 
língua portuguesa do continente africano – An-
gola, Cabo Verde e Moçambique – foram eleitos 
três romances, um de cada país. Finalmente, o 
asiático Timor-Leste contou com um romance 
na lista.

Entre os semifinalistas, estão nomes já cele-
brados da prosa e da poesia, como os brasileiros 
Angélica Freitas, Cristovão Tezza e Michel Laub; 
os portugueses Adília Lopes, Gonçalo M. Tava-
res, Lídia Jorge e H. G. Cancela; os três autores 
dos países de língua portuguesa do continente 
africano – o angolano José Eduardo Agualusa, 
o cabo-verdiano Germano Almeida e o moçam-
bicano Mia Couto – e o escritor timorense, Luís 
Cardoso, editado em Portugal.

A seleção também conta com autores es-
treantes, como André Osório, português de 23 
anos, mestrando em Teoria da Literatura na 
Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Bustilho, 
brasileiro de 24 anos, mestrando em Ciência da 
Literatura na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Para a curadoria do Oceanos, isso é re-
sultado da atenção do júri para a obra em si, des-
vinculada da produção do autor, de sua carreira 
ou de sua relevância no atual panorama literário 
em língua portuguesa.

Dos 54 livros semifinalistas, três foram edi-
tados em mais de um país: O avesso da pele, do 
brasileiro Jeferson Tenório, O kit de sobrevivência 
do descobridor português no mundo anticolonial, 
da portuguesa Patrícia Lino, e O mapeador de au-
sências, do moçambicano Mia Couto, todos publi-
cados no Brasil e em Portugal.

A lista completa dos semifinalistas pode 
ser vista no site oficial da premiação (associa-
caooceanos.pt).

Para dar a conhecer os 54 livros da lista 
deste ano do prêmio, o Oceanos acaba de lançar 
também o seu canal no Spotify, no qual, nos pró-
ximos meses, os autores das obras selecionadas 
serão convidados a apresentar brevemente os 
seus livros. O link para acessar o podcast fica 
disponível no site do Itaú Cultural (www.itau-
cultural.org.br).

Da Redação
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EstrEias

infiltrado (Wrath of Man. EUA. Dir: Guy Ritchie. Ação e 
Thriller. 16 anos). um misterioso homem conhecido como Harry 
(Jason Statham) trabalha para uma empresa de carros-fortes e é 
responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos 
os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam as-
saltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utili-
zando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam 
a questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. 
Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um pla-
no maior é revelado. CENTERPLEX MAG 4: 14h30 (dub.) - 17h 
(dub.) - 19h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h10 - 17h45 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h - 17h45 - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 19h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 18h30.

a lEnda dE Candyman (Candyman. EUA. Dir: Nia Da-
Costa. Terror. 16 anos). Em um bairro pobre de Chicago, a lenda 
de um espírito assassino conhecido como Candyman (Tony Todd) 
assolou a população anos atrás, aterrorizando os moradores do 
complexo habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi reno-
vado e é lar de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony 
McCoy (Yahya Abdul-Mateen III) e sua namorada, diretora da 
galeria, Brianna Cartwright (Teyona Parris), se mudam para 
Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de inspiração. 
Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também 
serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 14h30 (dub.) - 16h45 (leg.) - 19h (dub.) - 21h10 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 - 16h45 - 19h - 
21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 - 17h30 - 19h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h40 - 18h30 - 20h20.

HomEm onça (Bra. Dir: Vinícius Reis. Drama. 14 anos).  Pe-
dro (Chico Díaz) trabalha em uma grande empresa estatal que 
em breve será privatizada. Pressionado por um cruel processo 
de reestruturação, ele tem que demitir sua equipe e antecipar 
a sua aposentadoria, contra a vontade. Aposentado e com uma 
doença na pele, ele decide se separar da família e se mudar para 
Barbosa, sua pequena cidade natal, no interior distante. Lá, ele 

descobre que a onça pintada que habitava a floresta ao redor de 
Barbosa, no tempo da sua infância, está mais viva do que nunca. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10: 17h10.

PEdro CoElHo 2 - o fugitivo (Peter Rabbit 2: 
The Runaway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, 
Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. 
Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do 
jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista 
rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua 
familia arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele en-
cara uma jornada de autoconhecimento. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 14h - 16h15 - 18h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 14h10 - 16h30 - 18h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 15h - 17h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h - 
18h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 14h30.

ContinuaçÃo

CaminHos da mEmória (Reminiscence. EUA. Dir: Lisa 
Joy. Ficção Científica, Romance e Thriller. 14 anos). Nick Ban-
nister (Hugh Jackman), um investigador particular da mente, 
navega o mundo sombrio do passado ajudando seus clientes 
a acessar memórias perdidas. Vivendo nas margens do lito-
ral da Miami submersa, sua vida muda para sempre quando 
ele aceita uma nova cliente, Mae (Rebecca Ferguson). Uma 
questão simples de achados e perdidos se torna uma perigosa 
obsessão. Ao lutar para descobrir a verdade sobre o desapare-
cimento de Mae, ele descobre uma conspiração violenta, e terá 
que responder à pergunta: até onde você iria para manter as 
pessoas que ama por perto?. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h30.

o EsquadrÃo suiCida (The Suicide Squad. EUA. Dir: 
James Gunn. Super-Herói, Ação, Aventura e Fantasia. 16 anos). 
O governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para 
a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados 
com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa 
em uma missão de busca e destruição com o Coronel Rick Flag. 
CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 16h15 - 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (dub.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 18h30; 

CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h50 - 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 17h50 - 20h15.

frEE guy: assumindo o ControlE (Free Guy. EUA. 
Dir: Shawn Levy. Comédia, Fantasia e Ação. 12 anos). Um caixa 
de banco (Ryan Reynolds) preso a uma entediante rotina tem 
sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é um 
personagem em um jogo interativo. Agora, ele precisa aceitar 
sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar 
o mundo. CINÉPOLIS MANAÍRA 9 (dub.) - MacroXE: 14h15 (2D) 
- 17h (3D) - 19h40 (3D); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h40 (2D); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 18h20 (2D) - 
21h (3D); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20 - 19h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h20 - 20h30.

o HomEm nas trEvas 2 (Don’t Breathe 2. EUA. Dir: 
Rodo Sayagues. Suspense. 16 anos). Anos após os eventos do 
primeiro filme, o Homem Cego (Stephen Lang) vive escondido 
em uma 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 
2 (dub.): 20h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h10; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 19h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h45.

o PodEroso CHEfinHo 2: nEgóCios da família 
(The Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Co-
média e Animação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão 
adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu 
uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, 
Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário 
que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim 
descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, 
ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a 
situação. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 14h; CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 8 (dub.): 13h30 (somente sáb. e dom.) - 16h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 13h20 (somente sáb. e dom.) - 15h50; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 14h50; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h50; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 18h30.

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

Atrações duplas nas re-
des sociais da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba hoje, 
envolvendo os universos da 
música e do audiovisual com 
as edições de ‘Entrevista Fu-
nesc’ e ‘Cine Bangüê Online’, 
respectivamente.

A partir das 19h, as con-
vidadas para o ‘Entrevista 
Funesc’ serão as cantoras e 
compositoras Cíntia Perom-
nia, líder da banda Os Elo-
quentes, e Liriel Costa, que 
também é atriz.

A conversa será media-
da pela jornalista Amanda 
Falcão pelo perfil oficial no 
Instagram da Funesc (@fu-
nescgovpb). O conteúdo é 
exibido ao vivo e depois fica-
rá disponível no IGTV.

Na próxima sexta-feira 
(dia 3), Os Eloquentes esta-
rão lançando ‘Todo Pensa-
mento’, single que vem trazer 
uma marca diferente para o 
grupo, segundo Cíntia Perom-

nia. “Em outubro tem o lança-
mento do single ‘Raízes’ e, em 
dezembro, um remix da nossa 
música ‘Acredito’, que é uma 
das mais ouvidas no strea-
ming. Já estamos com mais de 
50 mil plays. Ficou incrível”, 
adianta a cantora e composi-
tora, que também é produto-
ra cultural e radialista.

Já Liriel Costa recente-
mente lançou o vidoclipe de 
‘Tu Pensa’, em que interpreta 
a música composta por Feli-
ppe Francis. A faixa, que fala 
de desencontros entre uma 
mulher e o seu objeto de de-
sejo afetivo, tem a participa-
ção especial da conterrânea 
Lucy Alves no baixo.

Filmes mineiros
Na sessão gratuita do 

projeto ‘Cine Bangüê Online’ 
serão exibidos os curtas mi-
neiros Fantasmas, dirigido 
por André Novais Oliveira, e 
Rapsódia para o Homem Ne-
gro, que tem direção de Ga-
briel Martins. A exibição única 

acontece às 20h, no canal da 
Funesc no YouTube (/tvfu-
nesc). Após a sessão, os filmes 
não ficarão mais disponíveis.

Fantasmas (2010, 11min. 
Classificação indicativa: Livre) 
aborda sobre a assombração 
da ex-namorada do protago-
nista. Uma vizinha jura que 
teria visto a alma penada pas-
sar por aquela esquina. Ele dá 
um zoom na câmera ligada e 
aguarda uma confirmação: 

precisar testemunhar para de-
pois esquecer.

Já Rapsódia para o Ho-
mem Negro (2015, 24min. 
Classificação indicativa: 12 
anos) acompanha um homem 
negro, cujo irmão foi espan-
cado até a morte durante um 
conflito numa ocupação de 
Belo Horizonte. O filme utiliza 
alegorias para contextualizar 
as relações políticas e raciais 
no Brasil atual.

Artistas da Paraíba falam sobre 
música no ‘Entrevista Funesc’
Além do bate-papo, fundação apresenta, hoje, mais uma edição do ‘Cine Bangüê Online’ com exibição de dois curtas
Da Redação
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Música

Paraibano reverencia 
a capital em canção

O cantor e composi-
tor paraibano PS Carva-
lho lança hoje o videocli-
pe da música ‘Jampa’, em 
seu canal no YouTube. 
Canção em homenagem 
à cidade de João Pessoa 
(que já está nas plata-
formas de streaming) é 
a trilha para um passeio 
pelos pontos turísticos 
da capital paraibana.

No videoclipe, Car-
valho pilota um Fusca 
amarelo enquanto canta 
pelas visitas de pontos 
da cidade, como a orla 
pessoense, o Porto do 
Capim, a Lagoa, o Centro 
de Convenções e a Fun-
dação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc).

Sua discografia ain-
da conta com os álbuns 
Homem Sapiens, Somos 
Professores e Alê Rá (o 
mais recente, lançado em 
2019), o EP ‘Aos Críticos’ 
e diversos singles. 

A partir deste ano, 
PS Carvalho passou a in-
vestir em parcerias mu-
sicais. A primeira delas 
foi ‘Menos Valia’, com a 
banda Guarda Chuvas, 
do Rio Grande do Sul, 
que também gerou um 
videoclipe.

No mês passado, o 
artista paraibano lan-
çou o single ‘Novos cami-
nhos’. Em maio, ao lado 
do cantor Fabiano Gui-
marães, divulgou ‘Forró 
Criança’, e o blues ‘Papo 
livre’, em parceria com a 
dupla gaúcha Old Jules & 
Dani Bee.

Foto: Divulgação

Cantor e compositor PS Carvalho 
lança hoje o videoclipe de ‘Jampa’

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no

YouTube do músico

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Edição terá como convidadas as cantoras e compositoras Cíntia Peromnia (E), da banda Os Eloquentes, e Liriel Costa (D), que vão falar sobre os novos projetos musicais

‘Harmonia Sateliteana’ é 
o nome da música que Cris-
tiano Oliveira está lançando 
hoje, nas plataformas digitais 
de áudio.

Além do single, também 
será divulgado o videoclipe 
oficial, com direção de Lúcio 
César Fernandes, através do 
canal no YouTube do violeiro, 
compositor e arranjador.

A arte da capa de ‘Har-
monia Sateliteana’ é assinada 

pelo também músico Pedro 
Negro Índio.

Além de se dedicar à car-
reira solo, Cristiano Oliveira 
trabalha em composições 
autorais. Natural de João Pes-
soa, ele começou sua carreira 
em 1998, no Musiclube da 
Paraíba, onde trabalhou com 
diversos artistas, incluindo 
Adeildo Vieira, Escurinho, 
Pedro Osmar, Cátia de França 
e Oliveira de Panelas.

Participou do Cavalo Ma-
rinho do Mestre Gasosa, da 
cidade de Bayeux, tocando 
viola e violão. Nos anos 1990 
fez duas turnês pela Europa 
com a cantora Vera Lima, 
se apresentando em países 
como Itália, Alemanha, Suíça, 
Áustria e Holanda. Integrou 
o grupo As Parêa entre os 
anos 2000 à 2006, e é inte-
grante da banda de música 
instrumental Néctar do Groo-

ve desde sua formação, em 
2006. Cristiano acompanha 
as cantoras Gláucia Lima, 
desde 1998, e Cátia de Fran-
ça, desde 2007. Em 2019, 
produziu o documentário 
musical Tudo tem Viola.

Oliveira também atua 
como professor de música 
no Centro Estadual de Arte 
(Cearte) e no Centro de As-
sistência Psicossocial (Caps), 
em João Pessoa.

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe de
‘Harmonia Sateliteana’

Arte da capa do ‘single’ é assinada 
pelo músico Pedro Negro Índio

Violeiro Cristiano Oliveira lança ‘Harmonia Sateliteana’
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O lançamento coletivo 
de livros é uma das ativi-
dades que marca o proje-
to ‘Rota das Letras’, que a 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), através 
da sua Divisão de Literatu-
ra, realiza no Pavilhão do 
Chá, localizado na Praça 
Venâncio Neiva, no Centro 
da cidade.

A programação diversi-
ficada começa às 9h e inclui 
outras atrações, como uma 
feira de artesanato, con-
tação de histórias, saraus, 
oficina e apresentações cir-
censes, musicais e de cultu-
ra popular.

A Editora A União, por 
exemplo, lança hoje, para 
o público, as obras Ilumi-
nuras e Outros Poemas, de 
Jurandy Moura, e a revis-
ta José Lins do Rego - 120 
Anos, publicada pelo Jornal 
A União, da Empresa Pa-
raibana de Comunicação 
(EPC). Amanhã, será a vez 
de outras duas: Dedo min-
dinho, seu vizinho, maior 
de todos, fura bolo, cata 
piolho, e a tradução para o 
espanhol de A História do 
Arco-Íris, ambas infantis e 
de autoria de Messina Pal-
meira.

 “A importância funda-
mental do projeto ‘Rota das 
Letras’ é que ele foi criado 
para começar a construir 
um espaço onde se possa 
reunir integrantes da área 
cultural com a população e 
o Pavilhão do Chá foi o esco-
lhido por ser um ambiente 
histórico e muito simbólico, 
arquitetonicamente pro-
pício para essa atividade”, 
justificou o diretor executi-
vo da Funjope, Marcus Al-
ves. “Na área da literatura, 
o projeto oferece livros de 
autores com história lite-

rária em João Pessoa. No 
caso da Editora A União, as 
edições estão com uma qua-
lidade única, de excelência, 
e com publicação de autores 
importantes, como José Lins 
do Rego e Jurandy Moura”, 
disse o gestor da Fundação 
Cultural de João Pessoa. 

O gerente da Editora A 
União, Alexandre Macedo, 
informou que o livro Ilu-
minuras, cujo preço é R$ 
19,99, é organizado pela 
viúva do escritor, Maria do 
Carmo Moura, e pelo jor-
nalista William Costa, res-
gata a história da produção 
cultural através do poeta, 
jornalista e cineasta parai-
bano. Já a revista José Lins 
do Rego - 120 Anos custa R$ 
12 e registra a vida e obra 
do romancista. 

“Esse projeto da Fun-
jope é importante porque 
marca a  retomada dos 
eventos de forma presen-
cial com o público e con-
tribuir para o escoamento 
da produção literária. Na 
primeira edição do ‘Rota 
das Letras’, mantivemos 
contato com autores que 
desejam publicar seus li-
vros pela Editora A União. 
Faço questão de ressaltar a 
importância desse evento, 
através do diretor execu-
tivo da Funjope, Marcus 
Alves, e do chefe da Divisão 
de Literatura, Iam Pontes, 

por reunir o universo da 
cultura, por meio da lite-
ratura e a cultura popular, 
para a população. Espera-
mos que esse evento tenha 
continuidade”, disse Ale-
xandre Macedo.

Debate literário
Na programação de 

hoje do evento será reto-
mada a feira de artesanato. 
Às 9h30, haverá apresenta-
ção do Quinteto de Cordas 
do projeto Ação Social pela 
Música e em seguida, às 
10h, performance do grupo 
circense Millenium.

Completando a ma-
nhã, a partir das 11h, Manú 
Coutinho faz uma contação 
de histórias e, às 11h45, 
apresentação da banda Os 
Filhos do Forró.

À tarde, a partir das 
14h, começa o debate lite-
rário com participações do 
escritor e poeta Antônio 
Mariano, que está lançando 
seu primeiro romance, En-
trevamento, e as escritoras 
Aline Cardoso (editora da 
independente Triluna) e 
Michelle C. Buss, autora de 
obras como Não nos ensina-
ram a amar ser mulher.

Na sequência, o lança-
mento coletivo de livros. A 
última atração será às 16h, 
com Mayara Santos e o sa-
rau de poesia Evocare.

As últimas atividades 
do ‘Rota das Letras’ serão 
iniciadas amanhã a partir 
das 9h, com contação de 
histórias por Nara Santos e 
Dayane Bezerra. Em segui-
da, às 9h40, haverá o sarau 
de poesia ‘Sol e Lua’, com 
os poetas Lucas Queiroga e 
Aymê Vasconcelos.

Por fim, às 10h15, o 
evento fechará a edição com 
a apresentação do bloco 
Ala Ursa Sem Lenço e Sem 
Documento, originada do 
bairro do Roger.

Projeto ‘Rota das Letras’ tem 
lançamento literário coletivo
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Último fim de semana do evento trará também apresentações circences, musicais e contação de histórias no Centro de João Pessoa
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Hoje, evento terá a performance do grupo circense Millenium (foto maior); além do debate literário com participação 
das escritoras Aline Cardoso e Michelle C. Buss, e do poeta e agora romancista Antônio Mariano (acima, da dir. para esq.)
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 No caso da Editora A 
União, as edições estão 

com uma qualidade 
única, de excelência, e 

com publicação de 
autores importantes, 

como José Lins do Rego e 
Jurandy Moura 

Cajazeiras vai ganhar 
seu Espaço Cultural. O local 
vai abrigar em suas depen-
dências as sedes da Secre-
taria de Cultura e Turismo, 
da Academia Cajazeirense 
de Artes e Letras (Acal), 
Instituto Histórico de Ca-
jazeiras, além de Memorial 
de Artes Cênicas e espaço 
para exposições e eventos 
culturais. 

O Espaço Cultural fica-
rá no antigo Hotel Oriente, 
no centro da cidade, que 
está sendo revitalizado 
pela Prefeitura Municipal. 
A previsão para sua inau-
guração é para o próximo 
mês. Nas comemorações 
pelos 158 anos de emanci-
pação política de Cajazei-

ras, neste final de semana, 
o prefeito José Aldemir, 
fez uma visita às obras do 
local, acompanhado da de-
putada Doutora Paula e do 
secretário de Cultura, Ubi-
ratan di Assis.

Para o secretário Ubi-
ratan di Assis, a instala-
ção do Espaço Cultural 
confirma mais uma vez 
a vocação do município 
paraibano para a cultura. 
“Cajazeiras tem uma tra-
dição muito forte nas ar-
tes cênicas e em diversas 
outras atividades cultu-
rais, como música, foto-
grafia, literatura, cinema 
e artesanato. A decisão do 
prefeito José Aldemir em 
instalar o Espaço Cultural 
é uma forma de valorizar 
esse legado e fortalecer as 
ações do município para o 

segmento artístico e cultu-
ral de Cajazeiras”, afirmou 
o gestor.

Fuminc
O secretário de Cul-

tura Ubiratan di Assis 
anunciou, também, que 
no próximo mês de setem-
bro será paga a quarta e 
última parcela do Fundo 
Municipal de Cultura (Fu-
minc) deste ano.

Em função da pandemia 
por conta da covid-19 que 
impôs uma crise no setor, a 
prefeitura de Cajazeiras rea-
lizou mais um Fuminc de for-
ma emergencial, atendendo 
as reivindicações da classe 
artística e cultural. “Possivel-
mente, o pagamento dessa 
última parcela acontecerá já 
no Espaço Cultural”, declarou 
Ubiratan di Assis.

Em setembro, município de Cajazeiras ganhará 
Espaço Cultural com Memorial de Artes Cênicas

Foto: Divulgação

Espaço Cultural ficará no antigo Hotel Oriente, no centro da cidade, e vai abrigar a sede da Secretaria de Cultura e Turismo

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com
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Cabo Gilberto admite não estar imunizado e afirma que barrar entrada no plenário da Casa é um “ato ditatorial”

O líder da oposição na 
Assembleia Legislativa do Es-
tado, deputado Cabo Gilberto 
(PSL) confirmou, ontem, que 
realmente ainda não tomou 
nenhum dose da vacina con-
tra o coronavírus, mas que 
quer ter direito de acesso 
normal ao plenário da Casa 
quando da retomada dos tra-
balhos sob regime presencial 
ou híbrido, previsto para o 
começo do próximo mês.

“A Assembleia não pode 
barrar minha entrada e, se 
fizer isso, será mais um ato 
ditatorial da Casa”, afirmou 
o parlamentar, ao assumir 
que, pela sua idade, realmen-
te já passou do período, mas 
que, como se sente saudável, 

prefere que o programa de 
vacinação atenda primeiro as 
pessoas que mais precisam.

As explicações e adver-
tências do parlamentar, o 
mais fiel escudeiro do bolso-
narismo na Paraíba, vieram 
em consequência de, na ses-
são remota de anteontem, 
o deputado Jutay Meneses 
(PRTB) ter questionado à 
Mesa se, como planeja limi-
tar o acesso do público so-
mente a quem já tomou as 
duas doses, manterá o mes-
mo critério para deputados.

Sob a justificativa de 
que preferia “não acusar 
colegas”, Jutay preferiu não 
citar nomes e deixar “no 
ar”, mas, consultado sobre 
o assunto, o Cabo Gilberto 
não somente assumiu que 
realmente ainda não tomou 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputado quer acesso à ALPB 
mesmo sem ter tomado vacina

Explosões em Cabul
Explosões próximas ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, ontem, deixaram 
dezenas de mortos, entre afegãos e militares norte-americanos. Homens armados 
ligados ao Estado Islâmico também efetuaram ataque a tiros no local. Página 16
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vacina, como também disse 
não entender a preocupação 
do deputado-pastor, e já par-
tiu para as cobranças anteci-
padas do seu alegado direito 
de comparecer ao plenário 

da Casa mesmo sem vacina.
Ele faz questão de jus-

tificar que, apesar dos es-
forços do Governo Federal, 
o programa de vacinação 
ainda não pôde atender a 

demanda da população bra-
sileira e, sobretudo, parai-
bana, e que, em decorrência 
disso, prefere deixar que as 
pessoas mais necessitadas 
sejam atendidas. “Eu vou 

tomar vacina, mas não há 
vacina para todos. Como me 
sinto saudável acho que pos-
so esperar, e, com isso, estou 
deixando oportunidade para 
quem mais precisa”, disse.

Independentemente 
dos aspectos de saúde, o de-
putado alerta desde já que, 
“com base no Artigo 5° da 
Constituição, ninguém pode 
ser obrigado ou desobriga-
do a fazer nada. E barrar o 
meu acesso ao plenário seria 
um ato inconstitucional e 
ditatorial”, afirmou o líder 
da oposição que, além de 
outros conflitos com o presi-
dente da Casa, Adriano Gal-
dino (PSB), desde o começo 
deste ano que defende, sem 
sucesso, a adoção do siste-
ma híbrido para as sessões 
plenárias.

Jutay Meneses questionou a Mesa da ALPB sobre o acesso dos não vacinados; Cabo Gilberto diz que se sente saudável

Foto: Divulgação Foto: ALPB

Nova regulamentação vai disciplinar a circulação de pessoas
O presidente da Assem-

bleia Legislativa, Adriano 
Galdino, não atendeu tele-
fonemas para falar sobre o 
questionamento de Jutay 
Meneses e sobre o posicio-
namento do Cabo Gilberto, 
mas, através da assessoria 
da Mesa, explicou que “deve 
ser editada uma nova reso-
lução” para regulamentar o 
acesso e a forma dos traba-
lhos da Casa. Por enquanto, 
a única previsão é de que os 
trabalhos devem sair do re-
gime remoto para o híbrido.

Os conflitos entre Gal-
dino e Cabo Gilberto remon-
tam de quando o segundo 
assumiu a liderança da opo-
sição. Indignado com o fato 
de ter sua palavra cortada ou 
limitada em várias discus-

sões, Cabo Gilberto já repe-
tiu a acusação de “ditador” 
por diversas vezes. E foi por 
essas e outras acusações que 
saíram da tribuna e ganha-
ram as emissoras de rádio 
que, no começo deste mês, o 
presidente Adriano Galdino 
deu entrada num processo 
na Justiça.

Em grau bem menor, o 
presidente da Assembleia 
tem questões de outros de-
putados que também preci-
sa responder. O vice-líder da 
bancada do Governo, depu-
tado estadual Raniery Pau-
lino (MDB) defende a volta 
das sessões presenciais.

“Acho que todos já estão 
voltando, que nenhum cole-
ga parlamentar deixou de 
ser vacinado com a primei-

ra dose”, justifica Raniery, 
ao explicar que, para isso, 
a Assembleia só precisaria 
mudar o local do plenário 
para um espaço aberto e 
mais amplo. “Um local onde 

haja circulação de ar”, com-
plementou o deputado.

Também consultado so-
bre o questionamento que 
Jutay apresentou à Mesa 
da Assembleia, o deputado 

Wallber Virgolino (Patrio-
tas) disse que tomou o alerta 
como um “discurso vago” e 
que, de sua parte, já tomou 
as duas doses porque não 
mistura política com tudo, 
destacadamente com saúde. 
“Vacina para mim é vida”, 
afirmou Wallber, ao salien-
tar que, além dos parlamen-
tares da oposição, é preciso 
também alertar a bancada 
da situação. 

Além do Cabo Gilberto, 
somente um outro deputa-
do, Moacir Rodrigues (PSL), 
também é colocado entre os 
que ainda não se vacinaram, 
mas até o começo da tarde 
de ontem o parlamentar 
campinense não chegou a 
ser localizado para confir-
mar ou não e também para 

informar como tem visto as 
especulações dando conta 
de que os não vacinados po-
derão não ter acesso a ple-
nário. 

Um integrante da Mesa 
da Assembleia Legislativa 
informou ontem que so-
mente na sessão da próxi-
ma terça-feira o presidente 
Adriano Galdino vai fazer 
algum anúncio mais con-
creto sobre as mudanças no 
regime (remoto ou híbrido) 
de trabalhos do plenário, já 
contando com muito apoio 
a proposta do deputado Ra-
niery Paulino no sentido de, 
como fez na abertura dos 
trabalhos no começo deste 
ano, a Assembleia organize 
outro local para funciona-
mento do plenário.

Deputado Raniery Paulino defende a volta das sessões presenciais na Assembleia
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Retomada gradual

Comissão discute retorno do 
trabalho presencial no TJPB

A Comissão que estuda 
o retorno gradual ao traba-
lho presencial no âmbito do 
Poder Judiciário paraibano 
se reuniu ontem para dis-
cutir os critérios que serão 
adotados para a retomada 
das atividades sem que ma-
gistrados e servidores sejam 
expostos a riscos de contrair 
o coronavírus no exercício 
de suas funções. “Nós vamos 
fazer um retorno lento, com 
todos os cuidados possíveis, 
respeitando os protocolos 
de biossegurança adotados 
pelo Tribunal desde o iní-
cio da pandemia”, afirmou 
o presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, desem-
bargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides. 

O corregedor geral de 
Justiça, Frederico Coutinho, 
lembrou que muitos tribu-
nais já retomaram às ativi-
dades presenciais e declarou 
apoio à decisão do presi-
dente de instituir um Ato 
Normativo estabelecendo a 
volta. Ele também enalteceu 

a forma democrática da pre-
sidência definir os termos 
do retorno ouvindo todos os 
segmentos. A comissão tem 
a participação de represen-
tantes dos magistrados e dos 
servidores. 

O juiz auxiliar da pre-
sidência, Euler Jansen apre-

sentou detalhadamente o 
resultado da pesquisa feita 
pela Gevid com servidores 
e magistrados a respeito da 
covid-19, que embasa os es-
tudos sobre o retorno. Dos 
4.328 formulários respondi-
dos apenas 263 pessoas dis-
seram que ainda não toma-
ram a vacina. Dos que foram 

vacinados, 61,48% tomaram 
a primeira dose e 36,25% já 
tomaram a segunda dose de 
imunizante. 

O retorno ao trabalho 
presencial terá como crité-
rios o respeito à bandeira 
epidemiológica estabeleci-
da pela Secretaria de Saúde 
do Estado para cada muni-
cípio e levará em conside-
ração quem já foi vacinado  
e quem tem comorbidade, 
entre outros fatores. Na pró-
xima semana a comissão vol-
ta a se reunir para finalizar 
o Ato Normativo que será 
publicado no Diário da Justi-
ça Eletrônico.

A reunião de ontem teve 
a participação também dos 
juízes auxiliares da presidên-
cia, Giovanni Porto e Rodrigo 
Marques, do presidente da 
Associação dos Magistrados 
da Paraíba, Max Numes, do 
presidente da ASSTJE, Alta-
mir Pimentel, do presiden-
te do Sindojus-PB, Joselito 
Bandeira e do presidente da 
Astaj, José Ivonaldo Batista.

Volta terá como 
critérios o respeito à 

bandeira epidemiológica 
estabelecida para 
cada município

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou 
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC), de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que amplia 
a isenção do Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) 
para imóveis classificados 
como ‘habitação popular’. O 
PLC 13/2021 altera o Código 
Tributário Municipal (CTM). 

Um dos critérios para a 
concessão do benefício fis-
cal é que o imóvel deve ter 
60m² de área construída 
total. Na nova redação será 
considerada a área privativa 
no lugar da área total. “Essa 
matéria é de grande inte-
resse social. Vai estender a 
isenção do IPTU em favor dos 
mais pobres, ampliando para 
todas as construções priva-
tivas dentro de uma mesma 
área especificada”, destacou 
o líder da situação na CMJP, 
vereador Bruno Farias (Ci-
dadania). 

Na sessão ordinária 
híbrida de ontem, o Execu-
tivo Municipal teve outros 
três Projetos de Lei Ordiná-
ria (PLO) aprovados: o que 
modifica a política municipal 

de regularização fundiária, 
com adaptações técnicas e 
legais para atender a norma 
federal sobre regularização 
fundiária rural e urbana e a 
implantação do ‘Programa 
Morar Legal’; e o que altera 
a Lei que criou a Secretaria 
Executiva de Integridade, 
Governança e Prevenção à 
Corrupção (SEIG).

O terceiro projeto do 
Executivo aprovado autori-
za a realocação de dotações 
orçamentárias na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seinfra) e na Secretaria Mu-
nicipal de Turismo (Setur), 
através dos instrumentos da 
transposição e da transfe-
rência de recursos de uma 
categoria de programação 
para outra, no vigente orça-
mento, no montante de R$ 
10.563.283,53. Este recebeu 
voto contrário do vereador 
Marcos Henriques (PT) e 
abstenção do vereador Junio 
Leandro (PDT). 

Na mesma sessão, o 
plenário também aprovou 
projeto de autoria do verea-
dor Milanez Neto (PV) que 
estabelece, para os órgãos 

da administração direta e 
indireta da Prefeitura Mu-
nicipal, a obrigatoriedade da 
publicidade dos currículos 
dos ocupantes das funções 
públicas. De autoria dos ve-
readores, foram aprovados 
mais seis projetos.

O de autoria de Milanez 
Neto estabelece para os ór-
gãos da administração direta 
e indireta da PMJP a obriga-
toriedade da publicidade dos 
currículos dos ocupantes das 
funções públicas. Também 
serão critérios gerais para 
ocupação dos cargos a ido-
neidade moral e reputação 
ilibada, perfil profissional ou 
formação acadêmica com-
patível com o cargo ou a 
função, não enquadramento 
nas hipóteses de inelegibili-
dade, registro profissional, 
nas funções determinadas 
por Lei. Também fica deter-
minado que as Secretarias 
de Administração e Comu-
nicação ficam responsáveis 
pelo recebimento e publici-
dade, respectivamente, dos 
Currículos Vitae ou Lattes 
dos ocupantes dos cargos ou 
funções em comissão. 

Vereadores ampliam IPTU 
zero para moradia popular
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Riquezas naturais e culturais dos municípios podem ser exploradas para geração de emprego e renda, afirmam deputados
A Assembleia Legislativa 

da Paraíba (ALPB) realizou 
ontem audiência pública 
para discutir a regionaliza-
ção e interiorização do turis-
mo na Paraíba. O evento foi 
proposto pelo deputado Chió 
e contou com a participação 
dos parlamentares Buba Ger-
mano e Estela Bezerra, assim 
como, de empresários e re-
presentantes de entidades 
do setor turístico paraibano.

O chamado turismo de 
experiência, de acordo com o 
deputado Chió, compreende 
mais de 150 atividades cria-
tivas com foco na produção 
associada ao turismo, na eco-
nomia criativa. O parlamen-
tar defende que a Paraíba 
necessita urgentemente de 
um modelo de turismo sus-
tentável, com inclusão social, 
valorização da cultural local, 
aumento da competitividade 
com visão territorial do de-
senvolvimento, econômico, 
cultural, social e ambiental. 
“Não há como pensar em de-
senvolvimento regional sem 
pensar no turismo. O turismo 
tem sido o meio menos difícil 
de gerar emprego e renda no 
interior paraibano. É preciso 
que encontremos soluções 

para trazer riqueza para o in-
terior. Esse é o grande desafio 
do Estado e dos governos”, 
declarou o deputado.

O deputado Buba Ger-
mano destacou que, além de 
eventos singulares de cada 
município, a exemplo da Festa 
do Bode Rei, em Cabaceiras; 
a Festa da Laranja, na cidade 
de Matinhas; e o Bregareia, 
no município de Areia, é pre-
ciso atrair o turismo para as 
particularidades naturais de 
cada cidade e de cada região. 
“Queremos construir nossa 
identidade e temos pontos 
importantes para levantar 
nos 12 municípios do Seridó 
e Curimataú: a arqueologia, a 
riqueza dos mais de 600 sítios 
arqueológicos da região. A 
área mineral tem uma força 
muito grande com caminho 
das minas e das pedras pre-
ciosas. Temos universidades, 
com cursos de Biologia e 
Agroecologia, e precisamos 
preservar o nosso bioma 
caatinga no viés de educação 
ambiental”, afirmou Buba. 
Para o parlamentar, com es-
sas características , é possível 
criar uma reserva ecológica já 
reconhecida pelo Ibama para 
preservar o bioma. “Não acre-

Assembleia discute políticas 
de interiorização do turismo
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dito que a gente possa pensar 
no desenvolvimento de 107 
mil habitantes, sem educar 
seu povo a conviver com essas 
riquezas”, disse Buba.

A deputada Estela Be-
zerra parabenizou o depu-
tado Chió pela iniciativa de 
promover a discussão sobre 

o setor e ressaltou que o Po-
der Legislativo precisa estar 
envolvido no desenvolvimen-
to regional paraibano. “Todos 
os deputados e deputadas 
desta Casa precisam se en-
volver neste processo. Temos 
um Estado, uma região e um 
país riquíssimos e precisa-

mos, a partir de nossa expe-
riência local, criar soluções. O 
Parlamento, mesmo coadju-
vante, é central na resolução 
dessas questões”. 

Ela ainda enfatizou: “A 
nossa região e o nosso Estado 
são cheios de memórias. Te-
mos cultura, arte e inclusão 

social. A gente precisa criar 
os nossos parques estaduais, 
preservar e construir uma 
ferramenta de gestão desses 
parques. Temos muita coisa 
para fazer e muita riqueza 
que o poder público pode 
fomentar”, cobrou a parla-
mentar.

Eventos como a Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, são exemplos de como o turismo é ferramenta de geração de renda e de desenvolvimento regional 
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Jackson abre portas do PT para retorno dos Cartaxos
O presidente estadual 

PT na Paraíba, Jackson Ma-
cêdo, defendeu ontem a volta 
do atual presidente do PV e  
ex-prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, para o Parti-
do dos Trabalhadores de João 
Pessoa. A defesa de Jackson 
foi anunciada logo depois de 
uma reunião que aconteceu 
na sede do partido e que tam-
bém contou com a presença 
de Lucélio, o irmão gêmeo de 
Luciano Cartaxo.

“Luciano tem dito que 
quer disputar a eleição no 
próximo ano, principalmen-
te, para um cargo majoritário 
e, para isso, ele pode contar 
com o PT”, resumiu Jackson, 
ao observar que tudo só de-
pende de algumas conversas 
e dos encaminhamentos que 
tenham como base o apoio 
à pré-candidatura do presi-
dente Lula à Presidência da 
República. 

Macêdo isentou Cartaxo 

pela forma como ele saiu do 
partido em 2015, quando ale-
gou que o cenário nacional 
vivido pelo PT naquele mo-

mento não ajudaria na sua 
disputa à Prefeitura da capi-
tal. “As coisas que ficaram no 
passado em relação a Luciano 
ficaram no passado. A gente 
tem que olhar o futuro, olhar 
para frente, porque a luta con-
tra o fascismo, contra esse go-
verno que aí está no país não 
é uma luta fácil. A gente tem 
que juntar forças, esquecer as 
coisas que ficam no passado e 
olhar para frente”, disse.

Ainda sobre a possível 

filiação de Luciano, Jack-
son afirmou que o debate 
irá acontecer “no momento 
correto” e que não é priori-
dade no partido atualmente. 
O encontro entre Macêdo e 
os irmãos Cartaxo aconteceu 
um dia depois do encontro 
do ex-presidente Lula com 
o governador João Azevêdo 
(Cidadania) em Natal.

Em entrevista que con-
cedeu depois do encontro, 
Luciano voltou a admitir a 

possibilidade de retorno ao 
Partido dos Trabalhadores, 
mas ponderou observando 
que essa conversa inicial foi 
encaminhada para tratar 
mais das conjunturas políti-
cas local e nacional. “Ainda é 
muito cedo, mas um ponto 
básico é que os setores de cen-
tro-esquerda tendem mesmo 
a se juntar em torno da pré-
candidatura do ex-presidente 
Lula”, projetou o ex-prefeito 
da capital.

Luciano acredita em 
união das esquerdas em 
torno do nome de Lula 
à Presidência do Brasil

O turismo movimenta mais de 500 setores da 
economia, como a agricultura, a pecuária e a 

construção civil. Todas as 
indústrias são impactadas pelo 

turismo e precisamos encará-lo 
com muita seriedade 

Ruth Avelino
Presidente da PBTur

Presidente da PBTur acredita que 2022 será ano emblemático para setor
A presidente da PBTur, Ruth 

Avelino, parabenizou a iniciativa 
do Parlamento paraibano em 
buscar discutir na Casa de Epitá-
cio Pessoa o desenvolvimentos 
dos municípios através do turismo 
que, de acordo com a gestora, é 
o principal gerador de emprego 
e renda em todo o mundo. “O 
turismo movimenta mais de 500 
setores da economia, como a 
agricultura, a pecuária e a cons-
trução civil. Todas as indústrias 
são impactadas pelo turismo e 
precisamos encará-lo com mui-
ta seriedade”, cobrou Ruth. A 
presidente da PBTur acrescentou 
ainda que o órgão tem o papel 
de caminhar ao lado dos municí-
pios e entidades com o intuito de 
divulgar as belezas da Paraíba. 
“Estamos juntos numa luta que 
não é fácil. O governador João 
Azevêdo garantiu um orçamento 
maior no próximo ano, então, 
será um ano muito forte e em-
blemático. Temos um olhar em 
todas as regiões da Paraíba e o 
Brejo tem se fortalecido. Temos 
muito a realizar”, concluiu Ruth.

A prefeita do município de 
Pilões, Socorro Brilhante, come-
morou o apoio recebido do Po-
der Executivo para o turismo da 

cidade e relatou que em 2022 o 
investimento no setor será ainda 
maior. “Temos investido no turis-
mo de Pilões e quero dizer que 
vamos investir, sim, mais ainda, 
em 2022. Com projetos culturais 
no município, este ano, estamos 
gerando emprego e renda para 
mais de 20 famílias e consegui-
remos investir ainda mais para 
garantir mais de 30 famílias em-
pregadas”, declarou Socorro.

Para o presidente do Fórum 
de Turismo do Brejo Paraibano, 
Jaime Souza, foram criados pro-
jetos de fomento ao empreen-
dedorismo, na área de desen-
volvimento econômico, para a 
criação de empregos, através 
de parcerias com Sebrae, UFPB 
e IFPB. “A função do fórum é, 
principalmente, promover o em-
preendedorismo e abertura de 
empregos pelo turismo. Isso tem 
ganhado força aqui no Brejo. 
Junto com a comunidade, tem 
ganhado destaque de boas prá-
ticas empreendedoras do Estado. 
Através das rotas culturais, con-
seguimos gerar emprego para, 
pelo menos, cem famílias, de 
junho/julho a dezembro”, co-
memorou Jaime. Segundo ele, 
atualmente, o fórum possui par-

ceria com 18 municípios com 
potencial turístico, com foco no 
desenvolvimento econômico de 
toda a região.

O professor e empresário do 
ramo de hotelaria e restaurante 
no município de Areia, Leonal-
do Alves de Andrade, chamou 
atenção dos participantes para o 
crescimento do turismo na região 
do Brejo, que, segundo ele, se 
desenvolveu muito nos últimos 
dez anos graças às parcerias rea-
lizadas com o Sebrae, empre-
sários e as universidades. Para 
Leonaldo, o trabalho coletivo é 
fundamental para transformar 
e elevar o turismo em todas as 
regiões da Paraíba. “Obras estru-

turantes são importantes, mas é 
preciso investir na mão de obra. 
A Paraíba precisa qualificar as 
pessoas. Temos tido avanços, 
mas também retrocessos e pre-
cisamos pensar em mecanismos 
para proteger o turismo, que 
gera trabalho e renda”, alertou 
o professor.

Também participaram da 
audiência pública a gerente exe-
cutiva de Turismo do Governo do 
Estado e representante do Mi-
nistério do Turismo no Nordeste, 
Alessandra Lontra; o prefeito de 
Remígio, André Alves; a repre-
sentante do IFPB, Maria Cláudia 
Rodrigues; o secretário de Turis-
mo de Alagoa Nova, Jefferson 

Barbosa; a gestora de turismo 
no Sebrae, Regina Amorim; o 
ex-presidente e colaborador do 
Fórum de Turismo do Brejo, Ser-
gerson Silvestre; o representante 
da Fapesq, professor Roberto 
Germano; e a representante da 
Associação de Turismo de Re-
mígio, Cleide Cabral, além de 
membros da sociedade civil or-
ganizada.

Encaminhamentos
Com base no que foi discuti-

do durante a audiência pública, 
o deputado Chió garantiu a so-
licitação da inclusão dos fóruns 
das regiões turísticas no plane-
jamento do Conselho Estadual 
de Turismo, com a presença de 
representantes dos municípios 
nos planos e ações do Conselho; 
a criação de um plano de ação 
para a melhoria dos parques 
estaduais; a cobrança para que 
conste no orçamento as emen-
das voltadas para o turismo; 
além de solicitar a elaboração 
de campanhas publicitárias com 
os roteiros turísticos por parte 
do Governo do Estado e a in-
clusão da educação ambiental 
como prioridade na retomada 
econômica.



Brasil

Presidente do STF criticou a atitude de Jair Bolsonaro de tentar retirar da Corte o ministro Alexandre de Moraes

Presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
ministro Luiz Fux deu uma 
resposta contundente  on-
tem à tentativa do presiden-
te Jair Bolsonaro de retirar 
da Suprema Corte o ministro 
Alexandre de Moraes, plano 
já frustrado pela rejeição do 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), ao 
pedido de impeachment. 

Fux afirmou que os juí-
zes não devem ter “medo de 
decidir” e, portanto, preci-
sam ter sua independência 
preservada. Do contrário, o 
país ficaria sob pena de uma 
“ditadura sectária inadmissí-
vel numa democracia”. Para 
Fux, um pedido de impea-
chment nesse cenário tem 
“roupagem de ameaça”.

“A democracia está con-
solidada e ela não admite 

Amanda Pupo 
Agência Estado

Fux vê ‘roupagem de ameaça’
em pedido de impeachment
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CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1699/2021, em João Pessoa, 22 de Agosto de 2021 - 
Prazo 1825 dias, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO – CANAFISTULA I = MUNICIPIO: 
DUAS ESTRADAS, LAGOA DE DENTRO, SERRA DA RAIZ E SERTAOZINHO - UF: PB. Processo: 
2021-006518/TEC/LO-2666. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO HEMOCENTRO

SEGUNDO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 16.02.21.563

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021/HC
DATA DE ABERTURA: 09/09/2021 – ÀS 14h

REGISTRO CGE Nº. 21-01199-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADOS) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO COORDENADOR DA PARAÍBA.

Hemocentro Coordenador da Paraíba, através da sua Pregoeira, Sra. Anny Kariny Carvalho 
de Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 287/GS/2021 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a 
licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global do 
lote. O segundo Edital ficará à disposição no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa – PB 
e no site www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/editais.nsf SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – Recurso do SUS transferido 
ao Estado. Consulta com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 13:30h às 16:30 h, 
no Telefone/Fax: 083. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl.hemocentro@ses.pb.gov.br.

• Fica obrigatório o uso de mascara na sessão.
• Cada empresa só poderá ter um representante presente em sala. 

João Pessoa, 26 de agosto de 2021.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0
EDITAL – O Presidente da Federação dos Policiais Civis do Estado da Paraíba – FEPCEP, de-

vidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 35.506.872/0001-00, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando previsto no artigo 25 e 29, DO Estatuto 
Social, convoca todas as entidades filiadas à “FEPCEP”, representadas por seus delegados que 
estejam em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária 
Estadual, que elegerá a Nova diretoria Executiva e Conselho Fiscal com mandato quatriênio, a 
eleição será realizada no dia 03 de setembro de 2021, e terá como local sua sede provisória, na 
Avenida General Osório, n.º 90, sala 03, Centro, CPP 58.010-780, João Pessoa capital do Estado da 
Paraíba,  os trabalhos eleitorais do pleito serão iniciados as 8:00 horas, e em segunda convocação 
as 09:00 horas, com a presença de qualquer número de delegados devidamente habilitado. João 
Pessoa, 25 de agosto de 2021. Antônio Targino da Costa Neto –Presidente da FEPCEP

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDEL/PB
EDITAL DE ELEIÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDEL/PB, 

CNPJ: 22.917.651/0001-83, através de seu presidente no uso de suas atribuições estatutárias, com 
fulcro no art.11 e seguintes, do Estatuto Social vigente, convoca todos os Delegados da Polícia 
Civil em pleno gozo dos seus direitos sociais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária de 
Eleição, que elegerá os Novos Membros do Conselho Executivo, Fiscal e de Ética do SINDEL/PB, 
a eleição realizar-se-á, no dia 30 de setembro de 2021, no horário de 09h às 17h; local de votação 
no seguinte endereço: Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 51, Altiplano, Sala 508, João 
Pessoa/PB. As inscrições das chapas poderão ser feitas na sede provisória do SINDEL/PB, no 
horário de 09h às 12h, localizado na Rua Cassiano Pereira, nº 879, Jardim Paulistano, Campina 
Grande/PB, CEP: 58415-295.

Campina Grande /PB, 25 de agosto de 2021.
Steferson Gomes Nogueira Vieira

Presidente do SINDEL/PB

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará no dia 08 de setembrode 2021, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua José do 
Patrocínio 93,São José, Campina Grande, Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Extraordinária:
a)Deliberar sobre a distribuição de lucros dos exercícios sociais 2019 e 2020.

Campina Grande (PB), 26de agosto de 2021.
Eduardo de Oliveira Carlos da Silva 

Presidente do Conselho de Administração
SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) RURAIS  e AGRICULTORES(AS) FAMILIARES 

DE GADO BRAVO – PB
Rua José Mariano Barbosa - Centro – CEP: 58.492-000 - Gado Bravo /PB 

CNPJ: 03.690.581/0001-29
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Gado Bravo, no dia 26 de setembro de 2021, no período das 

08:00h às 14:00h, na Câmara Municipal, situada na Rua do Comércio, S/N – Gado Bravo - PB, para 
composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraíba devendo 
o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade no horário de 08:00h as 11:30h, no 
período de 15 (QUINZE) dias a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convoca-
ção encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Câmara de Vereadores e no Mercado Público. 

Gado Bravo - PB, 26 de agosto de 2021.
EDIELMA MARIA DA SILVA

Presidente

CAMAR CAMARÃO MARICULTURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.458.510/0002-49 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1558/2021 em João Pessoa, 06 de agosto de 2021 – Prazo: 730 dias. Para a atividade: Indus-
trialização de camarão – descabeçamento, descasque e congelamento, com área constituída de 
1.902,00m. Local Atividade Licenciada: RUA JOÃO DE BRITO LIMA MOURA, Nº 1226, MANDA-
CARÚ – Município: JOÃO PESSOA UF: PB – CEP: 58.027-070

PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ02.957.395/0001-40 torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença Previapara Construção de um Prédio Comercial, Situado à Rua Golfo de Tailândia, S/N, 
Q-71 L-04 – No Bairro de Intermarés, Cabedelo-PB.

B&D Construções e Incorporações LTDA.,CNPJ: 39.610.619/0001-53, torna público que reque-
reu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
InstalaçãoparaHabitaçãode ResidênciaMultifamiliar, no Loteamento Praia do Poço, Quadra 31-B, 
Lote 13-A, Poço– Cabedelo/PB.

WALTERCIO DA SILVA MONTEIRO – ME, Inscrita no CNPJ nº 19.154.324/0001-02, torna público 
que solicitou da SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente, a renovação de sua Licença de Operação, 
para atividade de ACADEMIA DE GINASTICA, situada a R. Inácio Ramos de Andrade, 228, Jardim 
Cidade Universitária, João Pessoa - PB.

AC SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA, CNPJ 40.114.630/0001-01, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a licença simplificada para autorização de funcionamento 
de seu estabelecimento situado na AV. GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº115, 
SALA 204, MAG SHOPPING, MANAÍRA, JOÃO PESSOA/PB.

que juízes trabalhem sobre 
o páreo de pena de sofrer 
impeachment. O impeach-
ment é um remédio extre-
mo”, afirmou Fux durante 
participação em evento pro-
movido pela XP Investimen-

tos. “Juiz não pode decidir 
com uma espada de Dâmo-
cles na cabeça. Não é pos-
sível que numa democracia 
as decisões judiciais sejam 
criminalizadas”, afirmou o 
presidente da Corte.

Ainda na avaliação de 
Fux, a falta de independên-
cia de um juiz acarreta num 
cenário de falta de “ordem e 
paz”. “Se suprimir essa inde-
pendência, não haverá ordem 
ou paz”, afirmou o ministro.

Numa vitória para a 
equipe econômica do go-
verno, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu ONT 
manter em vigor a lei que 
conferiu maior autonomia 
ao Banco Central. Bandeira 
defendida pela instituição e 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, a medida foi 
sancionada pelo presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, em fevereiro, mas con-
testada na Suprema Corte 
por partidos de oposição.

Com o risco judicial, in-
tegrantes do governo e da 
autoridade monetária entra-
ram em campo para tentar 
garantir a manutenção da lei 
- processo que foi acompa-
nhado com lupa pelo merca-
do. Em maio, o presidente do 

BC, Roberto Campos Neto, 
se reuniu com o presidente 
da Corte, ministro Luiz Fux, 
para apresentar argumentos 
favoráveis à lei.

Por oito votos a dois, o 
STF considerou a legislação 
válida e rejeitou a ação apre-
sentada por PT e PSOL. Nem 
todos os integrantes da Corte 
fizeram uma avaliação pro-
funda sobre o processo de au-
tonomia porque o julgamento 
se centrou numa questão for-
mal: se havia ou não irregula-
ridade no processo legislativo 
que culminou na lei.

O PT e o PSOL alegaram 
ao STF que a lei deveria ser 
declarada inconstitucional 
pela Corte porque, na ava-
liação das siglas, a autono-
mia do BC só poderia ter 
sido conferida por um pro-
jeto de lei de autoria do pre-
sidente da República - o que 
não foi o caso. 

Apesar de Bolsonaro 
ter enviado ao Congresso 
em 2019 uma proposta para 
dar maior independência 
ao Banco Central, o projeto 
aprovado formalmente foi 
de autoria de um senador.

Oito ministros, por sua 
vez, não enxergaram afron-
ta à Constituição nessa 
tramitação. Uma corrente 
entendeu que a autonomia 
do BC não requer um proje-
to exclusivo do presidente, 
enquanto outra avaliou que, 
apesar da exigência existir 
para o caso, o problema foi 
sanado pelo fato de o pro-
jeto enviado por Bolsonaro 
ter tramitado conjuntamen-
te no Congresso.

“Apesar de o projeto de 
lei ser de autoria parlamen-
tar, a redação final da lei é 
a sugerida pelo presidente”, 
argumentou o ministro Ale-
xandre de Moraes.

Limites
Com a lei, os poderes 

do Governo Federal sobre a 
autoridade da política mo-
netária do país ficaram limi-
tados. A legislação impede, 
por exemplo que o presiden-
te e os diretores do BC se-
jam exonerados por fatores 
políticos; e ainda define um 
rodízio no cargo que faz com 
que novos governos sejam 
obrigados a trabalhar por no 
mínimo três anos com o in-
dicado pelo antecessor.

Mandatos fixos e não 
coincidentes para os diri-
gentes da instituição tam-
bém foram estabelecidos 
pela lei. Além disso, o texto 
determina que o BC tenha 
como objetivos o controle 
da inflação e a estabilida-
de do sistema financeiro, a 
suavização dos ciclos de ati-
vidade e o fomento ao pleno 
emprego.

Por 8 votos 2, Supremo valida lei que
garante autonomia ao Banco Central

Combate à covid-19

Brasil vai produzir a 
vacina Pfizer em 2022

A Pfizer e a BioNTe-
ch anunciaram ontem a 
assinatura de uma carta 
de intenção com a farma-
cêutica brasileira Euro-
farma para a produção da 
vacina contra a covid-19 
no Brasil. Segundo comu-
nicado das empresas, os 
procedimentos de trans-
ferência de tecnologia, 
desenvolvimento no local 
e instalação de equipa-
mentos começarão “ime-
diatamente”, com início 
da fabricação em 2022.

A empresa brasilei-
ra será responsável pela 
produção e distribuição 
do imunizante (chamado 
Comirnaty) para a Amé-
rica Latina. A estimativa 
é de entrega de mais de 

100 milhões de doses 
anualmente.

O produto é uma das 
quatro vacinas contra o 
coronavírus autorizadas 
para aplicação no Bra-
sil, sendo o único até o 
momento liberado para 
adolescentes de 12 a 17 
anos. Na quarta-feira, 25, o 
Ministério da Saúde anun-
ciou o início da aplicação 
de uma terceira dose de 
imunizantes para reforço 
contra a doença em parte 
da população idosa e imu-
nossuprimidos a partir de 
setembro.

A Eurofarma receberá 
os insumos dos Estados 
Unidos. O acordo faz parte 
da expansão da fabricação 
da Comirnaty em diferen-
tes regiões globais, com a 
inclusão de “dezenas de 
parceiros”.

Agência Estado 

O Tribunal Superior 
Eleitoral cassou o diploma 
do deputado federal Emer-
son Miguel Petriv (Pros), o 
‘Boca Aberta’, eleito pelo Pa-
raná nas eleições 2018. Por 
unanimidade, o colegiado 
também determinou a ime-
diata retotalização do pleito 
para o cargo em questão, 
computando-se para a legen-
da os votos nominais atribuí-
dos ao parlamentar, com a 
imediata diplomação do pri-
meiro suplente da coligação.

O julgamento ocorreu 
na sessão plenária da terça-
feira, 24, ocasião na qual os 
ministros acompanharam 
voto do relator, ministro Luis 
Felipe Salomão, e acolheram 

quatro recursos contra expe-
dição de diploma apresenta-
dos contra o parlamentar. Os 
procedimentos foram inter-
postos pelo Ministério Públi-
co e pelos suplentes Osmar 
José Serraglio, Valdir Luiz 
Rossoni e Evandro Rogério 
Roman. As informações fo-
ram divulgadas pelo TSE

O ‘Boca Aberta’ teve o 
mandato de vereador cassa-
do pela Câmara Municipal de 
Londrina (PR), em 2017, por 
quebra de decoro parlamen-
tar, ficando inelegível por oito 
anos. Em 2018, sua candida-
tura foi registrada em razão 
de liminar do Tribunal de 
Justiça ter suspendido os efei-
tos do decreto legislativo que 
cassou o mandato do político 
na Câmara.

TSE cassa mandato do 
deputado ‘Boca Aberta’

Fux afirmou que os juízes não devem ter “medo de decidir” e precisam ter sua independência preservada

Foto: Agência Estado

Priscila Mengue 
Agência Estado

Amanda Pupo e 
Weslley Galzo
Agêncio Estado
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Entre as vítimas do ataques que aconteceu próximo ao aeroporto da cidade estão 12 militares norte-americanos

Explosões em Cabul deixam 
pelo menos 72 pessoas mortas
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Agência Estado 

As explosões próximas ao 
aeroporto de Cabul, no Afega-
nistão, deixaram ao menos 60 
afegãos e 12 militares norte-a-
mericanos mortos ontem. No 
momento da tragédia, multi-
dões tentavam entrar nas insta-
lações controladas por america-
nos, interrompendo os esforços 
de retirada de pessoas do país.

O ataque à bomba foi segui-
do por um ataque de homens ar-
mados ligados ao Estado Islâmi-
co, de acordo com o Pentágono, 
que informou 
que 15 milita-
res norte-ame-
ricanos ficaram 
feridos.

De acordo 
com o governo 
norte-america-
no, a retirada 
dos cerca de 
mil cidadãos 
dos EUA que 
seguem no 
Afeganistão 
c o n t i n u a rá 
sendo feita, as-
sim como dos afegãos aliados. 
Washington espera que esses 
ataques continuem e, segundo 
autoridades do Departamento 
de Defesa, os EUA “irão atrás” 
dos que estiverem associados 
a eles.

Testemunhas relataram 
várias mortes entre os afegãos, 
muitos dos quais estavam ten-
tando entrar no aeroporto por-

que haviam ajudado os esforços 
da coalizão liderada pelos EUA 
e temido a perseguição pelo 
Talibã.

Um afegão que tentava 
pela quinta vez entrar no aero-
porto e embarcar em um dos 
aviões de evacuação estava 
parado no meio da multidão 
do lado de fora do aeroporto 
quando a detonação ocorreu 
“Muitas pessoas se machuca-
ram”, disse ele por telefone. 
“Eu ajudei uma menina. Acho 
que ela morreu.”

Outro afegão que estava no 
meio da multi-
dão perto do 
hotel Baron 
disse que a ex-
plosão ocorreu 
no meio de mi-
lhares de pes-
soas. Ele disse 
que viu muitas 
pessoas muti-
ladas e ensan-
guentadas sen-
do trazidas e foi 
informado de 
muitas mortes.

Fotos su-
postamente tiradas de perto 
do local da explosão mostra-
ram civis transportando pes-
soas feridas e ensanguentadas 
em carrinhos de mão. O Hos-
pital de Emergência de Cabul, 
administrado por uma orga-
nização italiana, disse que 30 
pacientes chegaram ao centro 
cirúrgico, incluindo seis mor-
tos na chegada.

Ex-candidata à presidência dos Estados Unidos

Brasil e EUA deveriam fazer mais para 
preservar a democracia, afirma Hillary
Altamiro Silva Junior e 
Cynthia Decloedt
Agência Estado

Hillary Rodham Clinton, 
ex-secretária de Estado e 
candidata à presidência dos 
Estados Unidos em 2016, 
mostrou preocupação com 
os rumos da democracia no 
planeta. Em evento da XP, ela 
argumentou que países como 
os Estados Unidos e Brasil 
precisam fazer mais para pre-
servar a democracia e com-
bater as ameaças ao sistema 
democrático.

“Estou muito preocupa-
da com a democracia. E estou 
preocupada porque acho que 
há muitas pressões na demo-
cracia hoje em dia, que são 
bastante perigosas”, afirmou 
a ex-secretária de Estado Hil-
lary Clinton.

A democrata disse que 
olha pelo mundo e vê líderes 
que foram eleitos, mas não 
acreditam nas leis, e só que-
rem mais poder, tornando-se 
líderes autoritários. “É uma 
ameaça séria à democracia”, 
disse. Hillary culpou as re-
des sociais pelas ameaças. A 
democracia, segundo ela, re-
quer que as pessoas tenham 
acesso a informação confiá-

Variante Delta obriga Sydney a 
montar tendas de emergência
Agência Brasil

Pela primeira vez, durante 
a pandemia de covid-19, a Aus-
trália registra número recorde de 
novos casos da doença, ultrapas-
sando mil notificações. Os dois 
principais hospitais de Sydney 
recorrem a tendas de emergên-
cia para lidar com o aumento de 
doentes. Os dois meses de con-
finamento não travaram a con-
taminação da variante Delta, e 
a principal cidade do estado de 
Nova Gales do Sul é o epicentro 
da nova onda de infecções diá-
rias no país.

Nova Gales do Sul somou 
1.029 casos em 24 horas, sendo 

969 detectados nos arredores 
de Sydney.

Os hospitais Westmead e 
Blacktown montaram tendas 
de emergência para atender 
o rápido aumento de doentes. 
As áreas médicas improvisadas 
pretendem ajudar “aliviar os 
atrasos”, explicou à Reuters um 
porta-voz do Distrito Sanitário 
Local de Sydney Ocidental. Os 
doentes são examinados e lim-
pos nas tendas, que funcionam 
como antecâmaras, controlando 
a capacidade dos hospitais.

Dos 116 doentes internados 
nos cuidados intensivos, 102 não 
foram vacinados. Os últimos re-
gistros incluem mais três mor-

tes, entre elas a de um homem de 
aproximadamente 30 anos que 
morreu em casa. Há testemunhos 
que falam do amontoado de am-
bulâncias com pessoas infectadas 
à porta dos hospitais, devido ao 
aumento dos casos.

Alan O’Riordan, da Associa-
ção australiana de Paramédicos, 
relata que o Hospital Blacktown, 
na última quarta feira à tarde, 
parou de receber pacientes com 
covid-19, e as ambulâncias tive-
ram que levar os doentes para 
outros hospitais. Os hospitais 
Concord, the Royal Prince Alfred 
e Canterbury também recusaram 
ambulâncias. “Esta situação está 
causando muitos atrasos. Temos 

que levar os doentes para mais 
longe. Se o sistema de ambulân-
cias diminuiu para um ritmo de 
caracol e não se pode responder 
a uma emergência diária, então 
passa a haver risco para os doen-
tes”, alertou O’Riordan, citado na 
publicação PerthNow.

Gladys Berejiklian, do go-
verno regional, diz que o “siste-
ma está sob pressão” mas espera 
que assim que as taxas de vaci-
nação aumentarem, a crise dimi-
nua. Acrescenta que o sistema de 
emergência está funcionando.

Berejiklian acredita que 
70% da população de Nova Ga-
les do Sul estejam vacinados em 
outubro.

Agência Estado

O Japão suspendeu o 
uso de cerca de 1,63 mi-
lhão de doses da vacina da 
Moderna contra a covid-19 
ontem após detectar a con-
taminação de parte dos 
frascos, o que aumentou te-
mores de escassez de imu-
nizantes no momento em 
que o país tenta acelerar 
sua campanha de vacina-
ção ante uma nova onda de 
contágios.

O Ministério da Saú-
de japonês afirmou que a 

contaminação, detectada 
em frascos que não haviam 
sido utilizados, foi encon-
trada em diversos locais 
de aplicação. Segundo o 
governo, algumas doses de 
lotes afetados podem ter 
sido aplicadas, mas até o 
momento, efeitos adversos 
não foram relatados.

Segurança
A Takeda Pharmaceu-

tical, empresa responsável 
pela distribuição da vacina 
da Moderna no Japão, afir-
mou que decidiu suspen-

der o uso de doses fabri-
cadas na mesma linha de 
produção das vacinas afe-
tadas como medida de se-
gurança. A empresa pediu 
à Moderna para conduzir 
uma investigação de emer-
gência e disse a instituições 
médicas e organizadores 
para que não apliquem do-
ses produzidas na Espanha. 
O Ministério e a Takeda 
não deram detalhes sobre 
o tipo de contaminação, ou 
se as doses afetadas foram 
distribuídas também fora 
do Japão.

 Exterior
A vacinação no Japão 

depende exclusivamente 
de vacinas produzidas no 
exterior, o que inclui a da 
Moderna e os imunizantes 
da Pfizer e da AstraZeneca. 
Desde meados de junho, 
as doses da Moderna es-
tão disponíveis em grandes 
centros de vacinação, e aju-
daram a acelerar a campa-
nha no país. Cerca de 43% 
da população japonesa está 
totalmente vacinada, e em 
média, 1 um milhão de do-
ses são aplicadas por dia.

Japão: 1,6 milhão de doses de vacinas 
têm uso suspenso após contaminação

vel, baseada em fatos, checa-
da, sendo cada vez mais difícil 
achar isso nas redes sociais.

Ela lembra, por exemplo, 
que tem havido uma explosão 
de informações falsas e erra-
das, incluindo sobre as vaci-
nas contra a covid-19. “Temos 
que fazer muito mais, em paí-
ses como o Brasil e Estados 
Unidos, para se levantarem 

contra essas ameaças à nossa 
democracia.”

Hillary defendeu que go-
vernos e empresas de tecno-
logia avancem em combater 
a disseminação de notícias 
falsas e o discurso do ódio 
que ameaçam a democracia. 
As empresas, por exemplo, 
podem avançar na autorre-
gulação. Mas até agora isso 

não tem sido observado e o 
governo precisa apertar a re-
gulação, disse ela.

As gigantes de tecnolo-
gias sabem desse problema 
e precisam tomar medidas 
para combatê-lo. “As com-
panhias precisam tomar o 
primeiro passo, mas se elas 
não o fizerem, o governo 
precisa agir.”

Hillary Clinton culpou 
as redes sociais pelas 
ameaças à democracia

Foto: Fotos Públicas

Estado Islâmico

O Estado Islâmico reivindicou a autoria 
do ataque na entrada do aeroporto de Ca-
bul, no Afeganistão, ontem, disse a agência 
de notícias do grupo, a Amaq, em seu canal 
Telegram. Uma explosão do lado de fora do 
aeroporto de Cabul deixou dezenas de pes-
soas mortas, incluindo crianças, e feriu muitos 
guardas do Talibã, segundo um representante 
do grupo islâmico. Os Estados Unidos têm se 
apressado para retirar cidadãos norte-ameri-
canos e afegãos de Cabul antes do prazo final 
para a conclusão da retirada de suas tropas, 
em 31 de agosto.

O chefe do Comando Central dos Estados 
Unidos, general Frank McKenzie, confirmou 
o ataque a bombas feito por dois suicidas e, 
entre os mortos, estão 12 soldados norte-a-
mericanos e deixou mais 15 feridos.

McKenzie disse em uma coletiva de im-
prensa no Pentágono que o ataque foi seguido 
por um tiroteio, e que, mesmo com os militares 
estando tristes com as mortes, os voos de re-
tirada de pessoas do Afeganistão continuam. 
Ele disse que cerca de mil cidadãos  norte-a-
mericanos ainda estão no país.

Agência Brasil

André Marinho
Agência Estado

Enquanto avança pelo 
Golfo do México, a depres-
são tropical (quando os 
ventos de um ciclone tro-
pical não superam os 60 
km/h) Nine pode ser ele-
vada à condição de fura-
cão antes de atingir a cos-
ta americana no próximo 
domingo, alertou ontem o 
Centro Nacional de Furacão 
(NHS, na sigla em inglês). A 

entidade, no entanto, dei-
xou claro que a previsão 
envolve incertezas maiores 
que o normal, uma vez que 
o fenômeno ainda está em 
formação.

Segundo o NHS, o sis-
tema deve provocar fortes 
chuvas e inundações na Ja-
maica, nas Ilhas Cayman e 
no oeste de Cuba. Há riscos 
também de ventanias a par-
tir do domingo nos Estados 
da Flórida, Texas e Louisia-
na, nos Estados Unidos.

Furacão deve atingir 
a costa americana

No momento da 
tragédia, multidões 
tentavam entrar nas 

instalações controladas 
por americanos, 

interrompendo os 
esforços de retirada  
de pessoas do país
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Saldo positivo no Estado acontece pelo quinto mês consecutivo, segundo o Caged, mostrando recuperação na economia
Pelo quinto mês seguido, 

a Paraíba gera saldo positivo 
no mercado de trabalho com 
carteira assinada, mesmo ain-
da sob os efeitos da pandemia 
de covid-19 na economia. Em 
julho, o número de trabalha-
dores admitidos foi de 13.738 
contra 10.609 desligamentos, 
gerando um saldo de 3.129 
vagas com carteira assinada, 
com base do novo Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

Julho é o quinto mês se-
guido que a Paraíba apresen-
ta resultado positivo no traba-
lho formal. O saldo do último 
mês foi o segundo melhor 
do ano, ficando atrás apenas 
de junho (3.239). Os outros 
três meses de saldo positivo 
foram março (1.943); abril 
(605) e maio (2.841).  

Os setores que mais con-
tribuíram com o bom desem-
penho de julho foram servi-
ços (1.115 vagas), indústria 
(1.016 vagas) e comércio 
(526 vagas), enquanto a cons-
trução (358) e agropecuária 
(114) completaram as cinco 
atividades com todas regis-
trando alta no último mês. No 
acumulado de janeiro a julho 
deste ano, o Estado registrou 
um saldo de 10.387 empre-
gos, resultado da admissão de 
88.777 postos criados contra 
78.390 desligamentos.

Cenário regional 
As cinco regiões brasilei-

ras apresentaram saldo po-
sitivo. No Sudeste, o mês de 
julho terminou com um saldo 
de 161.951 postos. O Nordes-
te teve 54.456 vagas, seguido 
pelas regiões Sul (42.639); 
Centro-Oeste (35.216 postos) 
e Norte (22.417 postos).

O país registrou um sal-
do total de 316.580 novos 
trabalhadores contratados 
com carteira assinada em 
julho deste ano. O número 
é o resultado de um total de 
1.656.182 admissões contra 
1.339.602 desligamentos.

Paraíba registra 3.129 novos 
empregos formais em julho

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
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A concorrência é uma das coisas com que 
o empreendedor precisa estar continuamente 
atento. O mercado se torna cada dia mais 
competitivo e, apesar de acreditar que existe 
espaço para todos, a disputa pelo consumidor 
é um fato que não pode e não deve ser 
desconsiderado.

Um dos grandes teóricos da Administração 
e professor da faculdade de Havard, Michel 
Porter, trata de cinco fatores denominados forças 
competitivas para analisar a concorrência entre 
as empresas. A análise das cinco forças de Porter 
é de fundamental importância para determinar 
de que forma uma empresa deve entrar no 
mercado, como deve se posicionar frente à 
concorrência, fornecedores e clientes.

Essa metodologia de análise pode ser 
aplicada aos grandes e pequenos negócios, e 
serve de exercício para o empreendedor detectar 
se está dando a devida atenção a essa questão e o 
quanto ela pode impactar no seu negócio.

A primeira questão a ser observada está 
relacionada à rivalidade entre competidores. 
O primeiro passo para uma boa análise da 

sua competitividade é observar identificando 
quem são seus concorrentes diretos, se essa 
concorrência já está estabelecida no mercado, 
se a clientela reconhece essa concorrência como 
referência no mercado, quais as suas vantagens 
competitivas, se eles têm custos menores e 
margens de lucro maiores, se você está em 
uma localização melhor ou pior. Todas essas 
informações vão lhe ajudar a se localizar em 
relação a sua concorrência. É saudável que haja 
uma certa rivalidade entre a concorrência, essa 
disputa deve provocar uma melhora na qualidade 
de produtos e serviços oferecidos ao consumidor.

Ameaça de novos entrantes. Essa é a forma 
técnica de falar sobre como você deve lidar com a 
possibilidade de novas concorrências “tomarem” 
o seu mercado. É de fundamental importância 
que desde o início de um empreendimento seja 
desenvolvido o hábito de criar barreiras para a 
entrada de novas empresas no mercado. Coisas 
como a criação de patentes (direito exclusivo 
sobre uma invenção ou criação industrializável), 
contratos de exclusividade, registro de uma 
marca, são mecanismos que ajudam a evitar a 

entrada de novos concorrentes. Nesse caso, a 
empresa entrante ainda não está no campo da 
concorrência, mas buscando seu espaço.

Em relação aos produtos, podemos falar 
sobre a ameaça de produtos substitutos. Alguns 
empreendedores acreditam que ao criar um 
produto inovador ele não possui concorrência, 
mas é importante pensar que o mercado hoje 
evolui muito rápido. O que é uma novidade 
agora, amanhã já pode estar defasado. Fazer 
um comparativo dos seus produtos os que 
oferecem benefícios iguais ou semelhantes ao 
seu vai lhe deixar atento a sempre procurar 
aperfeiçoar, buscando sempre a inovação e 
consequentemente ao destaque no mercado.

Empresas com poucos fornecedores 
acabam se tornando dependentes deles. O poder 
de barganha dos fornecedores é um fator que 
precisa ter a sua atenção. É muito importante 
construir parcerias e ter uma boa relação 
com seus fornecedores, afinal, são eles que 
decidem prazos de entrega, custos e qualidade 
dos produtos, e também se você será seu 
representante exclusivo ou não. Esse último fator, 

por exemplo, pode trazer limitações complicadas 
para o seu negócio.

Um outro poder muito forte é o poder 
de barganha do cliente. Depender de poucos 
consumidores leva o empreendedor a uma 
situação de refém. Diversificar seus produtos 
para que clientelas diferentes apareçam ajuda 
a sair dessa dificuldade. Deve-se sempre 
buscar a excelência no atendimento ao cliente, 
construindo uma relação de confiança onde a 
qualidade se sobressaia mais que preços baixos, 
por exemplo.

As forças da competitividade foram 
pensadas para ajudar o administrador a 
reconhecer os fatores internos e externos que 
podem influenciar na posição de seu negócio 
no mercado. Esse pensamento precisa fazer 
parte da rotina do empreendedor que busca 
destaque e, consequentemente, sucesso para seu 
negócio. Algumas dessas estratégias precisam ser 
pensadas e postas em prática cotidianamente, 
afinal em um mercado tão competitivo, é 
essencial direcionar boa parte de suas atenções 
para concorrentes, fornecedores e clientes.

As forças da competitividade
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Nos supermercados

Laticínios estão mais caros e sem opções

No Brasil, a cada cem 
produtos procurados pe-
los consumidores nos su-
permercados, 11 estão 
começando a faltar nas 
prateleiras. Pelo menos é 
o que indica uma pesqui-
sa recente realizada pela 
Neogrid, empresa especia-
lizada em soluções para o 
setor. Na Paraíba, segundo 
o superintendente da Asso-
ciação de Supermercados 
da Paraíba (ASPB), Damião 
Evangelista, apesar disso 
não há motivo para preo-

cupação. “Não estamos 
vivendo uma situação de 
desabastecimento, mas já 
há uma dificuldade para 
aquisição dos produtos de-
rivados do leite, em razão 
da escassez do produto, ou 
seja, da matéria-prima. E 
mesmo com essa dificulda-
de não estamos tendo uma 
ruptura desses produtos 
em nossas redes”, destacou.

No entanto, Damião 
admitiu a preocupação de 
empresários. “Tanto que 
alguns fornecedores de 

queijo já não estão aten-
dendo os pedidos em sua 
totalidade, mas ainda não 
podemos dizer que essa es-
cassez esteja provocando a 
falta do leite e de seus deri-
vados nas gôndolas”.  

Empresários do setor 
apontam uma série de fato-
res para que aconteça uma 
ruptura no fornecimento 
de alguns produtos, que 
vão desde problemas cli-
máticos até a falta de ma-
téria-prima. Ovos, margari-
na e leite são os itens que 
mais faltaram nos super-
mercados do país durante 
o mês de julho, segundo a 
pesquisa da Neogrid. O que 
não ocorreu nas redes de 
supermercados da Paraíba. 
No entanto, foi notada, nos 
setores de queijos, uma re-
dução no número de mar-
cas oferecidas do produto. 
O que deixou o consumidor 
com as mesmas opções nas 
prateleiras.

O superintendente 
da ASPB, reconhece que 
o  leite está enfrentando 
problema no fornecimen-
to em praticamente todo o 
país, mas avaliou que isso 
não causou o desabasteci-
mento. “Outros produtos 
como o ovo ou a margari-
na, que chegou a faltar em 
alguns supermercados do 
país, continuaram e con-
tinuam sendo vendidos 
sem problemas de desa-
bastecimento na Paraíba”, 
observou.

A falta de matéria-pri-
ma vem causando trans-
torno na indústria porque 
impacta toda a cadeia de 
abastecimento. Com essa 
escassez, a indústria não 

José Alves
zavieira2@gmail.com

consegue, por exemplo, 
embalar, nem produzir 
produtos. O que provoca 
um atraso na produção e 
na entrega. 

Poder de compra
Para o gerente de um 

dos supermercados da 
capital, Geraldo Gomes, a 
queda no poder de compra 
do consumidor é um fator 
que também provoca o 
desabastecimento. “Quan-
do acontece a redução do 
consumo de algum produ-
to com valor mais alto e a 
pessoa passa, por exemplo, 
a comprar uma margarina 
de uma marca mais barata, 
a marca que ele comprava 
antes por um valor mais 
alto acaba sofrendo uma 
ruptura. Isso acarreta uma 
demora na entrega do pro-
duto entre a empresa e a 
indústria”, disse. Geraldo 

explicou que, desta forma, 
o supermercado demora a 
fazer um novo pedido e a 
indústria acaba atrasando 
o repasse aos mercados.  

O gerente afirmou 
ainda que os supermerca-
distas estão enfrentando 
problemas na cadeia de 
abastecimento em razão 
do aumento constante dos 
preços. De acordo com o 
levantamento da Neogrid,  
leite, ovos e margarina fo-
ram os produtos com maior 
taxa de ruptura nas gôndo-
las dos supermercados do 
país no mês de julho.

Preços mais caros
A consumidora e dona 

de casa, Ana Abath, afirmou 
que não sentiu a falta do 
leite nos supermercados de 
João Pessoa, mas disse que 
os preços do leite em pó ou 
líquido sofrem reajustes 

em todas as semanas. “Tre-
zentos e oitenta gramas de 
uma lata de leite em pó já 
está sendo vendida a R$ 
15,80, um verdadeiro ab-
surdo. Quando entramos 
nos supermercados a cada 
semana, somos surpreen-
didas com novos reajustes 
e temos que procurar qual 
o mais barato”, desabafou.

Levando em conside-
ração os critérios adotados 
pela Neogrid para esse ran-
king, que é desenvolvido 
desde 2015, os 10 produtos 
que mais faltaram nas gôn-
dolas no primeiro semes-
tre deste ano foram: leite 
longa vida (20%), bebidas 
à base de soja (19%), pro-
teína de soja (18%), ovos 
de aves (17%), margari-
na (13%), açúcar (12%), 
massa (12%), leite em pó 
(11%), requeijão (11%) e 
conhaque (11%). 

Consumidor paraibano não chegou a sentir a ausência de produtos, mas reclama dos preços mais elevados

Foto: Roberto Guedes

Não há 
desabastecimento, mas 

há dificuldade para 
aquisição dos produtos 
derivados do leite, em 
razão da escassez do 
produto, ou seja, da 
matéria-prima



Economia

Decreto publicado pelo Governo Federal definiu que empréstimos poderão ser realizados por instituições “fiadoras”

O Governo Federal publi-
cou decreto que institui o Sis-
tema Nacional de Garantias 
de Crédito, com o objetivo de 
facilitar o acesso de micro e 
pequenas empresas ao crédi-
to simplificado. A medida foi 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União e entrou em 
vigor imediatamente.

Pelo novo sistema, as 
garantias dos empréstimos 
poderão ser realizadas por 
outras instituições, uma espé-
cie de fiador. As entidades au-
torizadas são: as sociedades 
de garantia solidária e as so-
ciedades de contragarantia; 
as cooperativas de crédito; os 
fundos públicos ou privados; 
e qualquer instituição cujo es-
tatuto ou contrato social con-
temple a outorga de garantia 
em operações de crédito.

“Assim, por exemplo, um 
grupo de empresas poderá se 
juntar e montar uma coope-
rativa de crédito e garantir as 
operações que forem contra-
tadas pelos seus cooperados”, 
explicou a Secretaria-Geral 
da Presidência, em nota.

Os fundos já em opera-
ção também poderão parti-
cipar do novo sistema, como 
o Fundo de Garantia de Ope-
rações (FGO), do Banco do 
Brasil, que dá garantia aos 
créditos no âmbito do Pro-
grama Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronam-
pe), e o Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI), 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Entretanto, 
de acordo com o decreto, a 
instituição desse sistema não 

implica em aporte adicional 
de recursos do Tesouro Na-
cional nas outorgas de garan-
tias em operações de crédito, 
exceto se previsto em lei or-
çamentária.

O novo sistema de ga-
rantias integra o Sistema 
Financeiro Nacional. Para 
estimular as operações na 
nova modalidade, os órgãos 
reguladores do sistema fi-
nanceiro serão responsáveis 
por estabelecer condições 
mais flexíveis nos emprésti-
mos para esse segmento do 
mercado. Por sua vez, o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) deverá regulamentar 
a aceitação e a prestação de 
garantias por parte das insti-
tuições financeiras, estabele-
cendo critérios prudenciais e 
de supervisão.

Crédito tradicional
Segundo a Secretaria-

Geral, apesar da contribui-
ção para a geração de vagas, 
essas empresas possuem 
dificuldades de acesso ao sis-
tema de crédito tradicional, 
por não conseguirem prestar 
as garantias normalmente 
exigidas nessas operações. 
“Por esse motivo, elas aca-
bam sendo preteridas pelas 
instituições financeiras, que 
podem preferir emprestar 
seus recursos para empresas 
com maior porte e patrimô-
nio”, segue a nota. 

Em até 180 dias, as en-
tidades autorizadas a operar 
pelo novo sistema deverão 
disponibilizar em seus sites 
as informações sobre a ori-
gem dos recursos que las-
treiam as garantias emitidas 
e os saldos agregados das 
operações de crédito garanti-
das e ativas.

Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Pequenas e microempresas do 
país terão crédito facilitado
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Valor indefinido

Gás de cozinha terá sétima alta do 
ano no Estado a partir de setembro

O preço do gás de co-
zinha terá novo reajuste a 
partir do mês de setembro 
na Paraíba. O aumento, 
referente ao dissídio cole-
tivo dos revendedores do 
Gás Liquefeito de Petró-
leo (GLP), será o sétimo 
somente em 2021. O pre-
sidente do Sindicato dos 
Revendedores de Gás de 
Cozinha da Paraíba (Sinre-
gás-PB), Marcos Antônio 
Bezerra, afirmou que ainda 
não sabe de quanto será o 
impacto para os consumi-
dores paraibanos.

O reajuste da catego-
ria acontece anualmente e 
decorre do acordo coletivo 
que prevê diminuir os im-
pactos dos gastos com a re-
venda do produto. Segundo 
Marcos, o percentual sem-
pre contempla as despesas 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Novo aumento 
será motivado pelo 
acordo coletivo dos 

revendedores  

Dissídio

gerais e a expectativa é de 
que seja um valor alto. “É 
feita uma somatória do ano 
inteiro de quanto aumen-
tou o combustível, a folha e 
as despesas em geral, e pe-
ga-se tudo isso para fazer 
o reajuste. Por isso que dá 
(um valor) alto”, explicou o 
presidente do Sinregás-PB.

Segundo dados da 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), em janeiro 
deste ano o preço médio do 
gás de cozinha na Paraíba 
era de R$ 80 e passou para  
R$ 90 ou R$ 95.

Atualmente, a média 
do botijão de gás de 13 qui-
los, em João Pessoa, está 
entre R$ 89 e R$ 100, de 
acordo com pesquisa rea-
lizada pela Autarquia de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Estado da Pa-
raíba (Procon-PB). Para a 
compra do botijão novo, o 
Procon Estadual divulgou 
que os preços ultrapassam 
R$ 200, chegando a R$ 280 
em alguns bairros, como no 
Bessa, na zona leste da ca-
pital paraibana. 

O presidente do Sinre-
gás-PB ainda menciona que 
o aumento das distribuido-
ras pode coincidir com um 
novo reajuste por parte da 
Petrobras, mas, em conta-
to com a estatal, não houve 
confirmação da informação. Preço médio do gás de cozinha na Paraíba passou de R$ 80 para até R$ 95

Foto: Evandro Pereira

A produção da safra de 
grãos 2021/2022 do Bra-
sil ficará em 289,6 milhões 
de toneladas. A expectativa 
foi apresentada ontem pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em 
videoconferência para apre-
sentar as primeiras proje-
ções oficiais da produção. 
Os números consideram a 
projeção das safras de soja, 
arroz, milho, algodão e fei-
jão, que correspondem a 
cerca de 94% do total de 
grãos do país.

De acordo com a Conab, 
na produção da safra há uma 
expectativa de leve aumento 
da safra de arroz, com recu-
peração dos estoques; re-
cuperação forte da safra de 
algodão, com o incremento 
das exportações e manu-
tenção da área plantada de 
feijão, mas com aumento de 
produtividade.

Segundo o diretor-pre-
sidente da Conab, Guilherme 
Ribeiro, os destaques de-
vem ficar para o milho, cuja 
expectativa é de colheita de 
116 milhões de toneladas, 
e a soja, com produção de 
141,2 milhões de toneladas. 

“Temos a previsão de uma 
safra recorde estimada em 
289,6 milhões de toneladas 
e rumo a 300 milhões, com 
um recorde na produção de 
milho e soja e o Brasil per-
manecendo o maior expor-
tador de soja do mundo”, 
afirmou Ribeiro.

Segundo as projeções, 
as exportações de soja em 
2020 devem ficar em 83,42 
milhões de toneladas e no 
próximo ano devem chegar 
a 87,58 milhões de tonela-
das, com a área de cultivo da 
oleaginosa alcançando 39,91 
milhões de hectares.

Alta do dólar 
A Conab informou que 

a alta está sendo puxada 
principalmente pelo alta do 
dólar, que favorece as expor-
tações, além do aumento na 
demanda da China, principal 
comprador do produto.

Em relação ao milho, a 
Conab destacou que a produ-
ção apresentou um aumento 
de 33,8% na comparação 
anual. Os números indicam 
uma recuperação após o cul-
tivo ter sofrido com a seca 
e a geada. Com isso, a safra 
de verão do cereal deve au-
mentar 9% ficando em 27,2 
milhões de toneladas.

Safra de grãos no país 
pode bater recorde
Luciano Nascimento
Agência Brasil

Custo da construção civil tem alta 
de 0,56% em agosto, mostra FGV

O Índice Nacional de 
Custo da Construção - Mer-
cado (INCC-M) subiu 0,56% 
em agosto. O percentual é 
menor do que o registrado 
em julho. Naquele mês, o ín-
dice teve elevação de 1,24%. 
Com o resultado de agosto, o 
indicador apresentou avan-
ço de 11,37% no ano e de 
17,05% em 12 meses.

No mesmo mês de 2020, 
o INCC-M teve alta de 0,82% 
e de 4,44% em 12 meses. Os 
dados indicador foram di-

vulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV).

A taxa do índice relativo 
a Materiais, Equipamentos e 
Serviços caiu de 1,37% em ju-
lho para 1,10% no mês seguin-
te. Já o índice relativo à Mão de 
Obra após alta de 1,12% em 
julho, não variou em agosto.

Houve redução também 
na taxa correspondente a 
Materiais e Equipamen-
tos, que integra o grupo 
Materiais, Equipamentos 
e Serviços: variou 1,17% 
em agosto, contra 1,52% 

no mês anterior. “Dois dos 
quatro subgrupos compo-
nentes apresentaram de-
créscimo em suas taxas de 
variação, destacando-se ma-
teriais para estrutura, cuja 
taxa passou de 1,85% para 
1,05%”, revelou o Ibre.

Com relação aos Serviços 
a variação saiu de 0,65% em 
julho, para 0,78% em agos-
to. O destaque neste grupo, 
foi o avanço da taxa do item 
aluguel de máquinas e equi-
pamentos, que passou de 
0,61% para 1,37%. Após alta 
de 1,12% em julho, a taxa re-
ferente ao índice da Mão de 

Obra não variou em agosto.

Capitais
De acordo com o Ibre, 

cinco capitais apresentaram 
queda nas suas taxas de va-
riação: Salvador (0,56%), 
Recife (0,72%), Rio de Ja-
neiro (0,42%), Porto Alegre 
(0,49%) e São Paulo (0,56%). 
No sentido contrário, Brasí-
lia (0,80%) e Belo Horizonte 
(0,66%) registraram alta em 
suas taxas de variação. O pe-
ríodo de coleta de dados do 
INCC-M é entre os dias 21 do 
mês anterior e 20 do mês de 
referência.

Cristina Indio do Brasil
Agência Brasil

Privatômetro: venda de ativos da 
Petrobras soma mais de R$ 231 bi

Entre janeiro de 2015 
e julho de 2021, a Petrobras 
vendeu R$ 231,5 bilhões em 
ativos, segundo o Privatôme-
tro do Observatório Social da 
Petrobras (OSP), um instru-
mento que funciona como 
uma espécie de raio X das 

privatizações da Petrobras. 
“Os dados foram atualizados 
após divulgação do balanço 
trimestral da companhia, no 
dia 4 de agosto. Os valores 
em reais já estão deflacio-
nados para o mês de junho, 
convertidos do dólar, a partir 
do câmbio de cada ano anali-
sado”, informou o OSP.

Desde o lançamento 

do Privatômetro, em junho, 
cujos valores financeiros fo-
ram baseados no relatório 
da Petrobras do primeiro tri-
mestre de 2021, a atual dire-
ção da companhia se desfez 
de mais sete ativos, totali-
zando R$ 15,54 bilhões.

A maior negociação en-
volveu a venda de 34,1% 
das ações que a estatal ain-

da detinha da BR Distribui-
dora, equivalente a 73% do 
montante. Também foram 
vendidos o Campo Dó-Ré-
Mi, o Polo de Alagoas, o Cam-
po Papa-Terra, a Gaspetro, 
a Termelétrica Potiguar e a 
Cia. Energética Manauara.

Só neste ano, as priva-
tizações somaram R$ 26,86 
bilhões.

Denise Luna
Agência Estado



Diversidade

Escritório Social do Governo do Estado faz encaminhamentos para vagas de empregos, promovendo reintegração social
A falta de oportunidade 

no mercado de trabalho é 
um dos problemas mais en-
frentados pelos egressos do 
sistema prisional,  realidade 
que foi agravada pela pande-
mia. Na Paraíba, o Governo 
do Estado vem, desde a inau-
guração do Escritório Social, 
em agosto do ano passado, 
mudando a vida dessa popu-
lação. São encaminhamentos 
para vagas de empregos e 
suporte em questões traba-
lhistas que visam à reinte-
gração social, a garantia de 
direitos e a redução da cri-
minalidade. Quem buscou o 
serviço elogia o atendimen-
to e agradece o apoio para o 
reinício da vida profissional.

Cooperação
O Escritório Social é 

fruto de um termo de coo-
peração entre o Governo do 
Estado, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e o Tri-
bunal de Justiça da Paraíba. 
Sua gestão compartilhada 
articula   as Secretarias de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, da Administração 
Penitenciária, da Mulher e 
da Diversidade Humana, e 
ainda, o Tribunal de Justiça 
da Paraíba.

Em um ano de funcio-
namento, o equipamento 
realizou mais de 400 atendi-
mentos, dentre eles, o enca-
minhamento de pessoas que 
estão nos regimes semiaber-
to, aberto, livramento condi-
cional, e aquelas que já tive-
ram suas penas extintas para 
vagas de emprego formal.

C. S., homem, foi atendi-
do pelo serviço e relata: “O 
Escritório Social foi a única 
forma que eu encontrei para 
arrumar um trabalho e dei-
xar aquela vida. É um proje-
to muito importante, e eu só 

tenho a agradecer à equipe. 
O atendimento é nota 10 e 
as pessoas que estão lá hoje 
são super atenciosas. Onde 
eu encontro colegas daque-
le lugar onde eu estava, eu 
digo para eles procurarem o 
Escritório Social porque lá é 
um lugar que ajuda a reno-
var a vida. Eu quero que esse 
projeto cresça e atenda em 
outras cidades. Hoje, o Escri-
tório Social é uma casa, quan-
do eu posso, eu passo por lá e 
sou sempre acolhido de bra-
ços abertos. Posso dizer que 
são amizades que eu fiz, não 
quero esquecer e nem deixar 
a desejar com eles”.

Já L. R., mulher, procu-
rou o Escritório social para 
se reinserir no mercado de 
trabalho e ter crescimento 
profissional. “Sei que a re-
inserção no mercado de tra-
balho é muito difícil quando 
se é apenado. O projeto do 
Escritório Social é impac-
tante e nos auxilia no re-
começo.  Ele me trouxe um 
sentimento de inclusão, me 
fez pertencer novamente à 
sociedade e despertou em 
mim valores que tinha aban-
donado. Emocionalmente e 
espiritualmente me sinto re-
novada”, comemora.

Convênios
Reuniões periódicas 

com os Sines estadual e mu-
nicipal garantem o fluxo e a 
efetivação dos encaminha-
mentos. Convênios estabe-
lecidos com Secretarias de 
Governo também asseguram 
vagas de trabalho. O progra-
ma Empreender Mulher – Re-
integração Social, que conta 
com o Escritório Social para 
sua execução, libera linha de 
crédito para que mulheres 
dos regimes semiabertos, 
aberto, livramento condicio-
nal e egressas do sistema pri-
sional da Paraíba iniciem seu 
próprio negócio e tenham 
sua renda garantida.

Política pública
A gerente executiva do 

Escritório Social, Anna Paula 
Batista dos Santos, destaca 
a importância do Escritório 
Social da Paraíba para efeti-
vação da política pública de 
atenção às pessoas egressas 
do Sistema Prisional e seus 
familiares. “Temos agido no 
sentido de promover aces-
so aos direitos sociais e via-
bilizar reinserção social, e 
nesse sentido, temos perce-
bido o significativo impacto 
positivo na vida das pessoas 
acompanhadas pelo servi-
ço. Antes esse público ficava 
completamente desassistido 
no seu retorno à sociedade, e 
hoje, encontram no Escritó-
rio Social esse lugar de apoio 
e acolhimento. Por isso, en-
xergamos a necessidade de 
fortalecer e dar continuidade 
a esse serviço que tem sido 
essencial na vida dessa po-
pulação”, reforça a gerente.

O Escritório Social está 
localizado na Rua Diogo Ve-
lho, 180, Centro, João Pes-
soa/PB e atende de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h.

Egressos do sistema prisional 
voltam ao mercado de trabalho
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Para a educação infantil

Professores e gestores têm até 
segunda para escolher livros

Termina na próxima 
segunda-feira o prazo para 
que professores e gestores 
das escolas públicas esco-
lham os livros e os materiais 
didáticos para a educação 
infantil de 2022. A esco-
lha das obras deve ser feita 
por meio do Guia Digital do 
Programa Nacional do Li-
vro e do Material Didático 
(PNLD), acessível via Siste-
ma PDDE Interativo/Simec.

Segundo o Ministério 
da Educação, as escolas es-
taduais e municipais que 
ainda não tenham acesso ao 
sistema devem solicitá-lo à 
Secretaria de Educação. No 
caso das escolas federais, o 

acesso deverá ser autoriza-
do pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE).

Todos as informações 
necessárias e o passo a pas-
so nesse processo de esco-
lha do material estão dispo-
níveis na internet. 

O PNLD distribuirá, 
esse ano, obras da educação 
infantil para estudantes e 
professores das escolas pú-
blicas de todo o país. “Esta 
edição traz um ciclo próprio 
que inclui materiais para 
estudantes, professores e 
gestores. A grande novida-
de fica por conta dos livros 
didáticos direcionados aos 
estudantes da pré-escola”, 
informa o ministério.

De acordo com a pasta, 

a distribuição do material 
“busca assegurar o desen-
volvimento social e cogni-
tivo dos indivíduos, funda-
mental para a promoção 
da igualdade de oportuni-
dades educacionais, con-
forme disposto pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional”.

Cabe ao FNDE coorde-
nar a aquisição e distribui-
ção do material, que terá 
como destino cerca de 30 
milhões de estudantes de 
toda a educação básica. Já 
ao PNDL cabe avaliar e dis-
ponibilizar obras didáticas, 
pedagógicas e literárias, 
entre outros materiais de 
apoio à prática educativa, 
regular e gratuita, para a 
rede pública.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O PNLD distribui obras da educação infantil para estudantes e professores das escolas públicas do país

O Sesc Paraíba re-
tomou nesta semana as 
atividades da sua unida-
de móvel Saúde Mulher. 
A carreta estacionou em 
João Pessoa para a reali-
zação de exames gratuitos 
de mamografia e citopa-
tológico para mulheres, 
como forma de prevenção 
ao câncer de mama e do 
colo do útero. Os exames 
de mamografia são aber-
tos para mulheres entre 
50 e 69 anos, enquanto o 
citopatológico pode ser 
realizado por aquelas com 
idade entre 25 e 64 anos.

As interessadas em 
agendar seus exames de-
vem se dirigir à unidade, 
que está localizada no esta-
cionamento da Igreja Uni-
versal, na avenida Epitácio 
Pessoa, de segunda à sexta, 
7h às 12h. Para o agenda-
mento, é necessário levar 
cópias do RG, CPF, Cartão 
do SUS e comprovante de 
residência. O Sesc Saúde 
Mulher é uma unidade 
móvel que realiza exames 
para prevenção de câncer 
de mama e colo de útero. 
Além dos exames são rea-
lizadas ações educativas de 
promoção da saúde.

Sesc retoma 
atividades 
de saúde da 
mulher em JPCinco psicólogas vo-

luntárias do projeto A-co-
lher, realizado pela Coor-
denadoria de Defesa da 
Mulher da Defensoria Pú-
blica do Estado (DPE-PB), 
chegaram esta semana a 
marca de 170 horas de 
atendimento a mulheres ví-
timas de violência domés-
tica assistidas pela institui-
ção. Desde a implantação 
dos atendimentos, em maio 
deste ano, 54 mulheres ini-
ciaram acompanhamento 
terapêutico com as profis-
sionais, que celebram hoje 
o Dia do Psicólogo.

O objetivo do projeto 
A-colher é ofertar possibi-
lidades para que a mulher 
possa superar a violência 
a que foi submetida, res-
gatar sua autoestima e 
conscientizar-se sobre as 
diversas formas de violên-
cia contra a mulher. São 
voluntárias do projeto as 
psicólogas Dandara Cam-
boim, Maressa Marques, 
Ana Maria Araújo, Kizzi 
Mayara Rodrigues e Ingryd 
Mayara Leite.

De acordo com a 
coordenadora do grupo, a 
psicóloga da DPE Vanilda 
Luna, o foco dos atendi-
mentos está na (re) es-

truturação emocional da 
mulher assistida, com um 
trabalho de fortalecimento 
da nova realidade e apre-
sentação de uma proposta 
racional para o recomeço.

São 12 sessões de 50 
minutos de atendimento, 
podendo, em casos excep-
cionais, ser estendido de 
acordo com a necessidade. 
No término das sessões, a 
psicóloga verifica o estado 
de aceitação da situação 
pela assistida e só então 
ela é desligada, por meio 
de alta. O desligamento do 
projeto pode ser antecipa-
do, caso a assistida falte a 
três sessões de terapia.

De modo geral, as 
mulheres que são encami-
nhadas para acompanha-
mento chegam até a DPE 
excessivamente ansiosas, 
com medo de retaliações 
e desacreditadas quanto 
ao projeto de retomarem 
o controle de suas vidas. A 
defensora pública Mona-
liza Montinegro ressalta 
que conseguir compreen-
der sua inserção no con-
texto de gênero e acessar 
as raízes profundas da 
violência doméstica é es-
sencial para superação do 
ciclo de violência.

Projeto A-colher atende 
vítimas de violência

Cearte-PB promove uma nova 
edição on-line do Sarau Poético

O Sarau Poético do Cen-
tro Estadual de Artes (Cearte
-PB) retorna para nova edi-
ção em formato de live, por 
meio do Instagram da ins-
tituição, @ceartepb. A ação 
é realizada pelo Núcleo de 
Atenção e Estudo da Palavra, 
ligado à área de Literatura 
do Cearte e tem como objeti-
vo principal promover o en-
contro do público com poe-
tas da Paraíba, despertando 
o interesse e o prazer pela 
leitura por meio da poesia. A 
primeira live dessa tempora-
da irá acontecer na próxima 
terça-feira, às 17h, e contará 
com a presença do poeta e 
escritor Lau Siqueira.

Poemas
Durante o Sarau, o poe-

ta convidado apresenta sua 
obra declamando três poe-
mas. Previamente, alunos 
do Cearte estudam a obra 
poética do autor e apresen-
tam trabalhos para expres-
sar ou traduzir como veem 
e sentem a poesia dele. 
Durante a ação, há espaço 
para intervenções poéticas, 
com expectadores da live 
podendo participar fazen-
do perguntas e declamando 
um poema.  Para participar 
do Sarau, basta ir no perfil 
do Cearte no Instagram (@

ceartepb) ou acessar o link: 
https://www.instagram.
com/ceartepb/. A ação é 
coordenada pelo professor 
Jairo Cézar, que ministra o 
curso “Poesia em Voz Alta”, 
no Cearte, e conduz o Sarau 
fazendo a mediação entre o 
autor convidado, os alunos 
do Centro e o público parti-
cipante.  Segundo ele, a di-
nâmica segue igual desde a 
primeira edição, não sendo 
alterada na versão on-line.

“O formato é o mes-
mo desde 2018. A primeira 
parte é um bate-papo com 
o convidado, na segunda, o 
convidado lê três poemas 
de sua autoria e na tercei-
ra e última, abrimos os mi-
crofones para o público. No 
formato de live, isso só foi 
adaptado para uma plata-
forma onde a interação é 
virtual”, explica Jairo Cézar.

Divulgação
Para o coordenador Jai-

ro Cézar, o Sarau é uma ação 
que promove bastante en-
gajamento e tem resultados 
expressivos, além de ser 
uma janela de divulgação 
dos autores do circuito lite-
rário paraibano. “Os resul-
tados são excelentes. Temos 
mantido um bom público e 
sempre com boa interação. 

Outro ponto positivo é que 
autores/autoras que es-
tão iniciando sua carreira 
também podem aproveitar 
o espaço para divulgar seu 
trabalho para o público”, 
pontuou ele.

Poetas convidados
Nessa edição do Sarau 

Poético, serão três poetas a 
se apresentar: Lau Siqueira, 
abrindo a temporada, no dia 
31 de agosto, Tassyla Queiro-
ga, em 14 de setembro, e fe-
chando com Bruno Gaudên-
cio, dia 19 do mesmo mês, 
sempre a partir das 17h.

Os convidados dessa 
edição foram selecionados 
devido à qualidade e à diver-
sidade de sua obra poética, 
bem como pela relevância 
para cena literária paraibana 
e nordestina, conforme ates-
ta o coordenador Jairo Cézar.

“O principal critério de 
escolha é a qualidade literá-
ria. Além disso, trabalhamos 
apenas com autores e auto-
ras paraibanos ou radicados, 
pois entendemos que a ação 
Sarau Poético tem o papel de 
fortalecer a relação escritor/
leitor na cena paraibana, di-
vulgando nossos artistas e 
garantido um espaço para 
esses encontros e descober-
tas”, detalhou Jairo.

Sei que a 
reinserção no mercado 

de trabalho é muito 
difícil quando se é 

apenado. O projeto do 
Escritório Social é 

impactante e nos auxilia 
no recomeço 
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Shoppings na capital vão expor 
e vender artesanato paraibano
Primeira-dama Ana Maria Lins se reúne com empresário para detalhar as parcerias firmadas com o Estado

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de honra 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Ana Maria 
Lins, se reuniu anteontem 
com o empresário Rober-
to Santiago para detalhar as 
parcerias firmadas entre o 
Governo do Estado e os Sho-
ppings Manaíra e Mangabeira 
na capital para a divulgação e 
comercialização da produção 
artesanal paraibana.

Entre as parcerias firma-
das com o maior empreen-
dimento de shoppings do 
Estado está a realização do 
‘Festival de Brinquedos Popu-
lares’ em homenagem ao mês 
das crianças. O evento, que vai 
contar com oficinas, entre ou-
tras atrações, ocorrerá de 1° a 
17 de outubro, tanto no Ma-
naíra quanto no Mangabeira 
Shopping.

Durante a reunião, a pri-
meira-dama agradeceu ao 
empresário Roberto Santiago 
a sensibilidade a favor do ar-
tesanato paraibano e desta-
cou as iniciativas do Governo 
do Estado para fortalecer o 
segmento. “Em nome do Go-
verno do Estado, quero agra-
decer a parceria firmada com 
os Shoppings Manaíra e Man-
gabeira. A sensibilidade de 
empresários como Roberto 

Santiago, aliada aos esforços 
permanentes do Governo do 
Estado, fortalece o artesanato 
em um momento muito difícil 
por conta da pandemia”, afir-
mou.

Por sua vez, Roberto San-
tiago destacou a satisfação 
pela parceria com o governo 
estadual. “É um prazer a nos-
sa parceria com vocês, através 
de projetos que fortalecem a 
cultura popular. Tenho maior 
orgulho da minha terra e do 
nosso povo, e o que eu puder 
fazer para contribuir com a 
divulgação de nossa arte, po-
dem contar com o Manaíra e o 
Mangabeira Shopping”, acres-
centou.

A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, ressaltou a 
importância da parceria para 
o segmento. “É uma satisfa-
ção muito grande para toda 
a equipe do PAP iniciar uma 
parceria tão significativa para 
os nossos artesãos e artesãs, 
que certamente vão aprovei-
tar essa oportunidade”, co-
mentou.

A coordenadora de Ca-
pacitação do PAP, Yara Alen-
car, disse que parcerias como 
estas firmadas com os Sho-
ppings Manaíra e Mangabeira 
estimulam ainda mais a busca 
do artesão por qualificação. 

“Quando pensamos nesses 
dois grandes empreendimen-
tos, que são os Shoppings 
Manaíra e Mangabeira, vem à 
nossa mente a palavra divul-
gação. E o nosso artesão gos-
ta de divulgar algo bem feito, 
bonito, o que o estimula a se 
capacitar ainda mais”, disse.

Uma das ações da parce-
ria será a realização do ‘Fes-
tival de Brinquedos Popula-
res’ nos Shoppings Manaíra 
e Mangabeira, no período de 
1° a 17 de outubro. Em ho-
menagem ao ‘Dia da Criança’, 

o evento vai oferecer, além 
da comercialização, uma pro-
gramação paralela de oficinas 
e apresentações folclóricas 
para sensibilizar as crianças 
sobre a importância da cultu-
ra popular paraibana já a par-
tir da infância.

A gerente de marketing 
do Manaíra e do Mangabei-
ra Shopping explicou como 
ocorrerão as ações. “Vai ser 
uma mescla de exposição com 
oficinas, com o foco infantil, já 
que vamos entrar com a cam-
panha do mês de outubro”, 

disse, ressaltando que as ofi-
cinas serão gratuitas.

Outra parceria discutida 
durante a visita da primeira-
dama foi a divulgação do Mu-
seu Casa do Artista Popular 
Janete Costa nos empreendi-
mentos. O diretor do Museu, 
Fábio Morais, falou da expec-
tativa. “É uma grande vitrine 
que a gente ganha num gran-
de centro comercial de João 
Pessoa, como é o caso do Ma-
naíra e Mangabeira Shopping. 
O Museu vai ganhar esse gran-
de espaço de circulação, con-

vidando para que pessoenses 
e turistas venham visitar esse 
equipamento tão importante 
para o nosso Estado”, pon-
tuou.

Localizado na Praça da 
Independência, no Centro de 
João Pessoa, o Museu Casa do 
Artista Popular Janete Costa 
foi entregue em junho deste 
ano pela administração esta-
dual, após obras de restauro 
com investimentos de R$ 584 
mil. O espaço abriga mais de 
1,5 mil peças artesanais de to-
das as regiões do Estado.

Comemoração

Creci da Paraíba completa 
hoje 59 anos de existência

O Conselho Regional 
dos Corretores de Imó-
veis da Paraíba (Creci-PB) 
completa hoje 59 anos de 
existência, data em que se 
comemora a regulariza-
ção da profissão de cor-
retor de imóveis em todo 
o Brasil. Existem cerca de 
11 mil corretores de imó-
veis inscritos e 1.200 pes-
soas jurídicas (empresas) 
associadas na Paraíba. 
Desse total, cerca de 35% 
são mulheres, que cada 
vez mais têm ocupado es-

paço no mercado imobi-
liário.

O presidente do Cre-
ci-PB, Rômulo Soares, 
ressalta a importância do 
corretor imobiliário para 
o desenvolvimento da ci-
dade, ao movimentar a 
economia e valorizar o tu-
rismo local.

“O corretor de imó-
veis sabe os defeitos, as 
qualidades, as necessida-
des e a infraestrutura dos 
65 bairros de João Pessoa. 
Deste modo, pode colabo-
rar sugerindo melhorias 
através das comissões 
que participam junto aos 

conselhos e câmaras da 
municipalidade onde o 
Creci-PB tem assento. Em 
relação à economia, sabe-
mos que a cadeia produ-
tiva da construção civil e 
do mercado imobiliário 
movimentam a geração de 
emprego e renda, além de 
tributos municipais, esta-
duais e federais, através 
da construção de imóveis. 
Já o turismo movimen-
ta o mercado imobiliário 
para a compra de imóveis 
como segunda residência, 
como também morada de-
finitiva após a aposenta-
doria”, frisou.

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Conquistas e reivindicações
Ao longo dos últimos anos, a 

atual gestão do Creci-PB garante 
que tem investido na qualifica-
ção profissional dos corretores 
de imóveis, oferecendo cursos, 
palestras e seminários, além da 
plataforma ‘EducaCreci’ – uma 
ferramenta de educação conti-
nuada.

Na percepção do corretor de 
imóveis Eduardo Jorge Azevedo, 
as principais conquistas ao longo 
dos anos da categoria se vincu-
lam ao reconhecimento e respeito 
pela profissão.

“Hoje, o sistema tributário é 
mais facilitado para o corretor de 
imóveis, os cursos voltados para a 
qualificação profissional também 
começam a ganhar destaque e 
a possibilidade de crescimento 
junto ao setor imobiliário é cada 
vez mais sólida”, avaliou.

A principal reivindicação da 

categoria é a necessidade de 
uma fiscalização mais ativa sobre 
o exercício ilegal da profissão. 
Cobrança feita não só pelos 
conselhos, mas também pela 
sociedade. “Quando se trata de 
uma intermediação na aquisição 
de um imóvel, procure sempre um 
corretor ou uma imobiliária re-
gistrada no Creci da sua região”.

O diretor de relações imobi-
liárias do Creci-PB e empresário 
Garibaldi Porto atua no merca-
do imobiliário há 32 anos. Ele 
mudou a forma de enxergar seu 
negócio quando percebeu que 
vende soluções através da pres-
tação de um serviço.

“O que eu vendo? Eu vendo 
imóveis? Não! Quem vende é a 
construtora.  Eu vendo soluções. 
Se você não entende de pessoas, 
nem entre na área do mercado 
imobiliário”, afirmou.

No encontro com o empresário Roberto Santiago, a primeira-dama Ana Maria Lins tratou, entre outros pontos, da realização do ‘Festival de Brinquedos Populares’

Fotos: André Lúcio/Secom-PB



Daniel Dias aumenta o seu recorde e alcança a 27a conquista em Paralimpíadas com mais duas medalhas de bronze

O segundo dia do Bra-
sil na Paralimpíada de Tó-
quio-2020 teve quatro me-
dalhas, ontem, assim como 
o primeiro: Daniel Dias con-
quistou mais um bronze na 
natação, na prova dos 100 
metros livre da classe s5, e 
fez parte da equipe de reve-
zamento 4x50 metros livre 
que chegou em terceiro, fa-
turando agora sua 27ª me-
dalha paralímpica.

Jovane Guissoni voltou 
a trazer uma medalha na 
esgrima em cadeira de ro-
das - ele já havia sido ouro 
em Londres-2012 e levou 
uma prata  em Tóquio . 
Outra prata foi alcança-
da por Rodolpho Riskalla 
no hipismo adestramento, 
classe IV. O Brasil também 
alcançou boas vitórias no 
tênis de mesa.

Natação
Daniel Dias voltou a 

brilhar em Tóquio. O na-
dador, maior medalhista 
paralímpico brasileiro na 
história, conseguiu o se-
gundo bronze em Tóquio 
com uma bela arrancada 
no final da prova dos 100 
metros livre da classe s5, 
ultrapassando dois adver-
sários nos 10 metros fi-
nais. No revezamento 4x50 
metros livre 20 pontos, Da-
niel Dias, Joana Neves, Ta-
lisson Glock e Patrícia Pe-

reira conquistaram outro 
bronze, chegando apenas 
sete centésimos à frente da 
equipe ucraniana. 

Esgrima
 Jovane Guissone al-

cançou a  sua  seg u nda 
medalha em Paralimpía-
das. Após o ouro em Lon-
dres-2012, o brasileiro fez 
grande campanha em Tó-
quio na espada e na final 
contra o russo Alexander 
Kuzyukov acabou derro-
tado por 15 a 8. Nada que 
apague o brilho do atleta. 
Além dele, Carminha Oli-
veira competiu, mas não 
conseguiu passar da fase 
de grupos.

Hipismo
Junto com o cavalo Don 

Enrico, Rodolpho Riskalla 
brilhou em uma apresenta-
ção na classe IV que contou 
com Aquarela do Brasil e 
Halo, música de Beyoncé. 
O brasileiro conseguiu 74 
659 pontos e ficou com a 
prata, enquanto o ouro foi 
da holandesa Sanne Voets 
(76.585).

Tênis de mesa
Com muitos atletas, o 

tênis de mesa viu algumas 
vitórias relevantes ainda 
na fase de grupos. Israel 
Stroh conseguiu a segunda 
vitória em duas partidas ao 
derrotar o egípcio Moha-
med Youssef por 3 sets a 1 
na classe 7, enquanto que 
Bruna Alexandre estreou 
com vitória sobre a austra-
liana Melissa Tapper por 3 
sets a 0. Joyce de Oliveira, 
da classe 4, e Carlos Alber-
to Carbinatti, da classe 10, 
conseguiram a primeira 
vitória, após derrota na 
estreia, e seguem com boas 
chances de classificação.

David de Freitas foi 
derrotado pelo tailandês 
Yuttajak Glinbancheun na 
classe 3, mas como havia 
vencido por WO na pri-
meira rodada, se classifi-

cou para a próxima fase. 
Marliane Santos, também 
da classe 3, e Luiz Filipe 
Manara, da classe 8, per-
deram pela segunda vez e 
têm chances remotas de 
classificação

Goalball
A seleção masculina 

fez um jogo emocionante 
com os Estados Unidos, 
cheio de gols e reviravol-
tas. O Brasil chegou a lide-
rar o placar, mas acabou 
sendo derrotado por 8 a 
6. O revés não deve trazer 
maiores problemas, já que 
o Brasil deve se classifi-
car com apenas mais uma 
vitória dos dois jogos que 
ainda disputa na fase de 
grupos.

Halterofilismo
 Três brasileiros compe-

tiram, embora não tenham 
conseguido medalha: João 
Mário França, da categoria 
até 49kg, levantou 144kg e 
sua segunda tentativa e aca-
bou em sexto. Lara Apare-
cida, na categoria até 41kg, 
ergueu 88kg e terminou na 
quinta colocação. Bruno Car-
ra, da categoria até 54kg, não 
conseguiu levantar 157kg 
em três tentativas.

Ciclismo
Lauro Chaman e André 

Grizante competiram na pro-
va de contrarrelógio das clas-
ses C-4 e C-5, e não consegui-
ram subir ao pódio: Chaman 
ficou na nona colocação e 
Grizante na 21ª.

Agência Estado

Brasil conquista medalhas na
esgrima, hipismo e natação
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Botafogo
A delegação do Botafogo embarca hoje pela manhã 
com destino a Teresina, no Piauí, onde domingo vai 
enfrentar o Altos-PI pelo Brasileiro. Página 22
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Da esquerda para a direta: Patrícia Pereira, Daniel Dias, 
Joana Neves e Talisson Glock conquistaram a medalha de 

bronze no revezamento 4 x 50; à direita, Jovane Guissone, 
que levou a prata em sua 27ª conquista em Paralimpíadas 

Goalball masculino busca a reabilitação contra a Argélia
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Contra os Estados Unidos, o time brasileiro, que tem dois paraibanos, perdeu de 8 a 6

Depois de uma estreia 
com goleada expressiva, 11 a 
2, em cima da Lituânia, atuais 
campeões paralímpicos, a 
Seleção Brasileira de Goalball 
entrou em quadra em Tóquio 
para a sua segunda partida 
nas Paralimpíadas, dessa vez 
contra os Estados Unidos, me-
dalhistas de prata nos Jogos 
do Rio de Janeiro, em 2016, 
após terem derrotado o Bra-
sil, nas semifinais da última 
edição do maior evento do 
paradesporto mundial. Infe-
lizmente, para os brasileiros, 
mais uma vez o time vencedor 
foi o dos EUA que saiu de 
quadra com a vitória por 8 
a 6. Buscando a reabilitação 
após o revés, a equipe verde e 
amarela volta a jogar, hoje, às 

8h30, no horário de Brasília, 
diante da seleção da Argélia.

Com o resultado negativo 
contra os Estados Unidos, a 
Seleção Brasileiro conheceu 
a sua primeira derrota na 
disputa. O resultado, porém, 
não deve impedir que o time 
do Brasil, um dos favoritos 
na briga pela medalha de 
ouro, avance de fase, já que 
a competição conta com duas 
chaves de cinco times, onde 
os quatro melhores avançam 
para as quartas de final das 
Paralimpíadas. 

No entanto, atuando, 
logo mais contra a Argélia, 
a seleção verde e amarela 
precisará buscar sua segun-
da vitória, pois é importante 
avançar entre os primeiros 
do grupo para evitar um cru-
zamento contra adversários 
mais complicados na etapa 

de mata-mata. Além do time 
argelino, o Brasil, fechando 
essa primeira fase, ainda en-
frentará o Japão, no próximo 
sábado, às 21h. Confirmando 
a classificação para a próxi-
ma fase, a equipe brasileira 
jogará as quartas de final na 
terça-feira.

Medalha de ouro
Com competições ocor-

rendo ao longo da madruga-
da, não foi possível, para essa 
edição, acompanhar toda a 
participação de Petrúcio Fer-
reira no seu dia de provas no 
Japão. O paraibano que é o 
atual campeão paralímpico, 
recordista e campeão mun-
dial, iniciou a sua jornada na 
prova dos 100 metros rasos, 
na madrugada de hoje e tem 
a final prevista para essa dis-
puta às 7h33.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Ale Cabral/CPB

Foto: Ale Cabral/CPB



Pela Série D do Campeonato Brasileiro, Campinense, Treze e Sousa têm jogos decisivos no fim de semana

O Botafogo viaja na ma-
nhã desta sexta-feira para 
Teresina, no Piauí, onde vai 
enfrentar o Altos, no próximo 
domingo, às 16 horas, no Es-
tádio Albertão, pela 14ª roda-
da do Campeonato Paraibano 
da Série C. Após a derrota 
para o Floresta em casa, que 
lhe custou a perda da lideran-
ça do grupo A, o Belo vai atrás 
da recuperação, para voltar 
ao topo da tabela.

Entre os jogadores rela-
cionados para a partida, um 
dos mais felizes no momen-
to é o meia Clayton. Depois 
de muitos problemas com 
lesões e tendo de enfrentar 
um drama pessoal com a 
morte da mãe, o jogador 
entrou no segundo tempo 
do jogo contra o Floresta e 
marcou o único gol do Bota-
fogo na partida.

“Foi um momento mui-
to especial para mim. Eu 
queria fazer um gol para 
dedicar a minha mãe que fa-
leceu há poucos dias e con-
segui. Infelizmente, não foi 
suficiente para evitar a der-
rota da equipe. Espero agora 

ter uma sequência de jogos 
para voltar ao ritmo normal 
e poder ajudar o clube a con-
seguir os objetivos”, disse 
o meia-atacante, que ainda 
não sabe se será titular, com 
a volta do meia Esquerdi-
nha, que estava cumprindo 
suspensão.

Treze
O galo vive uma semana 

tumultuada, após a derrota 
para o Central, que tornou 
muito difícil a classificação 
do clube para a segunda 
fase da Série D. O clima anda 
pesado e teve inclusive uma 
confusão entre o diretor 
executivo, Fernando Baiano 
e o goleiro Jefferson, que foi 
parar na polícia.

Em meio a tudo isto, o 
clube anunciou, na última 
quarta-feira, mais dois re-
forços para tentar a classi-
ficação: trata-se do jovem 
Dener, atacante de beirada 
que estava no Ipatinga-Mg e 
o centroavante Núbio Flávio, 
que estava no Floresta-CE. 
Ambos serão regularizados 
a tempo para enfrentar o 
Atlético do Ceará, no próxi-
mo domingo, às 16 horas, no 
Estádio Amigão.

Será um confronto de 
seis pontos, já que os dois 
clubes brigam pela última 
vaga do grupo para a pró-
xima fase da competição. O 
adversário tem 17 pontos, 
enquanto o Treze tem 14 
e precisa vencer neste do-
mingo e na próxima rodada 
contra o ABC, além de torcer 
por um tropeço do Atlético.

Campinense
Na Raposa, o clima é 

exatamente o contrário do 
rival Treze. O Campinense 
garantiu a classificação para 
a próxima fase, no último 
final de semana, após vencer 
o Sousa. Agora o objetivo 
do rubro-negro é vencer 
também o América, neste 
sábado, às 16 horas, na Are-
na das Dunas, em Natal. Os 
dois clubes estão empata-
dos com 21 pontos, com o 
América em segundo lugar 
e o Campinense em terceiro, 
por causa do critério de de-
sempate.

Para o goleiro Mauro 
Iguatu, é muito importante 
que o Campinense consiga 
esta vitória contra o Amé-
rica, porque caso termine 
na segunda colocação terá 

vantagem na próxima fase 
da Série D.

“Já atingimos o primei-
ro objetivo e agora é tentar 
superar o América e ter-
minar na segunda posição, 
porque no mata-mata vai 
decidir a vaga para a tercei-
ra fase em casa. Sabemos da 
dificuldade que é enfrentar 
o América em Natal, mas 
vamos para lá com o pen-
samento em sair com uma 
vitória”, disse o goleiro, que 
é um dos ídolos da torcida 
do Campinense.

Sousa
Já o time sertanejo, que 

tem remotas chances de 
classificação, vai encarar o 
ABC, no Marizão, amanhã, 
buscando o reencontro com 
a vitória, pois a última foi 
sobre o Caucaia por 7 a 0, 
ainda na primeira fase. Se 
conseguir fazer o dever de 
casa vai torcer no próximo 
domingo por um empate 
entre Treze e Atlético-CE, 
adversários diretos pela úl-
tima vaga à segunda fase 
do Brasileiro da Série D, 
uma vez que ABC, América 
e Campinense estão classifi-
cados por antecipação.

Botafogo viaja com o objetivo
de recuperar pontos perdidos

Na periferia de João Pessoa, bem naquele bairro 
que exalta o regime militar com o nome de um tortu-
rador, moravam dois gigantes dos campinhos de pe-
lada. Para a realidade dos companheiros que tinham 
a honra de atuar ao lado deles, devia ser como jogar 
no mesmo time de Romário e Bebeto, referências da 
época para duplas de ataque bem-sucedidas. 

Mas no caso deles, se jogava com Bebeto ou Ro-
mário, nunca os dois ao mesmo tempo. Isso porque 
a pelada era feita no esquema de duplas. Campo pe-
queno, fosse na terra batida do campinho poeirão 
inserido naquilo que chamavam de praça, mas não 
passava de um terreno baldio que depois viria sim 
a ser uma praça, ou mesmo na rua lateral que dava 
para duas das principais do bairro. Traves no mo-
delo clássico, montadas com chinelos, distantes três 
passos um do outro. 

Sendo no modelo de duplas, os melhores joga-
dores escolhiam seus parceiros, e eram sempre eles 
dois, os deuses da pelada do bairro. Pouco importa 
se tinham dez ou onze anos de idade. Para os com-
panheiros era como se fossem jogadores profissio-
nais do mais alto nível, desses que até desapegamos 
quando jogam pelo nosso time pois sabemos que, 
mais cedo ou mais tarde, serão vendidos para um 
clube europeu.

E quando a dupla era derrotada, o jogador que 
estava à espera normalmente substituía somente o 
coadjuvante da dupla, mantendo o craque. ganhan-
do ou perdendo, os protagonistas seguiam na jorna-
da de partidas por uma tarde inteira. Os embates de 
dois heróis que sucumbiam ao cansaço natural ao 
longo das sucessivas disputas ia ficando até mais in-
teressante. Os dribles mais lentos, pensados, até que 
pediam para o perna de pau que ficava guardando 
o gol diante da ofensiva do craque adversário para 
também ajudar no ataque. Era grande mérito para 
um zagueiro sério dar a tranquilidade que os melho-
res atacantes do mundo precisavam para concluir as 
jogadas mais incríveis. 

E por mais que no talento com a bola nos pés se 
assemelhassem aos dois integrantes da dupla de ata-
que campeã da Copa do Mundo de 1994 pela Seleção 
Brasileira, tinham nomes de craques estrangeiros. 

Quem parecia com Bebeto era David. Impres-
sionantemente veloz, tinha um domínio de bola ab-
surdo, dribles desconcertantes e a mesma arrancada 
que só viria a ser conhecida mais adiante, com Ro-
naldo Fenômeno. 

No campo adversário estava aquele que lembra-
va Romário no talento, na inteligência e na precisão 
ao finalizar para o gol. Giancarlo jogando bola era 
certeza de espetáculo nas tardes ociosas do geisel. 

A habilidade dos dois era tanta que por vezes a 
partida parecia um jogo de sinuca, onde a cada ro-
dada um jogador dá a sua tacada. Os dois atacantes 
eram maus defensores, então o trabalho maior era 
vencer o brucutu-mirim que guardava o gol. Com a 
bola nos pés, David facilmente driblava gian e, em 
seguida, partia para marcar. Em seguida, gian fazia 
o mesmo. Houve casos de vencer a partida quem ga-
nhava o par ou ímpar para o pontapé inicial. E para 
os coadjuvantes zagueiros, conseguir desarmar um 
daqueles dois era motivo de comemoração como se 
fosse gol na final.

Enquanto crianças, o sonho lúcido compartilha-
do àquela altura era de que os dois continuassem a 
disputa em outro patamar, talvez se enfrentando em 
clubes rivais, como Barcelona e Real Madrid, ou am-
bos pelo mesmo time, como faziam Romário e Be-
beto pela Seleção, mas no Flamengo, para ser mais 
palpável. 

Ao passo que ninguém crescia, os sonhos para-
vam no limite da idade. Dizia-se que num eventual 
torneio inter-bairros, tendo mais jogadores nas 
equipes e a possibilidade de escalar dois atacantes, 
eles juntos formariam um time invencível. Parece 
até que aconteceu, pena que não vi.

Gigantes da 
pelada

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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A Confederação Brasi-
leira de Voleibol (CBV) divul-
gou, ontem, o calendário do 
vôlei de praia no Brasil para 
o segundo semestre de 2021. 
Até dezembro, estão progra-
madas cinco etapas Open do 
Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia 2021/2022, cinco 
torneios das categorias de 
base e uma etapa do Circuito 
Mundial, que acontecerá na 
cidade de Itapema (SC), en-
tre 9 e 15 de novembro.

Na semana anterior ao 
Circuito Mundial, de 3 a 7 
de novembro, Itapema tam-
bém receberá a quarta etapa 
Open do Circuito Brasileiro. 
As três primeiras etapas da 
competição serão disputa-
das no Rio de Janeiro (RJ), 
na Escola de Educação Fí-
sica do Exército (EsEFEx): 
de 21 a 26 de setembro, de 
5 a 10 de outubro e de 19 
a 24 de outubro. O quinto 
torneio Open, de 1º a 5 de 

dezembro, ainda terá sua 
sede definida. O Circuito 
Brasileiro sub-21 terá a 
primeira etapa de 17 a 20 
de setembro e a segunda de 

15 a 18 de outubro, ambas 
na EsEFEx. O Rio de Janeiro 
também recebe o primeiro 
torneio sub-19, de 1º a 4 de 
outubro. A segunda etapa 

da categoria, de 26 a 29 de 
novembro, e a competição 
sub-17, de 22 a 25 de no-
vembro, ainda terão a defi-
nição de suas sedes.

CBV divulga calendário de vôlei de
praia com cinco etapas até dezembro

As três etapas iniciais no segundo semestre serão disputadas na Escola do Educação Física do Exército, no Rio
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Jogadores do Botafogo vão buscar uma vitória em Teresina contra o Altos para compensar a derrota sofrida em casa diante do Floresta na semana passada
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Éder Militão e Casemiro, do Real Madrid, também podem desfalcar a equipe de Tite nas Eliminatórias Sul-Americanas

Os clubes da primeira 
divisão do Campeonato Es-
panhol decidiram não liberar 
seus jogadores para as sele-
ções sul-americanas na pró-
xima Data Fifa, marcada para 
o início de setembro, posição 
que já havia sido antecipada-
mente respaldada pela LaLiga, 
que organiza a competição.

“Houve acordo por parte 
dos clubes para comunicar 
seus jogadores convocados 
por seleções da Conmebol, 
pela impossibilidade do des-
locamento, enquanto se 
aguarda que seja resolvida 
a situação e a problemática 
atual, indica comunicado di-
vulgado pela liga espanhola 
após reunião entre as equi-
pes afetadas”, informou um 
comunicado oficial.

A decisão envolve 25 jo-
gadores de 13 equipes que 
integram a LaLiga, ainda an-
tes de terem sido anunciadas 
as convocações de Equador e 
Venezuela. O Brasil, que enca-
rará Chile, Argentina e Peru 
nos próximos dias, assim, 
perde o zagueiro Éder Militão 
e o volante Casemiro, ambos 
que defendem o Real Madrid, 
e o atacante Matheus Cunha, 
anunciado nesta semana pelo 
Atlético de Madrid.

O motivo de desconten-

Agência Estado

Atlético de Madrid não libera
Matheus Cunha para seleção

Jogadores da Ponte fazem protesto

Felipão passa por nova frustração

CBF em crise e com
novo presidente

Willian deve deixar Arsenal e ir para o Corinthians

Os jogadores da Ponte Preta, em 
protesto aos salários atrasados, 
anunciaram um boicote à imprensa. 
Nada de entrevistas até os paga-
mentos serem colocados em dia. A 
medida passou a valer já nesta quin-
ta-feira. A diretoria do clube de Cam-
pinas (SP) ainda não se pronunciou. 
Há casos em que os atletas estão há 
dois meses sem receber salários. Ou-
tros estão sem ver o direito de ima-

gem há cinco meses. E não são só 
os jogadores que sofrem com a falta 
de pagamento em dia. Comissão 
técnica e funcionários da Ponte Preta 
seguem sem receber. Antes do boico-
te, Yago Henrique foi apresentado e, 
regularizado no Boletim Informativo 
Diário (BID) da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), garantiu estar 
pronto para ajudar os comandados 
do técnico Gilson Kleina.

O técnico Luís Felipe Scolari coman-
dou a seleção do penta, em 2002, 
mas carrega consigo o insucesso de 
2014 quando foi goleado pela sele-
ção alemã nas semifinais por 7 a 1, 
na maior frustração do futebol brasi-
leiro numa Copa do Mundo. Hoje é 
mais lembrado por 2014 que 2002. 
E na última quarta-feira, dirigindo o 
Grêmio, viu mais uma marca negati-
va em sua carreira de treinador. No 

primeiro jogo das quartas de final 
da Copa do Brasil, atuando em casa, 
diante do Flamengo, com um joga-
dor a mais desde o final do primeiro 
tempo - Isla foi expulso - perdeu 
de 4 a 0, com todos os gols sendo 
marcados justamente após a infe-
rioridade numérica do rubro-negro. 
Do outro lado estava Renato Gaúcho 
que, em 2019, pelo Grêmio, tinha 
levado de 5 a 0, mas no Maracanã.

Enquanto aguarda pela definição 
sobre a suspensão ou não por 
mais um ano de Rogério Caboclo - 
afastado do comando da entidade 
desde o início de junho por decisão 
da Comissão de Ética -, a CBF es-
colheu um novo presidente interino. 
Trata-se de Ednaldo Rodrigues, que 
substitui o coronel Antônio Carlos 
Nunes. A ascensão de Rodrigues à 
presidência amplia uma contagem 
pouco positiva no comando do fute-
bol nacional. Ele é o sétimo a assu-
mir o cargo de presidente da CBF em 
dez anos. Oficialmente, cada man-
dato é de quatro anos. A mudança 
desta vez foi decidida após reunião 
do Conselho de Administração, for-
mado pelos oito vice-presidentes da 
entidade. E isso aconteceu devido a 
um fato pitoresco: o afastamento 
temporário de um presidente da 
CBF não está previsto no estatuto 
da entidade.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, admitiu, ontem, que Willian pode deixar o clube de Londres nesta janela de transferências, a ser 
encerrada na próxima semana. O meio-campista, com passagens pela seleção brasileira, é cotado para retornar ao Corinthians, onde 
foi formado. “Estamos tendo algumas conversas com ele e seu agente e estamos avaliando a posição em que estamos no momento”, 
comentou o treinador, sem entrar em detalhes. A saída do brasileiro vem sendo especulada desde o fim da temporada passada, em 
razão do desempenho abaixo do esperado e do pouco espaço no time inglês. Até o próprio pai do jogador, Severino Vieira da Silva, 
já indicou que uma negociação com o Corinthians é possível, porém improvável em razão dos valores envolvidos.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

tamento dos clubes espanhóis 
foi o aumento de rodadas em 
setembro e outubro das Elimi-
natórias Sul-Americanas, de 
duas para três, por causa do 
adiamento de jogos em março 
passado provocado pela pan-
demia do novo coronavírus. 
Com isso, os jogadores preci-
sam de um período maior de 
liberação para as seleções, de 
nove para 11 dias.

O Conselho da Fifa, em re-
união ocorrida em 7 de agosto, 
aprovou o aumento da janela 
das datas reservadas para a 
competição qualificatória nos 
dois próximos meses, como 
forma de compensar os jogos 
adiados em março deste ano.

Para a LaLiga, a decisão 
afeta “de uma forma flagrante 
o calendário e a integridade” 
do Campeonato Espanhol, já 

que outras confederações, 
com a Uefa, por exemplo, não 
ampliaram o número de dias 
destinados às seleções, em-
bora tenham aumentado a 
quantidade de jogos.

Segundo comunicado da 
entidade espanhola, “de for-
ma unânime”, foi aprovado 
adotar “medidas cautelares 
contra o órgão competente 
(a Conmebol), para proteger 

os direitos e interesses da 
competição e dos clubes afe-
tados”. Ainda de acordo com 
a LaLiga, os clubes das duas 
primeiras divisões do Cam-
peonato Espanhol se reunião 
nos próximos dias, para vol-
tar a debater a situação.

Na última quarta-feira, 
o presidente da Fifa, o suíço 
Gianni Infantino, indicou a li-
beração de jogadores para as 

seleções nacionais é um “as-
sunto de extrema urgência e 
importância”.

Na Inglaterra, os clubes 
da Premier League também 
já indicaram que não cederão 
atletas, enquanto a Serie A, que 
organiza o Campeonato Italia-
no, já manifestou respaldo ao 
posicionamento das equipes, 
caso optem por não liberar in-
tegrantes do elenco.

A Uefa realizou, ontem, em sua 
tradicional festa de gala no início 
de cada temporada para premiar os 
melhores da anterior, em Istambul, 
na Turquia, o sorteio da fase de gru-
pos da próxima edição da Liga dos 
Campeões da Europa. Com muitos 
grandes clubes posicionados no 
pote 2, o evento definiu chaves com 
duas ou mais equipes tradicionais 
do continente. E uma com os dois 
times mais ricos do planeta: Man-
chester City e Paris Saint-Germain.

Rivais nas semifinais da últi-

ma edição - o clube inglês passou à 
grande decisão -, Manchester City 
e Paris Saint-Germain integram 
o Grupo A. Será o duelo do técni-
co espanhol Pep Guardiola contra 
o craque argentino Lionel Messi, 
agora no clube francês. Junto com 
eles estão o emergente, e também 
rico, RB Leipzig, da Alemanha, e o 
Brugge, da Bélgica.

Dos outros grupos, dois po-
dem ser considerados como da 
"morte". No B, o Atlético de Ma-
drid, cabeça de chave e atual cam-
peão espanhol, terá pela frente o 
Liverpool, campeão da Liga dos 

Campeões em 2018-2019, Milan e 
Porto. Já no E, o Bayern de Munique 
jogará contra Barcelona, Benfica e 
Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Será o 
primeiro duelo entre alemães e es-
panhóis depois da goleada de 8 a 2 
do Bayern, em Lisboa, nas quartas 
de final em 2020.

O Chelsea, atual campeão, deu 
um pouco de sorte e caiu em um 
grupo mais tranquilo. Seu princi-
pal rival será a Juventus, da Itália. 
Zenit St.Petersburg, da Rússia, e 
Malmoe, da Suécia, não deverão 
atrapalhar e vão brigar pela ter-
ceira colocação, que dará vaga na 

sequência da Liga Europa. Vida fá-
cil não terá o Manchester United. 
No Grupo F, o time inglês reviverá 
a decisão da última edição da Liga 
Europa, quando perdeu para o Vil-
larreal. O clube espanhol encabeça 
a chave que também tem a Atalan-
ta, equipe italiana que tem feito 
boas campanhas nos últimos anos. 
O Young Boys, da Suíça, é o azarão.

Outra chave que dois grandes 
clubes da Europa precisam ficar 
espertos é a D. A Internazionale, 
atual campeã italiana, está junto 
com o Real Madrid e também en-
frentam o Shakhtar Donetsk, da 

Ucrânia, que sempre dá trabalho. O 
Sheriff, time da Moldávia que fará 
sua estreia na Liga dos Campeões, 
é o coadjuvante.

Na fase de grupos, que come-
çará no próximo dia 14, os quatro 
times de cada chave vão se enfren-
tar em seis jogos (três em casa e 
três como visitante). Os dois pri-
meiros colocados de cada grupo 
avançam às oitavas de final (os ter-
ceiros vão para a Liga Europa). Na 
sequência serão disputadas quar-
tas, semifinal e a final, que será no 
estádio São Petersburgo, na Rús-
sia, no dia 28 de maio de 2022.

Manchester e PSG voltam a se enfrentar na Liga
Agência Estado

O paraibano Matheus Cunha, agora no Atlético de Madrid, Éder Militão e Casemiro, do Real Madrid, não serão liberados pelos clubes para os três jogos da Seleção Brasileira em setembro

Fotos: Reprodução/Instagram



Memorial
Edição: Jorge Rezende            Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de agosto de 2021

Inpe aponta aumento de 157% nos focos de queimadas na comparação de janeiro a agosto deste ano com igual período de 2020

Morte da Caatinga: bioma é 
o mais afetado por incêndios

Embora a média geral 
das queimadas no país esteja 
estável desde o ano passado, 
algumas regiões apresentam 
elevação preocupante no nú-
mero de incêndios. Dados do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) apontam 
que a Caatinga é o bioma 
mais afetado, com aumento 
de 157% nos focos de incên-
dio na comparação de janeiro 
a agosto deste ano com igual 
período de 2020. Também 
sofrem com o aumento da de-
vastação o Cerrado (33%) e a 
Mata Atlântica (28%).

Considerando-se os es-
tados, a tendência também é 
de crescimento. Das 26 uni-
dades da federação mais o 
Distrito Federal, 19 apresen-
taram elevação. O estado de 
São Paulo, onde um incêndio 
devastou 80% do Parque Es-
tadual do Juquery no último 
fim de semana, apresentou 
aumento de 28% nos focos de 
incêndio. O número absoluto 
passou de 2.383 para 3.070 

na comparação até 23 de 
agosto. Neste mês de agosto 
já foram identificadas 1.881 
queimadas até o dia 24 de 
agosto. Esse número já é 69% 
maior que o observado no 
mês completo de agosto do 
ano passado. Em todo o país, 
foram 78.339 queimadas até 
23 de agosto – número quase 
igual ao de mesmo período 
do ano passado (77.415).

O bioma que apresenta a 
situação mais preocupante é 
a Caatinga, predominante no 
Nordeste brasileiro – em es-
pecial Piauí e Ceará. “Percebe-
se uma alta variabilidade de 
ano para ano nesse bioma. Em 
2019, o registro foi maior do 
que neste ano. Pode haver um 
problema de subnotificação 
em outras datas. Mas é preciso 
destacar a questão da seca”, ex-
plica a pesquisadora Ana Ávila, 
diretora do Centro de Pesqui-
sas Meteorológicas e Climáti-
cas Aplicadas em Agricultura 
(Cepagri) da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp).

Cerrado
No Cerrado, que ocupa 

grande parte do território do 
Mato Grosso do Sul, o avanço 
dos focos já é 33% maior. “Nele 
a vegetação sempre acaba 
queimando mais. Nesta épo-
ca do ano (período de seca), 
o risco de incêndios aumenta 
muito”, explica a professora 
Alessandra Fidélis, do Depar-
tamento de Botânica do Insti-
tuto de Biociências da Unesp.

O pesquisador Carlos 
Nobre, um dos maiores es-
pecialistas em mudanças 
ambientais, aponta a baixa 
média de chuvas como uma 
das principais razões para 
as queimadas deste ano. “No 
Centro-Oeste e no Sudeste, 
temos uma estação chuvosa 
bem abaixo da média. Quan-
do entramos na estação seca, 
o solo tem pouca água”, ad-
verte.

Cinco estados brasileiros, 
entre eles São Paulo, enfren-
tam a que já é considerada a 
pior seca em 91 anos, de acor-
do com o Sistema Nacional de 
Meteorologia (SNM), que re-
presenta o comitê de órgãos 
do governo federal. Em maio, 
o órgão emitiu um alerta de 

emergência hídrica para o pe-
ríodo junho-setembro.

Ana Ávila acrescenta a 
ocorrência de duas frentes 
frias rigorosas no centro-sul 
do país neste inverno. “Além 
da seca extrema, foi um ano 
de geadas intensas nessa 
área. Esses dois fenômenos 
meteorológicos fizeram com 
que a vegetação fosse drasti-
camente danificada. Houve a 
morte dos tecidos vegetais de 
muitas culturas. Esses fatores 
potencializam o risco de rápi-
do alastramento dos focos de 
fogo na vegetação”.

Alessandra, da Unesp, diz 
que o fenômeno pôde ser ob-
servado em São Paulo. “Neste 
ano, tivemos vários eventos 
de geada, com mais dias mui-
to frios, o que contribuiu para 
a vegetação ficar mais seca do 
que geralmente fica. Assim, o 
risco de incêndio aumenta. As 
matas de galeria geralmen-
te não queimam porque são 
mais úmidas. Porém, quando 
o ano é mais seco, ou por cau-
sa das geadas, essa vegetação 
perde umidade e o fogo acaba 
entrando nessas áreas mais 

sensíveis”, explica.
Alexandre Correia, pro-

fessor do Instituto de Física 
da USP, lembra que o Brasil 
como um todo atualmente já 
convive com um aquecimen-
to causado pelas atividades 
humanas (aquecimento glo-
bal) variando entre cerca de 
+1,2 graus centígrados no 
extremo sul da região Sul, 
até +1,7 graus centígrados na 
região Nordeste, tendo como 
referência a temperatura mé-
dia entre 1880 e 1900. “Essas 
temperaturas mais elevadas 
aumentam a probabilidade 
de ocorrência de queimadas 
descontroladas”, afirma.

A ação humana tem sido 
um fator preponderante para 
as queimadas, na visão de Al-
berto Setzer, coordenador do 
programa de queimadas do 
Inpe. Não há, como em ou-
tros países, incêndios causa-
dos por descargas elétricas, 
ou outros fatores naturais. 
“Praticamente todos os casos 
resultam de ações humanas, 
propositais ou acidentais”.

Essa é a mesma visão 
de Carlos Nobre. “No Cerra-

do, Pantanal e Amazônia, os 
incêndios são provocados 
pela ação humana. É a práti-
ca atrasada da pecuária bra-
sileira de botar fogo antes 
de preparar a pastagem. Na 
Amazônia, o fogo é sinônimo 
da posse”, opina.

Juquery
“O incêndio do Parque do 

Juquery aparentemente foi 
causado por balões”, exem-
plifica o especialista. Ele co-
meçou na manhã de domingo 
(22) e só foi oficialmente con-
trolado anteontem. Criado 
em 1993 para conservar mata 
nativa e áreas de mananciais 
do Sistema Cantareira, o par-
que abriga remanescentes de 
Mata Atlântica entre Caieiras 
e Franco da Rocha.

A Prefeitura de Franco 
da Rocha suspeita de que o 
incêndio tenha sido causado 
pela queda de um balão. Sete 
pessoas foram detidas no do-
mingo, e soltas após o paga-
mento de fiança. A Polícia Am-
biental estuda a possibilidade 
de multar os baloeiros por in-
fração ambiental.

Aforismo
“Cumpriu sua sentença. 

Encontrou-se com o único 
mal irremediável, aquilo que 
é a marca do nosso estranho 
destino sobre a terra, aquele 

fato sem explicação que iguala 
tudo o que é vivo num só 

rebanho de condenados, porque 
tudo o que é vivo, morre.”

(Ariano Suassuna)

387 — Mônica, santa cristã
827 — Papa Eugênio II
1960 — Eliseu de Oliveira Viana, professor (PB)
1974 — Lupicínio Rodrigues, compositor brasileiro
1986 — Newton Vieira Rique, político e empresário (PB)
1990 — Afonso Arinos de Melo Franco, jurista brasileiro
1996 — Dulcina de Moraes, atriz brasileira
1999 — Hélder Câmara, bispo e escritor brasileiro
2008 — Olavo Setúbal, banqueiro e político brasileiro
2017 — Dom José Maria Pires, bispo católico (PB)
2018 — Zé Béttio, 
radialista, cantor, acordeonista e compositor brasileiro
2020 — Lautônio Loureiro Cavalcante, médico (PB)
2020 — Djaci Cavalcanti de Arruda, político (PB)
2020 — Arnaldo Saccomani, 
produtor musical e compositor brasileiro

Mortes na História

Obituário

Mário Rafael dos Santos
25/8/2021 – Aos 14 anos, em Campina 
Grande (PB), após traumatismo craniano. 
Dois dias antes, na zona rural de Olivedos 
(PB), ele estava montando em um cavalo 
quando o animal saiu em disparada e se 
chocou em uma árvore. O jovem bateu a 
cabeça ficou em estado grave no Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande.

Foto: Notícia Paraíba

Elielson dos Santos Teodósio
25/8/2021 – Aos 23 anos, no Distrito 
de São Sebastião, zona rural de Cacim-
bas, no Sertão da Paraíba, assassinado. 
Policiais da 4ª Companhia de Polícia 
Militar, em Teixeira (PB), encontrou o 
corpo do jovem com um ferimento pro-
fundo na cabeça. Um pedaço de madeira foi encontrado ao 
lado da vítima e pode ter sido usado no crime.

Foto: Notícia Paraíba

Sady Manjabosco Sandri
24/8/2021 – Aos 87 anos, em Ijuí (RS), em 
decorrência da covid-19 e com câncer no 
intestino. Sócio-fundador e administrador 
do Sistema Alto Uruguai de Comunicação. 
Foi professor e delegado regional de edu-
cação entre as décadas de 1970 e 1980; 
vereador (de 1960 a 1963) e vice-prefeito de Humaitá (RS), 
de 1964 a 1969.

Foto: Rádio Alto Uruguai
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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.

Antônio Severiano da Câmara Filho
25/8/2021 – Aos 83 anos, de câncer. 
Ex-deputado federal e estadual e 
ex-conselheiro do Tribunal de Contas 
do Rio Grande do Norte. Natural de 
João Câmara, na região do Agreste 
potiguar. Formado em Direito pela 

Foto: João Maria Alves

Gonçalo Júnior
Agência Estado

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ven-
ceu sua primeira eleição para deputado estadual em 1966. 
Foram quatro mandatos consecutivos no Legislativo poti-
guar até ser eleito deputado federal em 1982. Em 1986, foi 
eleito deputado federal constituinte e deixou o Congresso 
em fevereiro de 1991. Ele era sogro do deputado estadual 
paraibano Trócolli Júnior (Podemos).

Breves & Curtas
# Recorde de baleias mortas no Brasil
Uma gigantesca baleia jubarte foi encontrada morta no últi-
mo dia 18 nas praias de um luxuoso bairro residencial do Rio 
de Janeiro (RJ), situação que este ano se repetiu mais de cem 
vezes e bateu recorde no Brasil. Até o momento, 131 baleias 
jubarte encalharam nas areias do país, um triste recorde de-
pois dos 122 cetáceos que morreram nas praias brasileiras 
há quatro anos, segundo a organização não-governamental 
Projeto Baleia Jubarte, que atua no país desde 1988.

# Preso no cemitério ao fazer “um ao vivo”
A live do francês Brien “DailyDasher” tomou rumos inimagi-
náveis no último dia 17. Enquanto estava ao vivo na Twitch, 
o streamer ficou acidentalmente preso no Cemitério Monu-
mental de Milão, um dos mais tradicionais da Itália. Após a 
visita ao local ter sido recomendada por um espectador no 
chat da transmissão, o streamer andou rapidamente pelo 
ambiente e, quando estava prestes a sair, se deparou com o 
portão fechado com um cadeado.

# Lóculos destinados a pessoas obesas 
O Cemitério da Filosofia, na cidade de Santos (SP), passará a 
contar com lóculos (em arquitetura, é um nicho destinado a 
abrigar um cadáver) destinados a obesos. As novas carneiras 
(campas verticalizadas) integram o projeto de reconstrução 
do Jazigo 1 do cemitério santista. No total, estão sendo cons-

truídos 540 lóculos, 60 a mais do que tinha anteriormente. 
As novas instalações devem ser entregues em janeiro.

# Leão do Parque Zoológico Municipal de Bauru
O único leão que vivia no Parque Zoológico Municipal de 
Bauru (SP) morreu no último dia 18, aos 13 anos de idade, 
por complicações de uma doença crônica no fígado. O leão 
(Panthera Leo) era um dos animais mais visitados por crian-
ças e jovens que frequentavam o local. Nascido no zoológico 
de Curitiba (PR), o animal habitou o zoológico de Bauru por 
onze anos.

# Indígena recusa vacina e morre de covid-19 I
Em Santa Catarina, uma indígena que havia se recusado 
vacinar contra a covid-19 durante a gestação, morreu de 
complicações do novo coronavírus. Xokleng Daniela Caxias, 
de 26 anos, sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morte 
cerebral enquanto estava internada para tratar a doença. Ela, 
que já tinha um filho de 8 anos, havia dado à luz ao segundo 
filho no dia 30 de julho.

# Indígena recusa vacina e morre de covid-19 II
“Todo mundo está falando de covid-19, mas não acre-
ditamos nisso porque ninguém mais da família pegou. 
Ela não tomou vacina porque estava grávida e ficou com 
medo de fazer mal para o bebê”, disse Vitor Vicente, ma-
rido de Daniela. A Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai) declarou que a indígena recusou quatro vezes 
a vacina durante as consultas de pré-natal e a situação 
está registrada em prontuário. O órgão informou que 
120 pessoas das 131 acima de 18 anos na Aldeia Figuei-
ra, onde ela vivia, foram vacinadas. Ao todo, o registro 
local é de 11 recusas.

# Marido é “enterrado” duas vezes, por duas viúvas I
Demetra Street fez uma cerimônia de despedida do ma-
rido, Ivan, em Baltimore, nos Estados Unidos. Dezenas de 
pessoas se reuniram ao redor de uma urna com as cinzas 
do falecido. Bastante emocionada, ela chegou a cantar uma 
música (‘His Eye Is on the Sparrow’) à capela em homena-
gem ao morto.

# Marido é “enterrado” duas vezes, por duas viúvas II
 Só que a norte-americana descobriu que a urna estava 
vazia. Em seguida, uma nova e chocante revelação: Ivan não 
havia sido cremado, mas enterrado por outra mulher, que 
também se diz viúva dele, três dias antes. Os dois funerais 
foram feitos pela mesma empresa! A casa funerária está 
sendo processada por Demetra.
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Estudantes, mulheres em situação de vulnerabilidade e em cumprimento de medida socioeducativa serão beneficiadas

Câmara aprova projeto que 
garante absorventes de graça
Agência Câmara

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem o Projeto 
de Lei 4968/19, da deputada 
Marília Arraes (PT-PE) e ou-
tros 34 parlamentares, que 
prevê a distribuição gratuita 
de absorventes higiênicos 
para estudantes dos Ensinos 
Fundamental e Médio, mu-
lheres em situação de vulne-
rabilidade e detidas. A maté-
ria será enviada ao Senado.

De acordo com o subs-
titutivo aprovado, da depu-
tada Jaqueline Cassol (PP
-RO), por meio do Programa 
de Proteção e Promoção da 
Saúde Menstrual serão be-
neficiadas principalmente 
as estudantes de baixa renda 
matriculadas em escolas da 
rede pública de ensino, mas 
também receberão o produto 
as mulheres em situação de 
rua ou de vulnerabilidade 
social extrema, as mulheres 
presidiárias e as adolescen-
tes internadas em unidades 
para cumprimento de me-
dida socioeducativa. A faixa 
etária varia de 12 a 51 anos.

Para atingir parte desse 

público, as cestas básicas 
entregues no âmbito do Sis-
tema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Si-
san) deverão conter o ab-
sorvente higiênico feminino 
como item essencial.

A quantidade, a forma 
da oferta gratuita e outros 
detalhes serão estabeleci-
dos em regulamento. Já a 
implantação do programa 
deverá ocorrer de forma in-
tegrada entre os entes fe-
derados, em especial pelas 
áreas de saúde, assistência 
social, educação e segurança 
pública.

Preferência
Nas compras dos absor-

ventes higiênicos pelo poder 
público, terão preferência 
aqueles feitos com materiais 
sustentáveis caso apresen-
tem igualdade de condições. 
Esse tipo terá preferência 
ainda como critério de de-
sempate em relação aos de-
mais licitantes.

Também deverá haver 
campanhas públicas infor-
mativas sobre a saúde mens-
trual e as consequências 

para a saúde da mulher.
“Construímos um texto 

para defender e dar dignida-
de a nossas meninas e mulhe-
res por meio desse programa. 
A construção do substitutivo 
com o governo permitirá que 
o programa seja efetivado”, 
afirmou Jaqueline Cassol.

“Estamos fazendo uma 
reparação histórica, pois um 
sistema comandado histori-
camente por homens nunca 
pensou nessa necessidade 
das mulheres. Esse é o início 
de uma política pública mais 
ampla”, disse Marília Arraes. 

Impacto orçamentário
O impacto previsto 

para a distribuição a 5,6 
milhões de mulheres será 
de R$ 84,5 milhões ao ano 
com base em oito absor-
ventes por mês/mulher. 
Pelas contas apresentadas 
pela relatora, para essa es-
timativa usou-se metade 
(R$ 0,15) do custo unitá-
rio de uma das marcas de 
mercado em levantamento 
de 2019. O preço projetado 
baseia-se na compra em 
escala pelo poder público.

As receitas virão dos 
recursos vinculados ao pro-
grama de Atenção Primária 
à Saúde do Sistema Único 
de Saúde (SUS), observados 
os limites de movimentação 
orçamentária. No caso das 
beneficiárias presas, os re-
cursos virão do Fundo Peni-

tenciário Nacional (Funpen). 
O texto aprovado qualifica o 
programa como estratégia 
para a promoção da saúde 
e da atenção à higiene com 
o objetivo de combater a 
precariedade menstrual, 
conceituada como a falta de 
acesso ou a falta de recursos 

para a compra de produtos 
de higiene e outros itens 
necessários ao período da 
menstruação feminina.

Se for aprovada pelo Se-
nado e sancionada, a futura 
lei entrará em vigor dentro 
de 120 dias de sua publi-
cação.

O PL 4968, aprovado na Câmara dos Deputados, é de autoria da deputada petista Marília Arraes e outros 34 parlamentares

Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

O prazo para o envio 
da documentação de isento 
do Imposto de Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA), do exercício 2021, 
para os proprietários de veí-
culos de placas com finais de 
1 a 7 termina na terça-feira 
(31). 

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) pror-
rogou o prazo de envio, de 
forma excepcional, porque 
muitos proprietários encon-
traram dificuldades para 
entregar a documentação 
durante os primeiros sete 
meses deste ano por causa 
da pandemia.

Diante disso, os pro-
prietários de veículos com 
as sete numerações finais (1; 
2; 3; 4; 5; 6; e 7) ganharam 
um prazo excepcional. Con-
tudo, para usufruir do novo 
prazo, é necessário que a so-
licitação de isenção do IPVA 
tenha sido protocolizada na 
Sefaz-PB até 31 de dezembro 
de 2020. 

Os proprietários que 
fizeram a solicitação de 
isenção para o exercício do 
IPVA 2021, no ano passado, 
precisam enviar, por e-mail, 
em formato PDF: documento 
do veículo; CNH; compro-
vante de residência; e laudo 
médico ou a autorização de 
compra do ICMS.

A comprovação de isen-
to com os documentos das 
placas do exercício do IPVA 
2021 precisam ser anexa-
dos, em formato de PDF, e 
enviados para o e-mail no 
endereço do correio eletrôni-
co: gerencia.itcd.ipva@sefaz.
pb.gov.br 

Prazo para 
isenção de 
IPVA acaba 
terça-feira 

CPI da Covid: empresário não fala a colegiado

Dólar sobe com espera por fala de Powell

Confrontado com men-
sagens que teria trocado 
com Marconny Nunes Faria, 
o empresário José Ricardo 
Santana, que prestou depoi-
mento ontem, à CPI da Covid, 
optou por não responder ao 
colegiado se reconhecia as 
mensagens trocadas com 
Faria. Os contatos enviados 
por Marconny a Santana 

diziam respeito a procedi-
mentos que precisam ser 
feitos para que a Precisa 
vencesse um processo lici-
tatório na pasta.

As mensagens teriam 
envolvido também o pre-
sidente da Precisa Medi-
camento, Francisco Maxi-
miano, e o ex-diretor do 
Departamento de Logística 
do Ministério da Saúde Ro-
berto Ferreira Dias, identifi-
cado nas mensagens apenas 

como “Bob”. De acordo com 
o senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), o Ministé-
rio Público Federal do Pará 
(MPF-PA) aponta Marconny 
como um lobista que atuava 
na defesa dos interesses da 
Precisa Medicamentos.

As trocas de mensagens 
foram reveladas após a CPI 
afastar o sigilo de cinco men-
sagens que constam num re-
latório técnico encaminhado 
à comissão pelo Ministério 

Público Federal. De acordo 
com o senador, as conversas 
entre Santana e Faria acon-
teceram dentro do período 
de 23 de maio até 2 de julho, 
pelos documentos obtidos 
pela comissão.

As mensagens falavam 
sobre uma “equipe alinha-
da” dentro da pasta para dar 
prosseguimento ao proces-
so, descrição que os senado-
res consideraram suspeitas. 
Uma das mensagens afirma-

va que as tratativas da Pre-
cisa com a saúde deveriam 
ser feitas “a toque de caixa” 
porque “a fundamentação da 
desclassificação dos concor-
rentes que estão à frente já 
montamos e está com o time 
de dentro”.

O relator da comissão, 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), reagiu às mensa-
gens. “A primeira vez em que 
alguém descreve o caminho 
do crime”, disse.

Depois de quatro pre-
gões seguidos de queda, com 
perdas acentuadas nas duas 
últimas sessões, o dólar avan-
çou ontem, escorado no for-
talecimento global da moeda 
norte-americana, em meio à 
expectativa pela fala do presi-
dente do Federal Reserve (Fed, 
o banco central norte-ame-
ricano), Jerome Powell, hoje 
no Simpósio de Jackson Hole. 
Também jogou contra o real a 
cautela dos investidores locais, 
que monitoram os impactos 
econômicos da crise hídrica 
e as negociações em torno da 
questão dos precatórios.

Com mínima R$ 5,2189 e 
máxima a R$ 5,2673, registra-
da à tarde, o dólar à vista en-
cerrou o pregão a R$ 5,2568, 
em alta de 0,87%. Apesar do 
avanço ontem, a moeda norte
-americana acumula queda de 
2,38% na semana. Em agosto, 
o dólar registra leve alta, de 
0,90%.

Nas mesas de operação, a 
avaliação é a de que a moeda 
brasileira, mesmo perdendo 

um pouco mais que outras di-
visas emergentes, até que teve 
um desempenho razoável. A 
percepção no mercado é que 
as altas taxas de juros internas 
já atraem capitais para a renda 
fixa e diminuem o fôlego do 
dólar, ao tornar mais custoso 
o carregamento de posições 
contra o real por parte de in-
vestidores locais. Isso impedi-
ria uma deterioração rápida e 
acentuada da taxa de câmbio, 
mesmo em dias negativos no 
exterior.

Lá fora, a sessão foi mar-
cada por aversão ao risco, com 
perdas das Bolsas em Nova 
York e do petróleo. O índice 
DXY - que mede o desempe-
nho do dólar em relação a seis 
moedas fortes - avançava mais 
de 0,20% e operava acima da 
linha dos 93 pontos.

Discursos duros de três 
dirigentes regionais do Fede-
ral Reserve - Robert Kaplan 
(Dallas), Esther George (Kan-
sas City) e James Bullard (St. 
Louis) - a favor do início da 
retirada dos estímulos mo-
netários nos próximos meses 
colocaram os investidores na 
defensiva e aumentaram as 

expectativas para a fala do pre-
sidente do BC americano em 
Jackson Hole.

O CIO da Legend, Rodrigo 
Santin, não espera que Powell 
mude o tom das últimas co-
municações do Fed, de que há 
uma melhora na economia e 
se estuda o início da retirada 
de estímulos monetários nos 
próximos meses. Ele considera 
natural, porém, que o mercado 
reduza as posições em ativos 
de risco à espera da fala de 
Powell, já que sempre existe 
a possibilidade de uma mu-
dança de discurso. “A dire-
ção do dólar hoje está sendo 
definida pelo exterior. Esse 
movimento é um pouco mais 
intenso aqui uma questão 
mais técnica, já que o mer-
cado está mais sensível por 
causa dessa bagunça toda na 
política”, afirma.

O sócio e economista-che-
fe da JF Trust, Eduardo Velho, 
descarta uma “ruptura” nos 
mercados hoje, já que espera 
uma fala cautelosa do presi-
dente do Fed. “O discurso de 
Powell ainda será de ‘espera’, 
ou seja, a redução da compra 
de títulos deverá ser adiada 

para a próxima reunião de se-
tembro, com o Fed tendo aces-
so aos números da inflação e 
emprego de agosto”, afirma 
Velho, que vê um suporte para 
a taxa de câmbio de R$ 5,22 no 
curto prazo, com a perspectiva 
de mais altas da taxa Selic e o 
fluxo cambial positivo benefi-
ciando o real.

Em relatório, o diretor da 
Wagner Investimentos, José Fa-
ria Júnior, afirma que, caso Po-
well indique que não terá pressa 
em reduzir as compras de ativos, 
haverá uma rodada de queda do 
dólar, com a taxa de câmbio indo 
em direção a R$ 5,15.

Apesar da diminuição dos 
temores quanto a uma degrin-
golada da taxa de câmbio, não 
se vislumbra, porém, uma ro-
dada de apreciação do real, já 
que a questão fiscal perma-
nece no radar. Ainda se busca 
uma solução que acomode o 
pagamento de precatórios e 
o reajuste do Bolsa Família 
(rebatizado de Auxílio Bra-
sil) dentro da regra do teto 
de gastos. Também não estão 
descartados novos solavancos 
na crise político-institucional, 
em meio à expectativa para 

as manifestações do dia 7 de 
setembro.

O Broadcast (sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado) apurou com 
fontes que integrantes dos 
três Poderes costuram uma 
solução para os precatórios, 
com a eventual criação de 
um sublimite para a despesa 
com dívidas judiciais. A ideia é 
partir do valor dessa despesa 
em 2016 (R$ 30,3 bilhões) e 
aplicar a mesma lógica de cor-
reção do teto de gastos, isto é, 
atualizar o limite pela inflação 
de 12 meses.

Já o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afirmou no 
período da tarde de ontem que 
a Proposta de Lei Orçamen-
tária Anual (PLOA) de 2022 
será enviada ao Congresso 
prevendo o pagamento de R$ 
90 bilhões em precatórios, 
caso uma solução não seja 
aprovada até o dia 31 de agos-
to. “Ou seja, vai desaparecer o 
dinheiro todo. Se não tiver sido 
resolvida ainda essa questão 
dos precatórios, será um dia 
depois do envio do Orçamen-
to. Todos verão a dramaticida-
de dessa questão”, disse.

Matheus de Souza
Estadão Conteúdo

Antonio Perez
Estadão Conteúdo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE ABERTURA

DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público que a proposta de 
preços da empresa LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, habilitada na Tomada de Preços 
n.º 001/2021, que tem como objeto a contratação de uma empresa especializada, para elaboração 
de Plano Diretor para o Município de Alagoa Grande, será aberta no dia 30/08/2021 às 9:00 horas

Alagoa Grande(PB), 26 de agosto de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 44/2021
PREGÃO PRESENCIAL

N.º 00008/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 20.335.256/0001-67.
OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura de 

Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 11.480,00 (Onze mil quatrocentos e oitenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 16/08/2021 a 31/12/2021.

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00038/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00038/2021, cujo objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODON-
TOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 
09 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h 
às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 26 de Agosto de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 021/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, 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, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
ALAGOINHA, no dia 10/09/2021 as 14:00 horas. Objetivo: Locação de dois veículos tipo compactador 
com condutor, para coleta e transporte de lixo no município de Alagoinha. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@
gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 26 de agosto de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

TERMO DE REVOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 002/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, representado por sua gestora a senhora 

SHÊNIA DA SILVA SOARES BRONZEADO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com o art. 49 e seus parágrafos da lei 8.666/93, considerando que foi detectado algumas informações 
divergentes na peça editalícia, considerando o respeito aos princípios do julgamento objetivo e a 
seleção da proposta mais vantajosa, considerando a necessidade de retificação das inconsistências 
no termo convocatório. Decide:

REVOGAR o edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021
Alagoinha, 23 de agosto de 2021.

SHÊNIA DA SILVA SOARES BRONZEADO
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00035/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00035/2021, Contratação de 

empresa do ramo pertinente a atividades paisagísticas atendendo as necessidades da Secretaria 
de Meio Ambiente, para o dia 09 de Setembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicial-
mente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 26 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00036/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00036/2021, Aquisição 

parcelada de Lubrificantes diversos, para manutenção das frotas veiculares “própria e locada” 
destinado a esta Prefeitura, para o dia 09 de Setembro de 2021 às 11:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99145–6044. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 26 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00039/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição diárias de Refeições 
para membros das equipes de Profissionais composta por “Médico, Dentista, Enfermeiro e outros” 
da Secretaria Municipal de Saúde prestadores de serviços en “UBS” – (Unidades Básica de Saúde) 
instaladas em Comunidade Rurais e Distritos do Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 24 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00040/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 09 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, destinados ao 
atendimento de diversos setores da Administração. 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 26 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do ramo pertinente, 
para aquisições parceladas de gêneros alimentícios diversos destinados às necessidades das 
diversas Secretarias da Administração Municipal, programas do Governo Federal, Merenda Escolar, 
como também, cestas básicas, as quais serão doadas as famílias que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, pela Pandemia do Corona Vírus (COVID – 19), atendendo dessa forma 
as necessidades da População de Araçagi – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
10 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 09:20 horas do dia 10 de Setembro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e 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) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Araçagi - PB, 26 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00010-2021
COMUNICADO

A presidente da Comissão Permanente de Licitação de Araruna/PB, comunica aos interessados 
que no Item 6.8.1 do Edital da Tomada de Preços Nº 00010-2021 da Prefeitura de Araruna/PB, onde 
se lê: R$ 13.485,06; Leia-se: R$ 16.379,08. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 
Podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 26 de agosto de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00037/2021
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 DP00037/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO PARA USO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉMPB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: TK DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 31.600,00.

Belém - PB, 25 de Agosto de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO PARA USO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉMPB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00037/2021. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2017.1007 AQUI-
SIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.000000 RECURSOS 
ORNINARIOS 73.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL – MDE 111.000000 RECURSOS ORDINARIOS 224.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– QSE 120.000000 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO 302.4.4.90.52.00 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 745.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 926.4.4.90.5.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN-
TE 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.2013.2146 DESEN-
VOLVIMENTO DASW ATIVIDADES DO IGD–SUAS 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 850.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 08.244.2013.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS 
PROGRAMAS SOCIAIS 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 885.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 
PROMARIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS ORIVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 491.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BE-
LEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPORTOS – SAUDE 
577.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.302.1007.2073 MANUTENÇÃO 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 522.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA E 
EMERGENCIA – SAMU 192 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE 
IMPOSTOS – SAUDE 621.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214.000000 
TRANFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO 
FEDERAL 622.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00154/2021 - 25.08.21 - TK DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 31.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00083/2021

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 17 de Setem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL 
PE. ALFREDO BARBOSA–HMMPAB, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CABEDELO 
– SESCAB. 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 poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 26 de Agosto de 2021
Renta Salgado Aragão
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00149/2021
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 22 de 
Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Computador 
Tipo Notebook para atender a demanda das Escolas, Creches e Sede da Secretaria de Educação. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente 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 posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. 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, 26 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00141/2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

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, 26 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO 
DO PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO (E SUS – PEC) NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
DOS ÍNDIOS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RUSBENIO 
LIRA BEZERRA - R$ 140.393,50.

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de Agosto de 2021
JOSÉ DE SOUSA BATISTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
às 14:00 horas do dia 15 de Setembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SERVI-
ÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DOS INDIOS –PB E DISTRITOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de Agosto de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
às 14:00 horas do dia 15 de Setembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SERVI-
ÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DOS INDIOS –PB E DISTRITOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de Agosto de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2021

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 DP00008/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAPS – CEN-
TRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUZIA ANTONIO FERREIRA - R$ 30.360,00.

Conde - PB, 25 de Agosto de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Aquisições de 
refeições de diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos do Fundo 
Municipal de Saúde, como também para Autoridades eventualmente a serviços do Município, 
ambas autorizadas pelo FMSC, pelo período enquanto durar os quantitativos ou até o fim do 
exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAYANE 
COSTA DO NASCIMENTO 09061359406 - R$ 62.000,00; MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO 
05653755478 - R$ 36.000,00.

Capim - PB, 26 de Agosto de 2021
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar destinados 

a Secretaria de Educação e Cultura para atendimento da Merenda Escolar exercício 2021. A 
Comissão Permanente de Licitação declara todos os proponentes participantes HABILITADOS e 
DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: ADRIANA CÂNDIDO 
DE ARAÚJO - Valor: R$ 12.220,00; EDNA PEREIRA JUSTINO DA COSTA - Valor: R$ 7.711,40; 
FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA - Valor: R$ 7.311,40; JOSÉ ERINALDO GOMES SILVA - Valor: 
R$ 14.036,42; JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA - Valor: R$ 18.994,65; JOSIVALDO FER-
REIRA LIMA - Valor: R$ 10.170,00; LUCAS BEZERRA DOS SANTOS - Valor: R$ 9.075,00; MARIA 
DA PENHA CACIANO - Valor: R$ 5.908,00; MARIA DO CARMO MACENA DOS SANTOS - Valor: 
R$ 14.036,42; MARIA VILMA DA SILVA BARBOSA - Valor: R$ 7.311,40; MARINEIDE BEZERRA 
DOS SANTOS - Valor: R$ 9.075,00; RAÍ AUGUSTO PONTES - Valor: R$ 15.586,40; TEREZINHA 
PATRICIO SANTOS - Valor: R$ 14.036,42. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3634–1141.

Casserengue - PB, 23 de Agosto de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para elaboração de um projeto executivo de 

engenharia para a construção de um lago artificial com barragem de terra localizada no Município 
de casserengue/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
J F GEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 90.000,00. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 3634–1141.

Casserengue - PB, 26 de Agosto de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4x4, em 

conformidade com a PROPOSTA Nº 12431.437000/1200-04 - (Ministério da Saúde). Tipo: Menor 
Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h30min de 27/08/2021 no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. Abertura das Propostas: 09/09/2021 às 08h31min (horário de Brasília) no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, sito a Rua: Durval da Costa 
Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, Telefone: (83) 3634-1141. Edital: http://www.casserengue.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue-PB, 26 de agosto de 2021.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo Pick–up Cabine Dupla 4x4 (Diesel), em conformidade 

com a PROPOSTA Nº 12431.437000/1200–02 – (Ministério da Saúde). Tipo: Menor Preço. Entrega 
das Propostas: a partir das 13h30min de 27/08/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Abertura das Propostas: 09/09/2021 às 13h31min (horário de Brasília) no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, sito a Rua: Durval da Costa Lira, 
343 - Centro - Casserengue - PB, Telefone: (83) 3634-1141. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue-PB, 26 de agosto de 2021.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

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

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 005/2021, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA . Data de abertura: 10/09/2021 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, 26 de agosto de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021 - SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo referente  ao pregão eletrônico nº 004/2021 

e de acordo com o relatório emitido pelo pregoeiro e equipe de apoio e em cumprimento aos termos 
do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO e HO-
MOLOGO o resultado do processo supramencionado, conforme Termo de Adjudicação emitido pelo 
Pregoeiro Oficial, em favor de: AZ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 39.451.717/0001-95, 
para os itens descritos no Termo de Adjudicação, no Valor Global de R$ 37.636,00 (Trinta e sete 
mil e seiscentos e trinta e seis reais). Dê ciência aos interessados e determino que sejam lavrados 
o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo 
setor competente.

Caturité – PB, 26 de agosto de 2021.
JOSÉ GERVÁZIO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº..:  PE.100401/2021
CONTRATANTE..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
CONTRATADA....:  AZ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
VALOR............:    R$ 37.636,00 (Trinta e sete mil e seiscentos e trinta e seis reais).
VIGÊNCIA........:  INÍCIO: 26/08/2021 TÉRMINO: 26/08/2022
LICITAÇÃO.......:  PREGÃO ELETRONICO Nº.: 004/2021
OBJETO..........:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de insumos e material médico 
hospitalar para atender as demandas dos órgãos e programas da Secretaria e Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:25 
horas do dia 09/09/2021. Data e horário do início da disputa: 08:30 horas do dia 09/09/2021. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 26 de agosto de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de entidades credenciadas na Rede de Atenção 

em Serviços de Oftalmologia, a fim de atender as necessidades da população de Conde, nos valores 
da Tabela de procedimentos do SUS. PROPONENTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - Valor: R$ 89.917,04. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Setorial de Licitação, Rodovia dos Tabajaras, 
Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com.

Conde - PB, 13 de Agosto de 2021.
RILDO BRASIL MACIEL

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 
17 de Setembro de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Rua Senador Rui Carneiro, 
S/N - Centro - Congo - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 26 de Agosto de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 25 de Agosto de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 13:00 horas do dia 08 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Muni-
cipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 25 de Agosto de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021 FRACASSADO). Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 09 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
09 de Setembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/2019/21; 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) 3359–1100. E-mail: 
licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 26 de Agosto de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 019/2021
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE 

ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O Prefeito de Cuité, através de despacho exarado 
nos autos do Processo Administrativo Eletrônico 225/2021, opta pela revogação do Pregão Presencial 
019/2021, fundamentado pelo art. 49 da Lei no 8.666/93, por razões de interesse público e pelos 
fatos expostos no processo. Informações de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 na sede da 
CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, nesta cidade, ou no e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité - PB, 25 de agosto de 2021.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO
 EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de softwares desti-

nados à Câmara Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0001/2021.
DOTAÇÃO:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL, 01.031.1001.2001- MANTER AS ATIVIDADES DO 

PODER LEGISLATIVO. Elemento de Despesa: 3309030 – Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 12 meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Damião e :CT Nº 0003/2021 – 09.08.21 

- ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA- CNPJ: 
09.196.974/0001-67- R$ 20.400,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO  
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de softwares destinados à Câmara Municipal. HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA- CNPJ: 09.196.974/0001-67- R$ 20.400,00.

Damião - PB, 09 de Agosto de 2021
RUBENS FERREIRA DE SOUSA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01101/2021. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GADO BRAVO e a empresa GENILDA BARBOSA DE SALES  objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO 
PERIÓDICA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Acréscimo, 
o valor de R$ 3.893,35 (Três mil e Oitocentos e Noventa e Três reais e Trinta e Cinco centavos) 
representado em percentual de aproximadamente 25 % de acréscimo do valor total do contrato, 
ficando, portanto, o valor de R$ 294.358,10 (Duzentos e Noventa e Quatro mil e Trezentos e 
Cinquenta e Oito reais e Dez centavos), a partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: 
este Termo Aditivo, com base na Cláusula Oitava do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 
65, §1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURA: 26.08.21

Gado Bravo – PB, 26 de Agosto de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00089/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00089/2021, para o dia 14 

de Setembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 
26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 25 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00092/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00092/2021, para o dia 15 

de Setembro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 
26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 25 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 08h00min, do dia 17 de Setembro de 
2021, “Chamada Pública 006/2021”, do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa 
de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2021, no endereço supra mencionado. O Preço de 
compra dos Produtos será o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências 
do instrumento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho 
de 2013 e demais normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos 
dias úteis, no endereço supra citado. 

Guarabira, 25 de Agosto  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO TERMO

DE RESCISÃO
CONTRATUAL
Nº 00077/2017

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00026/2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula décima do Contrato nº 00077/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara - CNPJ nº 08.943.268/0001-79
CONTRATADA: EMLURPE – EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA – CNPJ nº 

12.461.865/0001-34
OBJETO: Rescisão Bilateral do Contrato nº 00077/2017.

Ibiara-PB, 10 de Agosto de 2021
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO

DE CONTRATO 
INSTRUMENTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os 

veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB, de acordo 
com o Pregão Presencial nº 00024/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: SUELITON LOPES TERTO - ME – cadastrada no CNP nº 
20.606.114/0001-97
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os veículos 

e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 104.380,00 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 24 de Agosto de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO

DE CONTRATO 
INSTRUMENTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os 

veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB, de acordo 
com o Pregão Presencial nº 00024/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, cadastrada no CNPJ nº 03.517351/0001-62
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os veículos 

e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 53.160,00 (cinqüenta e três mil, cento e sessenta reais.)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.
Ibiara - PB, 24 de Agosto de 2021

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO

DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os 

veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB, de acordo 
com o Pregão Presencial nº 00024/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: RETIFICA DE MOTORES GIGAPEL LTDA, cadastrada no CNPJ nº 

40.983.728/0001-97
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os veículos 

e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 121.510,00 (cento e vinte e um mil, trezentos e oitenta)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 24 de Agosto de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 000032/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021, do tipo menor preço por item, objetivando a locação de 
sinal de internet via Fibra Óptica, cuja abertura será no dia 14.09.2021, às 08:30 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado e no site do município www.ibiara.pb.gov.br, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 26 de Agosto de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O prefeito Constitucional do Município de Ibiara-PB, usando de suas atribuições legais e de 
conformidade com que dispõe a Lei de n° 08.666 de 21 de julho de 1993 e suas alterações poste-
riores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a decisão da Comissão Permanente de Licitação ao 
Processo Licitatório na Modalidade LEILÃO 00001/2021, conforme quadro abaixo:

LOTE DESCRIÇAO SITUAÇAO ARREMATANTE LANCE
INICIAL R$

VALOR DE
ARREMATA-
ÇÃO R$

01

VEICULO: FIAT MOBI 
LIKE, COR VERME-
LHA, PLACA QFW-
2488, ANO 2017, GA-
SOLINA E ALCOOL 
(NO ESTADO EM QUE 
SE ENCONTRA).

R E C U PA -
RÁVEL

BC GAS DISTRI-
BUIDORA
DE GAS LIQUE-
FEITO DE
PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 
86.968.716/0001-
00

R$ 14.000,00 R$ 26.100,00

02

SUCATAS: DIVER-
SOS PNEUS DE DI-
VERSAS MARCAS E 
MODELOS (SUCATAS 
SEM DIREITO A DO-
CUMENTAÇÃO).

SUCATAS

ANTARES 
BANDEIRA DE
GOES
CPF: 
075.009.054-59

R$ 500,00 R$ 500,00

03

SUCATAS: DIVER-
SOS MATERIAIS FER-
ROSOS, CADEIRAS, 
MESAS,
MATERIAIS DE IN-
FORMÁTICA, GRA-
DES DIVERSAS, MA-
TERIAIS HOSPITA-
LARES E MATERIAIS 
DE REFRIGERAÇÃO 
EM GERAL (SUCATAS 
SEM DIREITO A
DOCUMENTAÇÕES

SUCATAS

GARIBALDI DE
OLIVEIRA
AZEVEDO
CPF: 
341.817.504-00

R$ 500,00 R$ 550,00

04

VEICULO: 
MICRO NIBUS
MERCEDES BENZ, 
MARCOPOLO
VICINO, 
COR 
AMARELA,
A N O / M O D E L O 
2009/2009, PLACA
NPR-6933, DIESEL 
(NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA

R E C U PA -
RÁVEL

FRANCIMARIO DA 
SILVA
FREITAS
CPF: ou. 
147.354-30

R$
11 .OOO,OO R$ 29.000,00

05

SUCATAS: CARRO-
ÇAO DE FERRO DE 
DOIS EIXOS, IMPLE-
MENTOS AGRÍCO-
LAS E OUTROS MA-
TERIAIS FERROSOS 
(SUCATAS SEM DI-
REITO A DOCUMEN-
TAÇÃO).

SUCATAS LOTE RETIRADO R$ 1.000,00 LOTE RETI-
RADO

06

MAQUINA 
AGRICOLA:
ENCHEDEIRA HYUN-
DAI, MODELO HL740-
-9s DE COR AMARE-
LA (NO ESTADO EM 
QUE SE ENCONTRA).

R E C U PA -
RÁVEL

JORDÃO MELO
GONÇALVES
CPF: 
963.103.753-34

R$ 70.000,00 R$
201.000,00

07

M QUINA AGR COLA: 
TRATOR DE PNEUS 
JOHN DEERE DE 
COR VERDE (NO ES-
TADO EM QUE SE 
ENCONTRA).

R E C U PA -
RÁVEL

NATANAEL BAS-
TOS DE
LUCENA
CPF: 
059.187.414-88

R$ 40.000,00 R$
130.000,00

VALOR TOTAL R$
R$ 
137.000,00

R$
387.150,00

Ibiara-PB, 26 de Agosto de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviços de engenharia para Pavimentação em Parale-

lepípedo em vias públicas urbanas do Município de Ibiara – PB, referente ao Contrato de Repasse 
Nº 1074565-39/2020 – SICONV  Nº 908805, Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ibiara 
com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  Através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando 

que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Vencedora: 
a empresa ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 

05.935.592/0001-57, sendo considerada a proposta com o valor de  R$ 472.895,78 (quatrocentos 
e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

IBIARA-PB, 26 de Agosto de 2021
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00025/2021 com o seu objeto a aquisição de óleos lubrificantes 
destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição deste município, 
para o fornecimento na cidade de Ibiara – PB, conforme edital. Com a licitante classificada em todas 
as fases deste certame,  a empresa EVANILDO MIGUEL 80560024487, cadastrada no CNPJ nº  
15.021.005/0001-78, declarada vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 32.686,85 
(trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Ibiara - PB, 26 de Agosto de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00026/2021 com o seu objeto a Contratação de Lava Jato para a 
lavagem dos veículos e máquinas pesadas pertencentes ao município aos locados ou a disposição 
deste município, conforme edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame,  a 
empresa FELIPE PAULINO DE CARVALHO cadastrada no CNPJ nº 26.375.070/0001-18, declarada 
vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).

Ibiara - PB, 26 de Agosto de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00027/2021 com o seu objeto a contratação de empresa ou pessoa 
física para locação de veículo com o transporte de estudantes do sítio Alves e Vargem do Sal para 
sede do município, conforme edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame,  
a Pessoa Física o Srº ALISON ALEXANDRE MAMEDE, portador do RG nº 3.857.606 SSDS/PB e do 
CPF nº 017.696.274-30, declarada vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 12.450,00 
(doze mil, quatrocentos e cinqüenta reais).

Ibiara - PB, 26 de Agosto de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 062188/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.024/2021
DATA DE ABERTURA: 09/09/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO MATÉRIA PRIMA E 

EMBALAGENS  PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino, 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 licitação 891879, 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: 
AY58-0OJL-42D8-CGYQ.

João Pessoa, 26 de Agosto de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/045766/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.012/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, 

Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Hugo Moura, Dumerval Trigueiro Mendes e Augusto 
dos Anjos em João Pessoa/PB – LOTE 05.

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, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os 
prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o 
objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora da licitação à empresa EMKO CONSTRUTORA EIRELI. -  CNPJ Nº 24.233.779/0001-
53, no valor global de R$ 4.296.337,42 (Quatro milhões, duzentos e noventa e seis mil, trezentos 
e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.024/2021/SEINFRA

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.006/2021/SEINFRA.             
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ 07.308.813/0001-92
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação 

com capeamento asfáltico (CBUQ) em 46 ruas / avenidas, nos bairros: Ernani Sátiro, Ernesto Geisel, 
Gramame, João Agripino, João Paulo II, José Américo, Manaíra, Mangabeira, Miramar, Muçumagro, 
Oitizeiro, Torre, Varadouro e Valentina na Cidade de João Pessoa/PB – Lote 02.

VALOR TOTAL: R$ 6.308.183,44 (Seis milhões, trezentos e oito mil, cento e oitenta e três reais 
e quarenta e quatro centavos). 

Classificação Funcional: 11000.11107.15.451.5099.111063 – SISTEMA VIÁRIO 
Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 0.1.00 - Contrapartida / 0.1.00 – Recursos Próprios
0.1.51 – Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Erico Vinícius Sá Oliveira /GL Em-

preendimentos Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021 

João Pessoa, 26 de agosto de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: RAP4-L1AT-3HUV-0PUU

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09021/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/052712
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 892261

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de KIT PROFESSOR, composto de 
fone de ouvido tipo Headphone, Planner e Caneta Laser, em atendimento as necessidades dos 
docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de 
João Pessoa- SEDEC.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 30/08/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 09/09/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de27 de 
agosto de 2021.

João Pessoa, 26 de agosto de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: DB29-LLMZ-0BX1-0RYX

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09025/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/059557
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº892243

OBJETO: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender às demandas de Escolas, CREIS 
e do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria de Educação e Cultura do Município de 
João Pessoa.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Ofi-
cial, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através 
do site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 30/08/2021, às 11h. A abertura das propostas 
ocorrerá no dia 09/09/2021, às 08h00 e disputa às 08h30 . A cópia do edital pode ser adquirida 
pelos sites www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir 
de30 de agosto de 2021.

João Pessoa, 26 de agosto de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-041/2021

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro desta Secretaria, que trata do Processo Adminis-
trativo Nº: 2021/027546, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS”, HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe em favor da Empresa: SOS 
GAS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 11.893.112/0001-35, nos itens/valor total: 01 (R$ 253.923,60); 
e 02 (R$ 13.364,40), perfazendo o valor global de R$ 267.288,00 (duzentos e sessenta e sete mil 
duzentos e oitenta e oito reais). 

João Pessoa/PB, 26 de agosto de 2021.
ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 039/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2021
OBJETO: Aquisição de materiais de laboratório, para atender as necessidades da Secretaria 

de Saúde do Município de Juarez Távora.
HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epí-
grafe a empresa PRÓ LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 
EIRELI – ME, no valor total de R$ 111.391,00 (Cento e onze mil trezentos e noventa e um reais). 

Juarez Távora(PB), 26 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 62/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: PRÓ LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 

EIRELI – ME, CNPJ nº 19.036.846/0001-00.
OBJETO: Aquisição de materiais de laboratório, para atender as necessidades da Secretaria 

de Saúde do Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 111.391,00 (Cento e onze mil trezentos e noventa e um reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 26/08/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 26 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2021, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA 
MINERAL E GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA 
MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRE 
FELIPE DE SOUZA SANTOS - R$ 110.750,00; PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL 
EIRELI – ME - R$ 34.800,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Agosto de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS PE 29 Nº: RP 00010/2021
Aos 17 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 Federal nº 
10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico nº 00029/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS 
GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE; 
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. 
- ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS.40.979.684/0001-30 Item(s): 4 - 5.Valor: R$ 110.750,00- 
PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI – ME.19.594.219/0001-94 Item(s): 1 - 2 
- 3.Valor: R$ 34.800,00

A ata na integra está publicada no Boletim Oficial do Município.
Lagoa Seca - PB, 17 de Agosto de 2021

FÁBIO RAMALHO DA SILVA 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISI-
ÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00029/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00281/2021 
- 17.08.21 até 17.08.22 - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - R$ 110.750,00; CT Nº 00282/2021 - 
19.08.21 até 19.08.22 - PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - ME - R$ 34.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00030/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2021, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – ME - R$ 28.850,00; 
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 2.560,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Agosto de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PE 30 Nº: RP 00011/2021
Aos 25 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 Fe-
deral nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00030/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; 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.- CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – 
ME.13.131.876/0001-19 Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 7.Valor: R$ 28.850,00- J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCARTAVEIS LTDA.21.318.384/0001-65 Item(s): 5 - 6.Valor: R$ 2.560,00 Total: R$ 31.410,00

A ata na integra está publicada no Boletim Oficial do Município.
Lagoa Seca - PB, 25 de Agosto de 2021

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE-
ZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00030/2021. VIGÊNCIA: até 25/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00288/2021 - 25.08.21 - CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS 
CIRURGICOS LTDA - ME - R$ 28.850,00; CT Nº 00289/2021 - 25.08.21 - J.T.A. COMERCIO DE 
ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 2.560,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de agosto de 2021  27
Publicidade



EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS, DO TIPO, CARROS DE PASSEIO, 

VANS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES E ETC, PERTENCENTES À FROTA DESTA MU-
NICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: 
CT Nº 00109/2021 - M. M. C. B. Servicos de Oficina Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 7.897,50. 
ASSINATURA: 05.08.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Prefeitura de Livramento /PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição 
de Recurso Administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços Nº 001/2021, 
protocolado no dia 25/08/2021, pela pessoa jurídica: E & M Administração de Imóveis e Constru-
ções, CNPJ: 40.714.462/0001-95. Informação da CPL para os licitantes: Fica suspenso por tempo 
indeterminado a Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que seria realizada às 
08h:30min (oito horas e trinta minutos) do dia 31/08/2021, para maiores informações os interessados 
poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas). Cópia 
do recurso: Poderá ser retirada através do endereço eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 25 de agosto de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura de Livramento /PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição 
de Recurso Administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços Nº 003/2021, 
protocolado no dia 25/08/2021, pela pessoa jurídica: E & M Administração de Imóveis e Constru-
ções, CNPJ: 40.714.462/0001-95. Informação da CPL para os licitantes: Fica suspenso por tempo 
indeterminado a Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que seria realizada 
às 14h:30min (quatorze horas e trinta minutos) do dia 31/08/2021, para maiores informações os 
interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze 
horas). Cópia do recurso: Poderá ser retirada através do endereço eletrônico wwwprefeituradelivr@
gmail.com. 

Livramento-PB, 25 de agosto de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000015/2021
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000015/2021, 
que objetiva: Aquisições por compra de materiais hospitalares para atender as necessidades da 
Administração municipal, em caráter de urgência, enquanto se conclui processo licitatório; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO 
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- R$ 11.500,60 – JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Logradouro - PB, 18 de agosto de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000016/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000016/2021, 
que objetiva: Aquisições por compra de materiais laboratoriais para atender as necessidades da 
Administração municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
M & R COMÉRCIO EIRELI - ME- R$ 6.943,00 – M & R COMÉRCIO EIRELI - ME.

Logradouro - PB, 18 de agosto de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 04.2021 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00020/2021
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo ao litro de gasolina comum, passando para o preço de R$ 6,09 

(Seis Reais e Nove Centavos) e acréscimo para o litro de óleo diesel comum, passando ao preço 
de R$ 4,97 (Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

DATA RATIFICAÇÃO: 26.08.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 04.2021: 26.08.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Aquisições por compra de materiais hospitalares para atender as necessidades 

da Administração municipal, em caráter de urgência, enquanto se conclui processo licitatório. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000015/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e  R$ 11.500,60 – JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO 
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CT Nº 00070/2021 – 18.08.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições por compra de materiais laboratoriais para atender as necessidades da 
Administração municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000016/2021. 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigen-
te - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e  R$ 6.943,00 – M & 
R COMÉRCIO EIRELI - ME - CT Nº 00071/2021 – 18.08.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA DE MALTA
SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO N 01.158/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB
CONTRATADO: CONSTRUTORA H S EIRELI EPP inscrita no Ministério da Fazenda, sob o n. 

31.246.932/0001-42.
OBJETO: Reprogramação de alguns itens descritos na planilha inicial, expedido pela prefeitura 

municipal elaborada pelo setor de Engenharia do Município, que passa a integrar o presente 
termo, demonstrando as alterações efetuadas, acrescentando o valor de R$ 10.935,22 que passa 
o contrato do valor original de R$ 77.344,85 (setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro 
reais e oitenta e cinco centavos), para R$ 88.280,06 (Oitenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e 
seis centavos), alterando a clausula terceira e segunda do contrato.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: clausula segunda e clausula nona do contrato, e o 57, inciso I e § 
1o e 2º c/c art. 65, inciso I, “a”, da Lei Federal no. 8.666/93, atualizada.

DATA ASSINATURA 14 de maio de 2021
IGOR XAVIER DE LUCENA  

Prefeito Constitucional de Malta- PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.007/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de pavimentação e drenagem no Município de Piancó, 

atendendo ao Contrato de Repasse N° 1054.545-71/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 26 de Agosto de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 14 
de setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO 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 005/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 20 de agosto de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material de Construção em Geral, para atender as demandas das Secretarias deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ARLINDO OLIVEIRA 
SILVA – ME - R$ 458.947,51; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 23.686,80.

Pilões - PB, 11 de agosto de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Material de Construção em Geral, para atender as de-
mandas das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 003/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, PDDE, QSE, PEJA, FNAS, PBF/
PBV, PRO–JOVENS, FMS, PAB, IGD, MAC: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões 
e: CT Nº 00064/2021 - 12.08.21 - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME - R$ 458.947,51; CT Nº 
00065/2021 - 12.08.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 23.686,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos, 
tipo ambulância para simples remoção, furgão todo em chapa de aço original de fábrica, 0 (zero) 
km, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde deste 
Município, conforme Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 13 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 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) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 26 de Agosto de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00046/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 
Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 09 de setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 26 de agosto de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
 QUEIMADAS – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 09 de setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3392-2276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 26 de agosto de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; ADJUDICO o seu objeto a: MAIS TRUCK COMERCIO DE 
CAMINHOES LTDA - R$ 289.800,00.

Remígio - PB, 24 de Agosto de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 289.800,00.

Remígio - PB, 24 de Agosto de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS 
SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, para no prazo de 48 horas, considerados da data 
de publicação desta notificação, apresentar justificativa pela inexecução contratual, no endereço 
abaixo indicado, sem autorização da prefeitura sob pena de abertura de processo administrativo. 
Em caso de não justificativa e permanência da inércia da contratada, ficará o contrato nº 00119/2021 
rescindido conforme art. 7º, da lei 10.520/02. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, Rua Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Remígio - PB, 26 de agosto de 2021
Francisco André Alves

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.080 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02080 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 4490.52 equipamentos de material permanente FONTE 
DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00155/2021 - 24.08.21 - MAIS 
TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 289.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00006/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09:00 horas do dia 
14 de Setembro de 2021, abertura da sessão pública, na Modalidade Tomada de Preços, com objeto: 
Contratação de Empresa Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será 
a de menor preço global por lote, para execução dos serviços de Reforma de Escolas em diversas 
localidades na Zona Urbana e Rural do Município de São José de Piranhas – PB. Os interessados 
poderão retirar o Edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal (Sala da CPL), localizada à Rua 
Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB ou ainda pelos meios virtuais disponíveis: Site 
www.tce.pb.gov.br. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com

São José de Piranhas-PB, em 26 de Agosto de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N° 00037/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 

22.885.188/0001-35.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE DE PREÇOS ao valor do Con-

trato nº 00037/2019 firmado entre as partes, em 01/04/2019, nos termos previstos em sua Cláusula 
Segunda, Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo 
com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”. 

REAJUSTE: O reajuste foi realizado, conforme demonstrativo de cálculo na Cláusula Segunda, 
item 2.1 do referido termo, no valor de R$ 38.030,92, correspondente ao aditamento de aproxi-
madamente 9,6299% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 
394.925,60, dá-se num montante de R$ 432.956,52.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO FUNASA N° 01749/2017 - FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DE SAÚDE - 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.303.1004.1009 - Melhoria 
Habitacional

Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1220 - Obras e 
Instalações.

FUNDAMENTO: no artigo 40, inciso XI, art. 55, inciso III e artigo 65, § 8º, da Lei n. º 8.666/93, 
bem como na Lei nº 10.192/2001

DATA DO TERMO ADITIVO: 17 de agosto de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 
SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 02.502.673/0001-75
VALOR MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E 

ABASTECIMENTO R$: 10.300,00
VALOR GLOBAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E 

ABASTECIMENTO R$ 123.600,00
VALOR MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE R$ 8.000,00
VALOR GLOBAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE R$ 96.000,00

Santa Rita - PB, 26 de agosto de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinados as 

manutenções das diversas Secretarias do município de São Bentinho – PB. Data e local, às 08:30 
horas do dia 09/09/2021, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 26 de Agosto de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00017/2021

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços mecânicos em geral nos veícu-
los e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Bentinho – PB. Data e local, às 08:30 
horas do dia 10/09/2021, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 26 de Agosto de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 009/2021. DO-
TAÇÃO: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.306.2004.2016 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339039.99 - MATERIAL DE CONSUMO. RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 0275/2021 – 05.08.21 COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI – R$ 235.400,00; 
CT Nº 0277/2021 – 05.08.21 – ANA LUCIA SILVA TOME – R$ 235.040,00. REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO

Solânea(PB), 05 de Agosto de 2021.
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00066/2021, 
onde se lê: “restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equipara-
dos”; leia-se: “certame sem restrição”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 26 de Agosto de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RÁDIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 
02.020 SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 – MANTER ATIVI-
DADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00109/2021 - 26.08.21 - ALEX ANTONIO 
CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI - R$ 7.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
construção civil, para execução dos serviços de construção do Ginásio de Esportes da Escola João 
Inácio Catú, localizado no distrito Mata Virgem, na zona rural do Município de Umbuzeiro – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 23 de Agosto de 2021
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços espe-
cializados em cursos de línguas (inglês/espanhol), em atendimento as demandas da secretaria 
de Educação deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 005/17; 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) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Agosto de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
REGISTRO CGE Nº 21-00998-2

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 (Conservação Rotineira (Pavimentação) na 
Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba, sob jurisdição das Residências Rodoviárias 
de Sapé e Itabaiana ), o resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela 
Empresa: SHALOM ENGENHARIA LTDA através do processo nº 004491/202, que foi denegado 
pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, 
respaldado no Parecer Jurídico nº 396/2021.  Em vista disto, a Comissão ratifica a decisão quanto 
ao julgamento da Habilitação, aonde considera habilitadas as Empresas: COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA, CVM CONSTRUTORA LTDA, J & F CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, 
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTO-
RA GURGEL SOARES LTDA e  Inabilitada a empresa: SHALOM ENGENHARIA LTDA por não cumprir 
o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional: 
para: a) REESTABILIZAÇÃO DE BASE  na quantidade mínima de 7000m³) e b) TRATAMENTO 
SUPERFICIAL SIMPLES OU DUPLO na quantidade mínima de 100.000m² ),  e marca reunião 
para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 30/08/2021 às 10: 00 horas, na sala da CPL. 

João Pessoa, 26 de agosto  de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020
PROCESSO Nº 19.000.040110.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, 
destinado ao HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, con-
forme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900092020
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  gelic05@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE 20-00468-1 
João Pessoa, 26 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 131/2021
PROCESSO Nº 19.000.005364.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANI-
TIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL E VEICULAR, destinado aos seguintes órgãos: SEAD, SES, 
PROCON, FAEL, SEDS, HEMOCENTRO, SEG, PMPB, CGE, SEJEL, FUNDAC, CMG, SEMDH, 
SUDEMA, SEECT, HEETSHL, SEDH, CPAM, SUPLAN, CEDC, CHCF , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/09/2021 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: gelic09@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 21-01641-6
João Pessoa, 26 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 139/2021
PROCESSO Nº 19.000.026277.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE FOGÕES E CAL-
DEIRÕES, destinado à Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/09/2021 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: gelic09@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 21-01640-7
João Pessoa, 26 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

ECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020
PROCESSO Nº 19.000.040113.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, 
destinado ao HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, con-
forme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900492020
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  gelic05@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE 20-00268-6 
João Pessoa, 26 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1696/2021, em João Pessoa, 23 de Agosto de 2021 - Pra-
zo 730 dias, CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS – USINA II E EMISSÁRIO 
DE RECALQUE = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-004912/TEC/LI-7922.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1661/2021, em João Pessoa, 18 de Agosto de 2021 - Pra-
zo 1095 dias, AUTOMAÇÃO E SETORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA GRANDE 
JOÃO PESSOA = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2020-009686/TEC/LI-7597.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de agosto de 2021         28
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