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Semob-JP irá abrir espaço ao trânsito em dois meses, mas trecho ficará restrito a um período do dia, de segunda a sábado; aos domingos, local será para pedestres. Página 5

Carros voltarão a trafegar no final da Epitácio

Decreto flexibiliza 
funcionamento de 
igrejas e restaurantes
Cinemas e teatros estão liberados com capacidade reduzida; documento também orienta 
retorno das aulas na rede pública, em sistema híbrido, a partir de setembro. Página 4

 

Diário Oficial deste sábado traz 
edital de concurso para Saúde

PGR pede abertura de inquérito 
contra Bolsonaro por prevaricação

Publicação detalha o certame da Fundação PB Saúde, cujas 
inscrições terão início na próxima quarta-feira. Página 7

Manifestação, provocada pelo vice-procurador-geral, se dá 
no caso da negociação da vacina indiana Covaxin. Página 15

Colunas

Sobre a questão da ditadura, Roberto Carlos 
tinha consciência do papel do movimento da 

Jovem Guarda em frear o avanço da MPB, que 
contestava o regime.  Página 12

Carlos Aranha

No Brasil, as dificuldades provocadas pela 
pandemia, o alto índice do desemprego e a 

inflação castigaram os mais pobres e fizeram 
encolher a classe média.  Página 2

Editorial

Novos soldados Em Patos, João Azevêdo destaca 
investimentos em segurança e inspeciona obras. Página 3

Foto: Francisco França/Secom-PB

Político e empresário Fundador do Correio 
da Paraíba, Teotônio Neto morre aos 102 anos. Página 13

Foto: Arquivo de família
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A covid em números
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MORTES

398.440

18.686.385

182.867.501

8.654

522.068

3.959.094
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.816.798

102.363.390

3.128.764.855
‘Eu Lírico’ Estreia, hoje, a terceira temporada do 
projeto de André Morais que divulga poesia. Página 12

Hoje tem Clássico 
dos Maiorais No Amigão, 

Campinense e Treze brigam pela Série D 
do Campeonato Brasileiro. Página 21
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Paraibanos recorrem 
à penhora de bens 
para sair da crise
De acordo com informações da Caixa, de 
janeiro a maio, o banco celebrou 21 mil 
novos contratos de penhor de joias e 
outros 401 mil foram renovados. Página 17
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No rastro da crise econômica que afeta o brasileiro, a 
classe média vem sentindo os efeitos da drástica queda do 
poder aquisitivo. Foi preciso, nos últimos meses, fazer con-
tas, rever gastos e buscar alternativas para readequar o or-
çamento. Mas está difícil equilibrar as contas.

Segundo levantamento da OCDE (Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econômico), em pelo menos 
27% dos lares de famílias que compunham a classe média 
brasileira até pouco tempo, os gastos já superam as rendas.

É difícil mudar hábitos em tempo acelerado. Mesmo que 
“luxos” como viagens estejam, temporariamente, suspensos 
por conta da pandemia, há ainda os gastos rotineiros, in-
cluindo escolas particulares para os filhos, compras no su-
permercado, planos de saúde, passeios aos shoppings. Tudo 
isso precisou ser revisto, mas a rapidez e o tamanho da cri-
se não permitiram que os ajustes fossem feitos a tempo e a 
contento. Resultado: as contas ficaram no vermelho.

O endividamento da classe média, aliás, parece ser uma 
tendência mundial, de acordo com a pesquisa. Quase 40% 
dos lares em 18 países europeus da OCDE estão financeira-
mente vulneráveis – índice que varia de 12% na Noruega a 
70% na Grécia. 

No Brasil, as dificuldades provocadas pela pandemia, o 
alto índice do desemprego e a inf lação castigaram os mais 
pobres e fizeram encolher a classe média. Em 2020, os cida-
dãos desse grupo social eram 51% da população brasileira; 
hoje, 47%. É a primeira vez, nos últimos dez anos, que esse 
percentual é inferior à metade da população total.

De 2020 a 2021, quase cinco milhões de pessoas desem-
barcaram da classe intermediária e foram empurradas para 
a classe baixa. A base da pirâmide social, que já estava in-
chada, ganhou novos moradores, os quais agora tentam se 
adaptar à nova realidade, enquanto esperam dias melhores 
com uma eventual recuperação da economia nacional.

A queda Pedro e Paulo, dois grandes Apóstolos
Nas dioceses do Brasil, celebra-

mos neste dia as alegrias dos teste-
munhos de São Pedro e São Paulo. O 
Papa, ao falar recentemente sobre a 
festa desses dois grandes missioná-
rios do Evangelho de Cristo, afirmou 
que eles, no centro da sua história, 
encontraram o Cristo que lhes mu-
daram a vida. “Fizeram a experiência 
de um amor que os curou e libertou e, 
por isso, tornaram-se apóstolos e mi-
nistros de libertação para os outros” 
(Papa Francisco). 

Quem foi o Apóstolo Pedro? Para 
o Papa Francisco, Pedro, um simples 
pescador, “foi libertado em primeiro 
lugar da sensação de ser inadequado 
e da amargura de ter 
falido, e isso verifi-
cou-se graças ao amor 
incondicional de Je-
sus. Embora fosse um 
hábil pescador, várias 
vezes experimentou, 
em plena noite, o sa-
bor amargo da derro-
ta por não ter pescado 
nada (cf. Lc 5, 5; Jo 21, 5) e, perante 
as redes vazias, sentiu a tentação do 
desânimo; apesar de forte e impetuo-
so, muitas vezes se deixou tomar pelo 
medo (cf. Mt 14, 30).” O pescador mis-
sionário da Galileia buscou, ao longo 
de sua vida tardia, apaixonar-se pela 
causa do Mestre, mas nem sempre ele 
foi fiel a essa causa. Muitas vezes pen-
sou e agiu na maneira mundana, sem 
escolher ou aceitar as dores da cruz de 
Jesus. Contudo, o Senhor amou-o de-
sinteressadamente e confiou nele. Essa 
mesma confiança o Senhor a deposita 
também em nossas vidas. Cristo espe-
ra-nos no caminho da vida, para que 
O testemunhemos com a coragem e a 
fidelidade do sim de cada dia.

E Paulo, o Apóstolo das gentes? 
Foi um homem vencido pelo amor de 
Cristo na sua presunção e vaidade reli-
giosas: “foi libertado também daquele 
zelo religioso que o tornara fanático na 
defesa das tradições recebidas (cf. Gal 
1, 14) e violento ao perseguir os cris-
tãos. A observância formal da religião 
e a defesa implacável da tradição, em 
vez de o abrir ao amor de Deus e dos ir-
mãos, haviam-no endurecido. Foi disto 
que Deus o libertou” (Papa Francisco). 
Depois de ter encontrado o Cristo Res-
suscitado na estrada de Damasco, sua 
vida e testemunho mudaram radical-
mente. Possuía uma convicção abso-
luta de que, apesar de suas fraquezas, 

Deus o escolhera para 
confundir o que é for-
te (Cf. 1 Cor 1,27). São 
Paulo tem muitas li-
ções de vida, ao longo 
de suas cartas, lições 
que falam de perseve-
rança, fidelidade, cari-
dade...

O que há de co-
mum no testemunho solene destes 
dois grandes Apóstolos? O martírio 
por causa de Cristo e da Igreja: “Igreja 
fundada e construída em Roma pelos 
dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e 
Paulo” (Santo Irineu). Sobre suas vi-
das, paira a proteção do Senhor que 
os chamou, mesmo diante de seus 
muitos fracassos, mas o chamado di-
vino foi mais forte! E eles, com ouvido 
e coração de discípulo, prosseguiram 
rumo a meta de evangelizar todos os 
povos. Com Pedro e Paulo, aprende-
mos a estar com Cristo nas estradas 
do mundo. Diante dos desafios, o Se-
nhor Ressuscitado nos espera com a 
alegria e a coragem desses apóstolos 
que fundaram a Igreja de Cristo. 

Meus ganhos lotéricos  
Descubro lotérica nova na Marechal 

Deodoro, logo no começo. E vaga, sem um 
pé de pessoa.

 Vou lá, jogo as duas quinas que sus-
tento desde que inventaram a modalidade, 
quando migrei do bilhete semanal da antiga 
loteria federal, para o jogo com números a 
minha escolha, nisso igual ao do bicho. 

E não sei por que me ocorre, numa sa-
ída de lotérica, haver interrompido os pas-
sos do governador Tarcisio Burity, numa de 
nossas idas a São Paulo, em seu primeiro 
governo, enquanto eu escolhia o bilhete da 
Federal pendurado na banca de jornais. 

 Martinho Moreira Franco, que guia-
va nossos passos com João Ramiro de lado, 
convencera o chefe a ver o filme que estava 
passando, na matinê, próximo do hotel. E na 
caminhada, pois ficava perto, 
achei de deter os passos de 
todo o grupo para render-me 
a uma dependência que me 
pegou rapazote, em Campina, 
e não me larga nem respeita 
conveniências. Ainda me dei 
ao atrevimento brincalhão de convidar o 
chefe a tentar a sorte comigo: “Experimente, 
Excelência, só uma vezinha. A sorte costu-
ma aportar onde não é chamada.” 

E estou vendo sua reprovação bem hu-
morada, rindo todos com ele. 

Era um homem novo, moderno, edu-
cado nos mínimos atos, mas contido. De 
natural contido, digamos assim. E de edu-
cação mais contida ainda. Mesmo na alocu-
ção, que era o seu forte, desde a conversa 
cerimoniosa ao discurso, não se soltava 
no primeiro instante. Tenho em mente a 
conferência que ouvimos dele, a convite 
da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. 
Já muito experimentado, habituado a audi-
tórios de diferentes públicos ou de outros 
centros, não apelava para a abertura de 
efeito, da frase feita, em busca de audiên-
cia. Se era intimamente vaidoso, evitava o 
espetáculo. Conduzia-o uma lógica estrita-

mente rendida ao tema. E por aí se afirma-
va, se soltava, como o bom piloto que confia 
e bem sabe do combustível que guarda de 
reserva. Preparou-se, e muito bem, antes 
de ser levado a montar seu cavalo. 

Relendo, há pouco, as páginas iniciais 
do livro que Severino Ramos lhe dedica, 
revivo o périplo de escolas e de estudos da 
escolha do jovem Tarcisio, não apenas para 
se especializar como para consolidar sua 
formação cultural. Poderia muito bem se 
conformar com o primeiro concurso que 
fez. Mas no percurso, entretanto, o sonho 
não era a acomodação burguesa imediata, 
a solidez de uma base comum. Tanto assim 
que não demorou na promotoria, no TER, 
no quadro administrativo da Universidade. 
Buscou a compreensão que os sedentos de 

experiência humana nunca 
chegam ao fim. Um saber 
que perseguiu no dia a dia 
do estudo com a mesma am-
bição do noviço de filosofia 
empolgado com a didática de 
Leonel Franca.

Um dia, já afastado da política, obedien-
te ao expediente que se impôs entre livros, 
no escritório, recebe um convite para par-
ticipar de uma coletânea de ensaios sobre 
a origem da vida. Surpreendi-o sozinho, o 
livro aberto e ele absorto, recostado na pol-
trona, mas muito distante do livro.

“Algum problema, chefe?” / “Proble-
mão” – respondeu. E me falou do convite de 
Ely Chaves, ou do ingresso dele, num tema 
que começa com o pensamento humano. 
Houve um silêncio que eu cortei dizendo-lhe 
ter recebido o mesmo convite. 

“E você o que fez?” / “Agradeci”. 
“Você está certo. É o que eu devera 

ter feito.”
Mas se achava na obrigação de atender. 

Ou na obrigação perante ele mesmo. E assim 
o fez. Está no livro póstumo que reúne parte 
de suas leituras e ideias: “Estudos Jurídicos, 
Sociológicos e Literários”, 2005.

 Depois de ter encontrado o 
Cristo Ressuscitado na estrada 

de Damasco, sua vida e 
testemunho mudaram 

radicalmente   

 A sorte costuma 
aportar onde não é 

chamada   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Cerimônia ocorreu no município de Patos; curso formou 568 soldados para reforçar forças de segurança pública do estado

Na data em que se co-
memora o “Dia nacional do 
Bombeiro”, dia 2 de julho, 
o Governador da Paraíba, 
João Azevêdo, participou da 
solenidade de conclusão do 
curso de formação dos no-
vos soldados da Polícia Mi-
litar (PMPB) e do Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM) 
da Paraíba, em Patos. Foram 
formados 568 novos solda-
dos, dos quais 515 são po-
liciais e 53 são bombeiros, 
o governador assegurou o 
ingresso de 1.034 soldados 
na Segurança Pública do Es-
tado. Além disso, o gestor au-
torizou a convocação de 233 
suplentes que passam por 
cursos de formação. 

Ao longo de dois anos e 
meio, o chefe do Executivo 
estadual também promoveu 
2.154 policiais militares, 
sendo 292 promoções de ofi-
ciais e 1.862 de praças, das 
quais 21 por atos de bravura.

Em virtude da pande-
mia do novo coronavírus, 
respeitando os protocolos 
de segurança e cumprindo 
o decreto governamental, 
a solenidade foi restrita a 
poucos familiares dos for-
mandos e transmitida ao 
vivo pelas redes sociais ofi-
ciais das corporações. 

As aulas foram iniciadas 
em 9 de dezembro de 2019 
e tiveram duração de 1.760 
horas, com 51 disciplinas. 
Os novos soldados também 
passaram por cursos extra-
curriculares de promotor de 
polícia comunitária e de táti-
cas em duplas. 

A cerimônia, que acon-
teceu do ginásio da Unifip, 
teve início com a revista da 
tropa feita pelo governador, 
João Azevêdo, o comandan-
te geral da Polícia Militar, 
coronel Euller Chaves e o 
coronel Marcelo Augusto de 
Araújo Bezerra, comandan-

te geral do Corpo de Bom-
beiros Militar. 

O chefe do Executivo es-
tadual parabenizou os novos 
soldados e ressaltou o com-
promisso que eles assumem 
de trabalhar em prol da se-
gurança da sociedade parai-
bana. “É importante que, a 
cada dia, possamos prestar 
um serviço melhor à popu-
lação, oferecendo também as 
melhores condições de tra-
balho. Esse momento é fruto 
de muito estudo e dedicação 
dos novos soldados e todo 
esforço permitiu que todos 
estejam preparados para nos 
ajudar a construir um cami-
nho mais seguro para o futu-
ro da Paraíba, sempre ouvin-
do a população, dialogando 
com os mais diversos setores 
da sociedade”, frisou.

João Azevêdo também 
destacou a relevância do tra-
balho deles no enfrentamento 
à pandemia do novo corona-
vírus. “Vocês se formam em 
meio a uma pandemia e terão 
uma grande missão em um 
momento diferenciado que 
o mundo, o Brasil e a Paraíba 
atravessam. Cuidar das pes-
soas e pensar coletivamente 
é mais importante do que o 
individual e é isso que a so-
ciedade espera de cada um de 
nós. O cuidado com as pessoas 
e salvar vidas representam a 
nossa tarefa mais importan-
te e prioritária e precisamos 
contar, cada vez mais, com 
pessoas preparadas, compro-
missadas e que tenham essa 
clareza”, frisou.

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Governo realiza formatura de 
novos policiais e bombeiros 

E o deputado Chió (Rede), em 
contato com a coluna, come-
morou a promulgação de lei de 
sua autoria que torna a renda 
labirinto patrimônio cultural e 
imaterial da Paraíba “O arte-
sanato delicado faz parte do 
desenvolvimento sustentável e 
da geração de oportunidades 
de trabalho e renda, chegando 
a representar a Paraíba em fei-
ras na Europa”.  

Patrimônio cultural 
Pedro Cunha Lima (PSDB) 
se diz contra a abertura de 
impeachment contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Em sua opinião, isso 
serviria como “instrumento 
para desestabilizar o país”. 
Porém, de modo até contra-
ditório, afirma que o compor-
tamento do governo na pan-
demia é gravíssimo e precisa 
ser investigado.

Em sua primeira entrevista após as-
sumir a presidência do MDB em João 
Pessoa, o vereador Mikika Leitão fez 
menção à participação do partido 
na chapa majoritária do governador 
João Azevêdo (Cidadania). “Quere-
mos fazer parte, podendo indicar o 
vice”. E citou dois nomes: Roberto 
Paulino e Ana Cláudia que, na ver-
dade, é filiada ao Podemos.

citou dois nomes 

ProPosta de Guedes é “remendo” e não 
Passará no conGresso, afirma aGuinaldo  

contra o imPeachment 

Não é a primeira vez que o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (foto) bate de frente com o ‘superminis-
tro’ do governo Bolsonaro, o da Economia, Paulo Guedes, quando o assunto é a proposta de reforma 
tributária em discussão no Congresso. Meses atrás, a coluna registrou a comparação que ele fez ao 
dizer que a proposta do ministro era superficial, mínima. Não uma reforma de fato, mas “um puxadi-
nho”. Pois bem. Ex-relator da matéria na Câmara, Aguinaldo voltou a atacar a proposta de Guedes, 

afirmando tratar-se de “remendo” que irá “impactar, negativamente, o ambiente econômico”. 
Além de taxar a proposta governista de “pífia”, face ao que ele nomeia como “reforma estru-
turante que o país precisa”, o parlamentar também é taxativo quanto ao aspecto que con-
sidera mais negativo: a proposta do ministro da Economia eleva a carga tributária. “Não 
quer reforma ampla, na verdade quer aumento de imposto para resolver os problemas 
do caixa”. Aguinaldo ressalta que Guedes propõe aumentar a tributação no consumo, via 
PIS/Cofins, e na renda. A proposta relatada por ele, estabelecia a unificação de impostos, 
federais, estaduais e municipais, em um único tributo. O parlamentar não acredita que a 
proposta de Guedes passe no plenário da Câmara, porque, em sua avaliação, o parla-
mento não irá “penalizar mais o país”, num período de crise, com mais taxação.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na bancada federal da Paraíba, não é só Agui-
naldo Ribeiro que ‘detona’ a reforma tributária 
do governo Bolsonaro. Frei Anastácio (PT) afir-
ma que a proposta representará aumento no 
imposto de renda de milhões de brasileiros que 
ganham mais de três salários mínimos. “Nesse 
governo é assim: para eles, farra com o dinheiro 
público. Para o povo, é só aperto”.

frei anastácio: “Para 
o Povo é só aPerto”

coração de mãe 

Parque socioambiental  

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi foi 
indagado, em entrevista a uma rádio, se es-
taria nos planos do partido tentar trazer o 
governador João Azevêdo para o palanque 
de Ciro Gomes, pré-candidato a presidente. 
Disse que isso não foi conversado, interna-
mente, mas brincou: “Somos como coração 
de mãe. Sempre cabe mais um”. 

A prefeitura de João Pessoa irá iniciar estudo para 
diagnosticar os níveis de contaminação do solo do 
antigo Lixão do Roger, que foi desativado na gestão 
de Cícero Lucena (PP), em 2003. Esse procedimento 
inicial é para transformar a área, de 309.496 metros 
quadrados, em um Parque Socioambiental. 
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Azevêdo inspeciona obras do Centro de Comando
A visita do chefe do executivo, à 

capital do sertão contou ainda com 
uma visita à construção do Centro 
Integrado de Comando e Controle 
(CICC). E o governador fez um ba-
lanço das ações desenvolvidas pela 
gestão quanto à política de segurança 
pública. “Nós anunciamos, recente-
mente, a implantação de uma UTI 
móvel, disponibilizando uma estru-
tura pública totalmente adaptada 
para deslocar pacientes do SUS e 
salvar vidas, criamos região e áreas 
integradas de segurança em Guara-
bira, Juazeirinho e Sapé, o Batalhão 
Especializado em Policiamento Turís-
tico, estamos construindo os Centros 

Integrados de Comando e Controle 
e também investimos no policial com 
mais de duas mil promoções na Po-
lícia Militar, garantimos a autonomia 
da Polícia Civil, a formação de novos 
soldados e oficiais, a convocação de 
suplentes e a realização do concurso 
da Polícia Civil”, acrescentou.

O secretário de Estado da Segu-
rança e da Defesa Social, Jean Fran-
cisco Nunes, evidenciou a respon-
sabilidade dos aspirantes na missão 
de reforçar a segurança pública da 
Paraíba. “Nós recebemos todos com 
muita alegria. É uma equipe de profis-
sionais que vai fortalecer a segurança 
e está entrando numa das polícias 

mais respeitadas do país. Todos se-
rão muito bem acolhidos para que 
possam desempenhar suas funções 
e comandos nas áreas para as quais 
serão destinados”, comentou.

Primeira colocada do curso de 
formação da Polícia Militar, soldada 
Marta França, celebrou. “Chegar ao 
final desse curso de formação e ser a 
primeira colocada no curso, não tem 
preço pra mim, é indescritível. E, le-
vando em consideração que o efetivo 
feminino é bem mais reduzido do que 
do que o efetivo masculino, essa con-
quista de a primeira colocada ser uma 
mulher é muito importante para a 
corporação em si”, falou emocionada.

Foto: Francisco França/SecomPB

Foto: Divulgação / Gilson Monteiro

Durante solenidade restrita, governador assegurou ingresso de 
1.034 soldados e convocação de 233 suplentes. Soldado Marta 

França (foto ao lado) foi primeira colocada do curso de formação

Novos soldados também 
passaram por cursos 
extracurriculares de 
promotor de polícia 

comunitária e também 
de táticas em duplas
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DOE traz hoje o disciplinamento das atividades no Estado entre os dias 3 e 16 de julho em virtude da pandemia da covid-19

O Diário Oficial do Estado 
(DOE) publica, hoje, o decreto 
que disciplina as atividades na 
Paraíba entre os dias 3 e 16 de 
julho em virtude da pandemia 
da covid-19. As novas diretri-
zes flexibilizam o horário de 
funcionamento e o quanti-
tativo de pessoas em restau-
rantes, igrejas e shoppings, 
levando em consideração a 
importante progressão da co-
bertura vacinal na Paraíba e a 
redução na ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) e de enfermaria. 

O decreto também indica 
que as Secretarias de Estado 
da Saúde e da Educação, Ciên-
cia e Tecnologia adotarão as 
medidas necessárias para via-
bilizar o retorno das aulas na 
rede pública estadual, através 
do sistema híbrido, a partir do 
mês de setembro.

Também está permitido 
o funcionamento de cinemas, 
teatros e circos, com 30% da 
capacidade e a realização de 
eventos sociais e corporativos, 
observando todos os protoco-
los elaborados pela Secretaria 
Estadual de Saúde e pelas Se-
cretarias Municipais de Saú-
de. Além disso, os servidores 
estaduais poderão retornar às 
atividades presenciais a partir 
do vigésimo nono dia após a 
segunda dose da vacina.

A partir de hoje, os bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
lojas de conveniência poderão 
funcionar com atendimento 
nas suas dependências das 6h 
às 23h, com ocupação de 50% 
da capacidade do local, fican-
do vedada, depois desse horá-
rio, a comercialização de qual-

quer produto para consumo 
no próprio estabelecimento, 
cujo funcionamento poderá 
ocorrer apenas através de de-
livery ou para retirada pelos 
próprios clientes. 

As missas, cultos e 
quaisquer cerimônias reli-
giosas presenciais poderão 
ocorrer com ocupação de 
50% da capacidade do lo-
cal durante o período de vi-
gência do decreto, ficando 
asseguradas as atividades 
de preparação, gravação e 
transmissão, além das ações 
de assistência social e espiri-
tual. As academias também 
poderão funcionar com 50% 
da sua capacidade.

Estão liberados para fun-
cionamento, seguindo os pro-
tocolos sanitários, os salões de 
beleza, escolinhas de espor-
te, creches, hotéis, pousadas, 
construção civil, indústria e 
call centers. Os shoppings cen-
ters e centros comerciais po-
derão funcionar das 10h até 
22h, limitando a capacidade 
de atendimento nas praças de 
alimentação a 50%. Os estabe-
lecimentos do setor de servi-
ços e o comércio poderão fun-
cionar até dez horas contínuas 
por dia, sem aglomeração de 
pessoas nas suas dependên-
cias e as atividades da cons-
trução civil poderão ocorrer 
das 6h30 às 16h30.

 
Aulas
Em relação às atividades 

escolares, seguem liberadas 
as aulas práticas dos cursos 
superiores e a realização das 
atividades presenciais para 
os alunos com transtorno do 

espectro autista (TEA) e para 
pessoas com deficiência. As 
escolas e instituições privadas 
dos ensinos Infantil e Fun-
damental poderão funcionar 
através do sistema híbrido. Já 
as aulas para os alunos dos 
ensinos Médio e Superior das 
instituições privadas, assim 
como para os estudantes das 
redes públicas estadual e mu-
nicipais se mantêm em mode-
lo remoto.

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa) 
e os órgãos de vigilância sa-
nitária municipais, as forças 
policiais estaduais, os Pro-
cons estadual e municipais e 
as guardas municipais ficarão 
responsáveis pela fiscalização 
do cumprimento das normas 
estabelecidas no decreto. O 
descumprimento sujeitará o 
estabelecimento à aplicação 
de multa e poderá implicar no 
fechamento em caso de reinci-
dência, que pode compreen-
der períodos de sete a catorze 
dias, e na aplicação de multas 
que podem chegar a R$ 50 mil.

 
Uso de máscaras
Permanece obrigatória 

no Estado a utilização das 
máscaras nos espaços de aces-
so aberto ao público, incluídos 
os bens de uso comum da po-
pulação, vias públicas, no inte-
rior dos órgãos públicos, nos 
estabelecimentos privados e 
nos veículos públicos e par-
ticulares, inclusive ônibus e 
táxis, cabendo aos órgãos pú-
blicos, aos estabelecimentos 
privados e aos condutores e 
operadores de veículos a exi-
gência do item.

Decreto flexibiliza horários em 
restaurantes, shoppings e igrejas

Vacina da AstraZeneca

SES pede esclarecimentos 
sobre uso de doses vencidas

Aproximadamente 26 
mil doses de vacinas contra 
a covid-19 vencidas foram 
aplicadas no Brasil, compro-
metendo o processo de imu-
nização da população que 
pode ter recebido as dosa-
gens com os lotes específicos. 
Em matéria publicada pela 
Folha de São Paulo, ontem, 
pelo menos 1.532 municí-
pios aplicaram a AstraZene-
ca, fabricada pela Fiocruz em 
parceria com a Universidade 
de Oxford, com a validade 
expirada. Na Paraíba, foram 
61 cidades, com 250 doses 
aplicadas. 

Segundo o levantamen-
to com dados do Ministério 
da Saúde, a cidade paraiba-
na com o maior número de 
aplicações de doses venci-
das foi Alagoa Grande, com 
o registro de 72 aplicações. 
Campina Grande aparece 
em seguida com 23. João 
Pessoa e Patos, cidades com 
maior registro populacional 
também registraram aplica-
ção fora do prazo, mas com 
quantidades inferiores a dez 
unidades. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) informou, 
em nota, que os municípios 
que receberam um dos oito 
lotes de vacinas da Astra-
Zeneca deverão avaliar se o 
erro registrado no Sistema 
de Informação do Ministé-
rio da Saúde foi de registro 
errôneo ou se as doses, de 
fato, foram aplicadas fora do 
tempo oportuno. Um deles 
passou da validade no dia 29 
de março e o que venceu há 
menos tempo tinha a data de 
expiração até 4 de junho.

A nota da SES segue 
esclarecendo que todos os 
lotes recebidos são separa-
dos e distribuídos em até 24 
horas após o recebimento 
para os 223 municípios do 
Estado. A partir da entrega, 
o armazenamento, aplicação 
e registro de informações 
no sistema de notificação é 
de responsabilidade integral 
das secretarias e prefeituras 
municipais.

Segundo o MS, a aplica-
ção de vacinas dos lotes com 
data de validade expirados 
foi realizada até o dia 19 de 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
ontem novos 1.536 casos de 
covid-19 e 26 falecimentos 
em decorrência do agrava-
mento da doença. Com os 
números, a Paraíba chega 
a 398.440 casos confirma-
dos, sendo 8.654 óbitos e 
262.757 pacientes conside-
rados recuperados. Neste 
momento, 50% dos leitos 
de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) para o trata-
mento exclusivo do novo co-
ronavírus estão ocupados. O 
índice é o menor desde o dia 
7 de fevereiro de 2021.

Entre os novos casos, 
60 pessoas se encontram 

hospitalizadas para o tra-
tamento da doença em lei-
tos públicos na Paraíba. 
Segundo dados do Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, outros 52 pacientes 
foram internados entre a 
quinta-feira e ontem. Até o 
momento do fechamento do 
boletim diário da SES refe-
rente à sexta-feira, 622 pa-
cientes estão internados em 
leitos exclusivos para co-
vid-19, sendo 50% em leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) e 43% em leitos 
de enfermarias (adulto). Na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, 48% dos leitos 
de UTI estão ocupados, já 
nas enfermarias para adul-
tos o número é de 37%. Na 
Macrorregião sediada por 

Campina Grande, os núme-
ros são de 50% de ocupação 
em UTI e 53% em enferma-
rias, ambos para adultos. Já 
no Sertão, estão ocupados 
68% dos leitos de UTI e 51% 
dos leitos de enfermaria.

Com 1.051.003 testes 
para diagnóstico da co-
vid-19 realizados, a Paraíba 
confirma casos em todas as 
cidades e óbitos em 222 dos 
223 municípios. Até o mo-
mento, apenas Riachão do 
Bacamarte segue sem regis-
trar falecimentos entre os 
seus residentes.

Um total de 19 dos 26 
falecimentos confirmados 
no boletim diário ocorre-
ram entre a quinta-feira e 
ontem, os demais são data-
dos desde o dia 30 de maio. 

Estado tem menor ocupação de 
leitos de UTI desde fevereiro

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

Pelo menos 1.532 municípios aplicaram o imunizante com validade vencida

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

Em um jogo à altura da quali-
dade técnica de duas das equipes 
apontadas como favoritas à con-
quista da Eurocopa, a Itália derro-
tou ontem a Bélgica por 2 a 1, em 
Munique, na Alemanha, e garantiu 
seu lugar entre os quatro semifina-
listas do torneio. Foi uma das me-
lhores partidas da competição até 
o momento e decidida a favor dos 

italianos com dois belos gols de Ba-
rella e Insigne, ambos no primeiro 
tempo. Centroavante da Inter de 
Milão, Lukaku conhece muito bem 
o futebol italiano. Ele foi o destaque 
da Bélgica. Lutou muito, se movi-
mentou, incomodou a defesa rival e 
marcou de pênalti o gol dos belgas, 
mas não foi suficiente para evitar 
a eliminação em Munique em um 
duelo equilibrado e de alto nível.

Os italianos querem acabar com 

o jejum de títulos. O primeiro - e único 
- troféu conquistado da Eurocopa foi 
erguido em 1968. Para isso, terão de 
passar pela Espanha nas semifinais. 
O duelo será na próxima terça-feira, 
às 16h (de Brasília), no Wembley, em 
Londres. Os outros dois semifinalis-
tas serão conhecidos hoje.

Já a Bélgica se despede do tor-
neio do qual nunca foi campeão sem 
ser capaz de desfazer a freguesia 
diante dos italianos.

Espanha x Suíça
Foi mais um jogo sofrido, des-

ta vez com direito a pênaltis, mas 
a Espanha se superou novamente 
e se tornou a primeira semifinalis-
ta da Eurocopa. Ontem, os favori-
tos saíram na frente, permitiram o 
empate dos suíços em 1 a 1, man-
tido na prorrogação. E precisaram 
das penalidades para avançar, 
por 3 a 1, diante de 24.764 torce-
dores presentes na Arena de São 

Petersburgo, na Rússia. Nas oita-
vas, a Espanha já tinha contado 
com a prorrogação para superar 
a Croácia. Nessa sexta, os riscos 
foram maiores. Os espanhóis fo-
ram surpreendidos pela postura 
ofensiva da Suíça durante a maior 
parte do jogo e tiveram dificulda-
de para superar a famosa retranca 
quando os rivais ficaram com um 
a menos em campo, na reta final 
do segundo tempo.

Itália bate a Bélgica e avança na Eurocopa
Agência Estado

junho. No Brasil, a cidade 
de Maringá, no Paraná, re-
gistrou a maior aplicação de 
doses vencidas, sendo 3.536 
pessoas com o recebimento 
dos lotes, todos referentes a 
primeira dose. A lista segue 
com Belém-PA, com 2.673; 
São Paulo-SP, com 996; Niló-
polis-RJ, com 852; e Salvador
-BA, com 824.

Para quem recebeu a 
AstraZeneca, responsável 
pela maior parte da cober-
tura vacinal no Brasil, o lote 
específico da dose pode ser 
conferido no cartão de vaci-
nação, recebido na hora do 
recebimento da dose. Caso 
um dos lotes seja identifica-
do, a orientação é para que 
se busque o serviço de saú-
de onde recebeu a vacina 
para notificar o caso, receber 
orientações e acompanha-
mento. Prevendo possíveis 
situações de erros vacinais, 
o PNOV contra a covid-19 
orienta que quem tomou va-
cina vencida, deverá se reva-
cinar em pelo menos 28 dias. 
Já que, com a validade ultra-
passada, a imunização não 
apresenta efeito.

Os lotes são: 4120Z001 
(validade para 29 de março); 
4120Z004 (validade de 13 de 
abril); 4120Z005 (data de va-
lidade para 14 de abril); CT-
MAV501 (com validade para 
30 de abril); CTMAV505, CT-
MAV506 e CTMAV220 (com 
validade para 31 de maio); 
e 4120Z025 (com validade 
para 4 de junho).

Metade desses lotes fo-
ram originários do Instituto 
Serum da Índia; a outra me-
tade, da Opas (Organização 
Pan-Americana de Saúde). 
As vacinas desses lotes fo-
ram distribuídas de janeiro 
a março pelo Governo Fede-

ral para todos os estados do 
país, antes do vencimento.

Esclarecimentos
Citados pela matéria 

da Folha de São Paulo, Cam-
pina Grande e João Pessoa 
negaram que o erro tenha 
acontecido nas cidades. Em 
Campina, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde se posicionou 
através de nota, informando 
que houve uma divergência 
entre o dia efetivo de aplica-
ção e a data do registro no sis-
tema que pode ter ocorrido 
no período em que as doses 
tiveram o prazo de validade 
expirado. A nota segue infor-
mando que Campina Grande 
segue, rigorosamente, o acon-
dicionamento das doses e 
executa a aplicação logo após 
o recebimento das vacinas, 
sem abrir margem para erros. 
Já na capital paraibana, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
também afirmou que o erro 
não foi registrado na cidade. 
De acordo com o chefe da 
Seção de Imunização da SMS, 
Fernando Virgolino, João Pes-
soa preza pela rapidez na dis-
tribuição e aplicação das do-
ses, e um rigoroso controle na 
validade dos lotes de vacinas 
que chegam à Rede de Frios.

No entanto, a cidade de 
Alagoa Grande, com maior 
registro de aplicação de do-
ses com validade expirada, 
confirmou que, de fato, as do-
ses foram aplicadas fora do 
período previsto. Em contato 
com a equipe de reportagem 
do Jornal A União, o secre-
tário de saúde da cidade, 
André Fernandes da Silva, o 
erro não é novo e a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) já 
havia repassado orientações 
técnicas para que o equívoco 
fosse reparado.

Foto: Agência Brasil
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Semob-JP abrirá o espaço ao trânsito em 60 dias; serão realizadas obras em pelo menos seis vias no entorno do local

Veículos voltarão a trafegar 
na área do Largo de Tambaú
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Acesso de veículos ao Largo de Tambaú 
ocorrerá de segunda a sábado, das 
8h às 16h, sendo que, no domingo, o local 
continuará aberto apenas aos pedestres

Foto: Roberto Guedes

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

O Largo de Tambaú será 
aberto para o tráfego de veícu-
los em até 60 dias. A área, que 
desde setembro do ano passa-
do, era destinada apenas para 
pedestres, passará por ajustes 
que permitirão o passeio com 
velocidade controlada. Ruas, 
avenidas e calçadas do entorno 
também passarão por mudan-
ças que objetivam melhorar a 
mobilidade na região, um dos 
principais pontos turísticos da 
cidade, responsável por concen-
trar importante fluxo de pessoas. 

Com a criação
Segundo a Superinten-

dência Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob-JP), o Lar-
go de Tambaú terá a faixa da 
direita, sentido praia, liberada 
para que os veículos oriundos 
das avenidas Epitácio Pessoa e 
Antônio Lira, acessem tanto a 
avenida Almirante Tamanda-
ré, sentido Tambaú, quanto a 
Avenida Cabo Branco, sentido 
Cabo Branco- como era antes 
da criação do espaço. Atual-
mente, o acesso de veículos 
ao Busto de Tamandaré é fei-
to pelas Ruas José Augusto 
Trindade e Índio Arabutan. 

A passagem de veículos pelo 
largo acontecerá de segunda a 
sábado das 8h às 16h, aos do-
mingos o espaço continuará 
aberto apenas para pedestres 
e ciclistas. Câmeras de moni-
toramento irão assegurar o 
limite de velocidade dos veí-
culos que será de 30 quilôme-
tros por hora. O órgão asse-
gurou ainda que não haverá 
nenhum tipo de depredação e 
que todo o investimento feito 
no local, na gestão passada, 
será aproveitado. 

A Secretaria de Planeja-
mento de João Pessoa (Seplan-
JP) acrescentou que haverá 

modificações em pelo menos 
seis vias do entorno, com al-
teração na sinalização, alar-
gamento - com a criação de 
mais uma faixa para veículos 
na Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes - além de melho-
rias em calçadas e criação de 
vagas de estacionamento, con-
siderado atualmente um dos 
grandes imbróglios da região. 

Quem atua no comércio, 
bem em frente ao Largo, co-
memora a mudança. Na loja 
de moda praia, a gerente Suely 
Diniz relata as dificuldades en-
frentadas depois da criação 
do espaço exclusive pedes-

tres. “Nossas vendas caíram 
em 90%. Nossos clientes ainda 
sofrem com a dificuldade de 
estacionar. Ficou muito dis-
tante e para os clientes mais 
idosos ou com dificuldade de 
locomoção acabou se tornan-
do inviável acessar a loja”. 

O aposentado Antônio 
Paes, que mora próximo ao 
Largo de Tambaú há 12 anos, 
também concorda com as mu-
danças. “Ficou muito compli-
cado para os comerciantes, 
inviável para os motoristas 
que precisam usar o desvio 
para acessar a avenida Taman-
daré, sem falar que nós já fo-

mos muito incomodados com 
o barulho das reuniões que 
aconteciam aqui”, lembra. Já 
o comerciante Einstein Banô, 
avalia sob diferentes perspec-
tivas. “Para quem tá passean-
do, se exercitando, pode ser 
que as mudanças não sejam 
tão interessantes, já pra os 
turistas, por exemplo, o fato 
de descer a Epitácio e já poder 
contemplar a beleza que é a 
aproximação da orla”. 

O Largo de Tambaú tem 
8.621 metros e foi entregue 
no dia 2 de setembro de 2020 
em uma obra orçada em  R$ 
2,7 milhões. 

No Bosque dos Sonhos

Centro de Atendimento ao Turista é inaugurado
Os turistas que visitam 

a Capital podem contar 
desde ontem com mais um 
ponto de acolhimento e in-
formação. Trata-se do novo 
Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT), localizado no 
Bosque dos Sonhos, com 
acesso ao lado do Farol do 
Cabo Branco, um dos prin-
cipais pontos turísticos da 
cidade. O novo CAT é fruto 
de uma Parceria Público 
Privada (PPP) e foi inau-
gurado pelo prefeito Cícero 
Lucena e pelo vice-prefeito 
Leo Bezerra.

"Nós temos o projeto 
de transformar João Pes-
soa em uma referência no 
setor turístico e estabele-
cemos uma ideia clara de 
que quando a cidade for 
boa para seus moradores 
também será para o seu 
visitante. Todas as nossas 
ações convergem nesse 
sentido e aqui o Bosque dos 
Sonhos atende a este crité-
rio. Parcerias como essa são 
essenciais, pois retiram um 
pouco da carga do poder 
público. Com essa inicia-

tiva do setor privado vamos 
conseguir fazer uma cidade 
melhor", declarou o prefeito.

O CAT Bosque dos So-
nhos vai contar com profis-
sionais da Secretaria Muni-

cipal do Turismo para tirar 
dúvidas e repassar informa-
ções. O local também atua 
para levantar dados sobre 
os visitantes, números que 
ajudam a traçar o perfil do tu-

rista e as melhores formas de 
atraí-lo e atendê-lo. O Centro 
vai funcionar das 8h às 17h 
e a expectativa é de atender 
1.200 turistas por dia.

O secretário municipal 

do Turismo, Daniel Rodri-
gues, afirmou que o setor 
ganha mais um espaço im-
portante em João Pessoa. 
"Este espaço nos foi cedido 
em PPP, entramos com mão 

de obra, servidores, e com cer-
teza o turista que entrar aqui 
será melhor acolhido e vai 
aproveitar melhor a cidade. 
Crescimento significativo no 
próximo semestre e uma nova 
realidade em 2022", afirmou.

De acordo com o proprie-
tário do Parque Ecológico Bos-
que dos Sonhos, Roberto Júnior, 
a parceria fortalece o turismo 
e abraça o Farol. O Parque ofe-
rece atrações gratuitas para os 
visitantes, como lojas de arte-
sanato, espaço de convivência, 
esculturas lúdicas e praça de 
alimentação, além do tradicio-
nal forró pé de serra nos finais 
de semana. Ainda há espaços 
que requerem pagamento, 
como a área de piquenique com 
playground e área de eventos, 
disponível para locação.

Estiveram presentes no 
evento o vereador Bruno Fa-
rias, o secretário executivo 
do Turismo, Ferdinando Lu-
cena; e os secretários muni-
cipais do Planejamento, José 
William Montenegro, da In-
fraestrutura, Rubens Falcão; 
e da Gestão Governamental, 
Diego Tavares.

Ponto de 
atendimento 
foi inaugurado 
ontem com 
acesso à lateral 
ao Farol do 
Cabo Branco

Foto: Secom-JP
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Recém-nascidos ganham carinho especial através dos projetos de humanização desenvolvidos na Maternidade Frei Damião 

Colo reduz as dores e estimula 
sistema imunológico dos bebês

Hospital faz 
mutirão de 
cirurgias 
ortopédicas

O Complexo Hos-
pitalar Regional Depu-
tado Janduhy Carneiro 
(CHRDJC), de Patos, está 
realizando um mutirão 
de cirurgias ortopédicas 
para ampliar a realização 
destes procedimentos, 
tendo em vista o aumento 
da demanda nos últimos 
dias, atingindo um total 
de 26 pacientes necessi-
tando de cirurgias neste 
início de mês. Os especia-
listas da unidade de saú-
de acreditam que isso é 
reflexo da retomada cres-
cente do ritmo das ativi-
dades, observando-se um 
acréscimo no número de 
acidentes de trânsito e 
de pessoas com traumas 
ortopédicos.

O mutirão começou 
na última terça-feira (29), 
quando foram realiza-
dos sete procedimentos 
de fraturas e no dia se-
guinte, foram atendidos 
mais oito pacientes que 
necessitavam de cirurgias 
também decorrentes de 
fraturas em membros 
inferiores e superiores e 
vai seguir neste ritmo até 
todos os pacientes serem 
operados.

O coordenador da 
Ortopedia do Complexo, 
médico João Suassuna, 
explica que a rotina da 
unidade previa a realiza-
ção de quatro cirurgias 
por turno, mas, devido à 
suspensão do isolamen-
to social e o aumento da 
demanda, houve a neces-
sidade de ampliar esse 
serviço de forma emer-
gencial.

“Enquanto estáva-
mos em isolamento social 
dava para atender a de-
manda nestas condições 
operando em um turno, 
mas com a retomada do 
ritmo das cidades, au-
mentou os acidentes de 
trânsito e, consequente-
mente, a nossa demanda 
no setor ortopédico, o 
que nos levou a realizar 
esse mutirão”, afirma o 
médico.

O diretor geral do 
Complexo, Francisco 
Guedes, lembra que a 
iniciativa do mutirão 
foi a melhor forma de 
resolver essa questão, 
garantindo mais agilida-
de no atendimento dos 
pacientes. 

“O mutirão foi uma 
ação emergencial. Esta-
mos em plena realização 
das obras em nosso bloco 
cirúrgico, o que nos obri-
gou a deslocar nossos pro-
cedimentos para a sede da 
clínica Ginecam enquanto 
durarem as obras, mas 
estamos atentos a essa 
questão do aumento do 
número de acidentados 
e da demanda de proce-
dimentos ortopédicos. O 
importante é que estamos 
resolvendo o gargalo que 
se formou com a realiza-
ção do mutirão”, explicou 
Francisco.

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

O pequeno Lorenzo, de me-
nos de um mês de vida, nasceu 
no dia 10 de junho, mas só es-
treou o quartinho em casa no 
final do mês passado. O pai, o 
agricultor da cidade de Pilar, 
Ednaldo da Silva Araújo, 30 
anos, bem como demais fami-
liares, estavam ansiosos para 
a chegada do bebê, que desde 
o dia do nascimento estava na 
UTI Neonatal da Maternidade 
Frei Damião, em João Pessoa, 
onde ocorreu o parto. Com a alta 
médica, o bebê já usufrui do en-
xoval escolhido com a ajuda da 
mãe Rita de Cássia, 29, que não 
pôde acompanhar a chegada do 
filho em casa, porque faleceu 
dias após o parto. A jovem tes-
tou positivo para covid-19 no 
sétimo mês de gestação e não 
resistiu às complicações da 
doença. 

Prematuro, Lorenzo não 
contraiu a covid-19, mas ficou 
aos cuidados da equipe hospi-
talar durante 11 dias. Na Frei 
Damião, a criança foi integrada 
ao projeto “Hora do Colinho”, 
um cuidado a mais para os be-
bês internados, que visa mini-
mizar o impacto causado pela 
ausência da mãe, colocando a 
criança literalmente nos braços 
em alguns momentos, tranquili-
zando e acolhendo o recém-nas-
cido sempre que ele se mostrar 
choroso. Mas em casa, Lorenzo 
pode conviver com o pai e ou-
tros familiares. 

“A gente já tinha planejado 
colocar Lorenzo para dormir no 
quarto do meu outro filho, de 
quatro anos, na nossa casa, que 
hoje está fechada. Com a morte 
da minha esposa, ele está com 
uma tia. Eu e meu outro filho es-
tamos na casa do meu cunhado. 
Mas estou sempre vendo Loren-
zo, porque a saudade é grande”, 
confessou. 

O agricultor conta que 
sonha com o dia em poder 
compartilhar a mesma casa 
com os dois filhos. Mas com 
o bebê ainda bem pequeno, e 

precisando do auxílio que todo 
recém-nascido precisa, não dá 
para conciliar a lida no campo 
com os cuidados com o menino. 
“Quando ele ficar mais sabidi-
nho, vamos morar todos juntos, 
para preencher esse vazio que 
ficou com a morte dela”, contou 
Ednaldo. 

“Hora do Colinho”
No período em que os be-

bês ficam internados, são inte-
grados ao projeto “Hora do Coli-
nho”, idealizado pela enfermeira 
da Maternidade Frei Damião, 
Mariluce Ribeiro de Sá.

A iniciativa busca dimi-
nuir a solidão que os recém-
nascidos sentem longe dos 
parentes, sobretudo da mãe. O 
projeto baseou-se em estudos 
que mostram que o colo, ou 
seja, o aconchego com o corpo 
humano, reduz a duração e a 
sensação de dor. Ainda diminui 
a frequência cardíaca, porque 
promove relaxamento e ativa 
genes envolvidos no metabo-
lismo e no sistema imunológico. 
Esse conjunto de fatores contri-
bui para uma recuperação mais 
rápida dos bebês. 

Humanização
A gerente de ações estra-

tégicas da Maternidade Frei 
Damião, Glênia Limeira Rolim, 
explicou que quando a gestan-
te é testada positivo para a co-
vid-19 fica sob os cuidados da 
equipe da unidade hospitalar. 
Se o quadro for leve, a mulher é 
liberada para ficar em casa, mas 
tendo o acompanhamento dos 
profissionais. Caso a situação 
se agrave, ela fica internada. 
Segundo Glênia, mesmo em 
tratamento, o estado de saúde 
de algumas grávidas que têm a 
doença se complica, e o parto 
é feito prematuramente. “Infe-
lizmente há gestante que não 
resiste e vem a óbito”, frisou. 
Os bebês prematuros e órfãos 
precisam ficar na maternidade 
para ganhar peso e se restalecer, 
até estarem aptos a receber alta.

Durante a permanência na 
maternidade, Glênia Rolim con-

Qualificação profissional

Melhoria no atendimento LGBTQIAP+
Sensibilizar e hu-

manizar o atendimento 
prestado à população 
LGBTQIAP+ nos Centros 
de Referência Especiali-
zado de Assistência Social 
(Creas) Regionais e Muni-
cipais, Municípios Vincu-
lados e Equipamentos de 
Acolhimento Regionais. 
Esse foi o objetivo do 
Encontro Virtual do As-
sessora Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), 
realizado nessa quarta 
(30) e quinta-feira (1º), 
pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh), por meio 
das Gerências Executiva 
da Proteção Social Espe-
cial e de Gestão do Tra-
balho, em parceria com a 
Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana.

O tema do encontro foi 
"O Enfrentamento da LGB-
TQIAP+fobia e a rede de 
proteção social no âmbito 

da Política de Assistência 
Social". Na ocasião, foram 
apresentadas orientações 
práticas para qualificar a 
atuação dos profissionais 
do Suas, por meio da troca 
de experiências entre os 
participantes. A forma-
ção foi ministrada pelos 
profissionais dos Centros 
de Referência LGBTQIAP+ 
de João Pessoa e Campina 
Grande, tendo como pú-
blico alvo os profissionais 
dos equipamentos de aco-
lhimento.

Segundo a gerente 
executiva da Proteção 
Social Especial da Sedh, 
Ana Paula Sales de Medei-
ros, durante o encontro de 
qualificação dos profissio-
nais que estão nos equipa-
mentos do Suas, buscou-
se garantir e assegurar 
um espaço de respeito e 
acesso integral às deman-
das de toda a população 
LGBTQIAP+ da Paraíba. 

“Durante a qualifica-
ção, chamamos atenção 
para aspectos visando à 
melhoria na acolhida do 
público LGBTQIAP+ nos 
equipamentos públicos, 
com observância para o 
uso do nome social, que é 

a identificação através da 
qual as transgêneros e tra-
vestis se reconhecem e são 
reconhecidas socialmente; 
a prevenção de conflitos 
e discriminação, além da 
escuta ativa dessa pessoa 
quando da busca dos ser-
viços”, alertou a gerente.

A coordenadora do 
Centro de Referência 
Especializado da Assis-
tência Social (Creas) de 
Barra de Santana, Val-
dileni da Silva Barbosa, 
comentou que os Creas 
realizam os encaminha-
mentos necessários à 
reparação de violações 
de direitos, destacando 
a importância da relação 
entre a política nacional 
de assistência social e po-
pulação LGBTQIAP+.  

“Embora estes Creas 
não tenham demanda 
considerada, é impor-
tante esse debate, é im-
portante mostrar, trazer 
à sociedade a Assistência 
Social como uma políti-
ca pública e constituin-
te da seguridade social, 
para que saiba como agir 
frente a uma demanda 
identificada, e para onde 
encaminhar”, afirmou 
Valdilene.

A coordenadora do 
Centro Estadual de Re-
ferência LGBTQIAP+ em 
Campina Grande, Laura 
Brasil, falou da importância 
dessas formações dos pro-
fissionais para a melhoria 
dos serviços oferecidos.  

“Foram pensadas para 
a promoção da cidadania 
da população LGBTQIAP+ 
no Estado. Encontros de 
sensibilização, tensio-
namento, com intuito de 
formar todos os profissio-
nais desses equipamentos 
para que se tornem repli-
cadores e agentes ativos 
na promoção da garantia 
de direitos dessa popula-
ção. Com isso entendemos 
a importância da política 
ser trabalhada em rede, 
para que assim consiga-
mos articular, enredar, 
capilarizar o serviço cada 
vez mais, chegando mais 
perto de usuários e usuá-
rias”, declarou.

Os profissionais dos 
Centros de Referência 
LGBTQIAP+ de João 
Pessoa e Campina 

Grande ministraram 
o curso de formação

tou que, dependendo do quadro 
de cada criança, o médico libera 
a visita periódica do pai ao re-
cém-nascido. Isso é feito com 
todos os protocolos de seguran-
ça. “O pai vai todo paramentado 
visitar o filho, acompanhado de 

profissionais da maternidade”, 
contou.  

Psicólogos e assistentes so-
ciais também dão suporte aos 
pais dos bebês órfãos e, também 
ficam disponível para assistir, 
de forma remota, outros fami-

liares que estejam necessitando 
de ajuda. Caso o pai do recém-
nascido não esteja presente, o 
hospital aciona o Conselho Tu-
telar e o Ministério Público para 
resolver com quem vai ficar a 
guarda da criança.

Foto: Divulgação

“Hora do Colinho” faz parte 
das ações desenvolvidas 
na Frei Damião visando 
o bem-estar dos bebês
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Publicação traz detalhes sobre a seleção promovida pela Fundação PB Saúde; inscrições começam na quarta-feira
A Fundação PB Saúde 

publica, na edição do Diário 
Oficial do Estado (DOE) de 
hoje o edital para o concurso 
público, que contará com a 
contratação imediata de 326 
profissionais e mais 4.075 
em cadastro de reserva, para 
áreas administrativas e as-
sistenciais. 

O diretor superinten-
dente da Fundação PB Saúde, 
Daniel Beltrammi, adiantou 
que as inscrições iniciarão 
na próxima quarta-feira. “Os 
interessados precisam aces-
sar o site da Vunesp, a partir 
das 10h da manhã dessa pró-
xima quarta-feira, no ende-
reço: www.vunesp.com.br na 
aba: concursos. Essa é a fase 
de formação dos quadros de 
empregados da Fundação e 
você pode participar. Inscre-
va-se”, disse.

 O superintendente pon-
tuou ainda que serão 74 ca-
tegorias, divididas nos níveis 
de Superior Administrativo, 
Superior Assistencial, Mé-
dicos; Médio Técnico Admi-
nistrativo, Médio Técnico 
Assistencial e Nível Básico. 
“Os profissionais irão atuar 
nas unidades à medida que 

a fundação for assumindo 
a gestão desses serviços, a 
fim de trabalhar de maneira 
alinhada às boas práticas de 
gestão e fortalecer as políti-
cas do SUS no Estado da Pa-
raíba”, expressou.

 
A fundação
Fundação pública com 

personalidade jurídica de di-
reito privado e com autono-
mia administrativa, financeira 
e patrimonial, que tem como 
uma das finalidades a gestão 
e produção de cuidados inte-
grais em saúde, vinculada à 
Secretaria de Estado da Saú-
de da Paraíba (SES-PB).

Edital de concurso para saúde 
sai publicado no DO de hoje

profissionais 
serão contratados 
imediatamente, e 

outros 4.075 ficarão em 
cadastro de reserva

326 

A secretária executiva 
de Juventude, Rafaela Ca-
maraense, se reuniu com 
o Comitê Intersetorial de 
Políticas Públicas para 
Juventude (Coijuv) – for-
mado por diversas secre-
tarias e órgãos da gestão 
estadual –, vinculado à Se-
cretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), com o objetivo de 
planejar o Mês Estadual 
da Juventude, que ocorre-
rá em agosto. Esta será a 
sexta edição, na qual, du-
rante 30 dias, o Governo 
do Estado realiza inúme-
ras ações que contemplam 
a juventude na Paraíba.

A reunião teve como 
encaminhamento princi-
pal a elaboração de ativida-
des voltadas para atender 
os jovens na faixa etária 
de15 a 29 anos, em todo o 
âmbito do Estado, na pro-
gramação do evento. Além 
disso, a secretária execu-
tiva de Juventude, Rafae-
la Camaraense, ressaltou 
a importância do Mês da 
Juventude, do Coijuv e do 
momento atual em que a 
juventude está inserida.

“O Coijuv, ao qual eu 
faço questão de agrade-
cer, é a marca do com-

Mês da Juventude 2021 
começa a ser planejado

promisso do Governo do 
Estado com a política de 
Juventude, pois há uma 
união entre as secretarias 
e órgãos através desse 
importante comitê, que 
tem auxiliado na elabora-
ção de diversas políticas 
que hoje atendem grande 
parte dos jovens no Esta-
do. E agora não será dife-
rente, pois já está sendo 
preparado, para que, a 
partir de 1º de agosto, 
mais um Mês da Juventu-
de repleto de ações e di-
versas novidades, que se-
rão lançadas pela gestão, 
para assim, contemplar o 
segmento, apesar do mo-
mento pandêmico”, disse 
Rafaela Camaraense.

A secretária executi-
va de Juventude adiantou 
que está programando 
para os próximos dias 
uma reunião com os ges-
tores municipais, através 
do Fórum de Gestores de 
Juventude (Forjuve), no 
sentido de incluí-los na 
programação do Mês Es-
tadual da Juventude, para 
levar as ações para as di-
versas regiões da Paraíba. 

Nos encontros de pla-
nejamento, participaram 
as Secretarias de Estado 
da Educação e da Ciência 
e Tecnologia (SEECT), da 
Mulher e Diversidade Hu-
mana (Semdh), da Infraes-
trutura, Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente (Seirh-
ma), da Cultura (Secult), 
além da Fundação de De-
senvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice 
de Almeida” (Fundac) e 
ainda representantes da 
Superintendência de Ad-
ministração do Meio Am-
biente (Sudema).

Tudo está sendo 
preparado para que, a 
partir de 1o  de agosto, 
ocorra mais um Mês 
da Juventude repleto 
de ações e novidades 
que serão lançadas 
pela gestão  

Pesquisa do Procon

Preço do litro da gasolina varia até 
R$ 0,36 em postos de João Pessoa

A diferença no preço da 
gasolina comum na capital 
chega a R$ 0,36, oscilando 
entre R$ 5,279 (Elesbão/
Millenium – Água Fria) e R$ 
5,639 (São Severino – Caste-
lo Branco), segundo registra 
pesquisa comparativa de 
preços para combustíveis 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e De-
fesa do Consumidor. O pro-
duto aumentou em quatro 
postos, reduziu em nove e se 
manteve em 97, em compa-
ração à pesquisa do último 
24 de junho.

O Procon-JP realizou 
pesquisa em 110 postos que 
estão em atividade na capi-
tal e constatou que o álcool 
é o produto que apresenta 
a maior média de variação 
para pagamento à vista: 
17,4%, com a menor média 
de variação aparecendo na 
gasolina comum: 6,8% para 
pagamento na mesma mo-
dalidade.

O secretário Rougger 
Guerra informa que o Pro-
con-JP continuará de olho 
no mercado dos combustí-
veis através das pesquisas 
comparativas semanais e 
das fiscalizações rotineiras, 
além de seguir as denúncias 
do consumidor. “O Procon-
JP está monitorando os pre-
ços dos combustíveis para 
garantir que não haja abu-
sos e quem praticar algum 

PM prende grupo suspeito de praticar 
assaltos no Jardim Oceania e Bessa

A Polícia Militar desar-
ticulou um grupo suspeito 
de assaltos que vinha agindo 
na região do bairro do Bessa, 
em João Pessoa. Quatro pes-
soas foram detidas e vários 
objetos que haviam sido rou-
bados foram recuperados.

A prisão aconteceu 
quando policiais do Bata-
lhão Especializado em Po-
liciamento Turístico (BEP-
Tur) estavam em busca de 
suspeitos que vinham rea-
lizando delitos na região 
do bairro Jardim Oceania, e 
que já haviam assaltado um 
músico, roubando seus ins-
trumentos. Ainda durante a 
noite, o grupo foi intercep-
tado pela PM em um carro, 
no bairro do Bessa, e quatro 
pessoas que estavam nele 
foram detidas.

Segundo os policiais do 
BEPTur, o grupo era forma-
do por dois adultos de 19 
anos de idade, e dois adoles-
centes, de 17 e 14 anos. Eles 
estavam com uma faca usa-
da para cometer os roubos 
e intimidar as vítimas. Além 
disso, no carro, a PM recupe-
rou celulares, um violão e um 
cavaquinho, objetos do músi-
co vítima do grupo. A ação da 

PM foi realizada com apoio 
da 6ª Companhia Indepen-
dente e do Batalhão Especia-
lizado em Policiamento com 
Motocicletas (BEPMotos)

Todo o material encon-
trado e os suspeitos detidos 
foram apresentados na Cen-
tral de Flagrantes e na Dele-
gacia da Infância e Juventude 
para os procedimentos cabí-
veis. O grupo foi autuado por 
roubo, corrupção de menores 
e adulteração veicular, já que 
no carro onde estavam os 
suspeitos haviam modificado 
características da placa para 
dificultar a identificação. 

No Conde
A Polícia Militar locali-

zou e prendeu três suspeitos 
que haviam roubado um ca-
sal e levado vários objetos, 
além de um veículo, na últi-
ma segunda-feira, no muni-
cípio de Conde. A prisão dos 
suspeitos ocorreu no bairro 
Valentina Figueiredo, em 
João Pessoa.

Policiais da 5ª Compa-
nhia do 5º Batalhão chega-
ram até o trio após recebe-
rem informações das vítimas, 
que conseguiram rastrear 
os celulares roubados pelo 
grupo no começo da sema-

na, apontando a localização 
aproximada dos criminosos. 
As prisões aconteceram em 
três endereços do bairro, le-
vando à recuperação de reló-
gios, celulares e aliança. Dois 
suspeitos têm 27 anos de 
idade, e um tem 19 anos. Um 
deles foi reconhecido pelas 
vítimas.  

O trio detido e os objetos 
recuperados foram apresen-
tados na Central de Flagran-
tes. O carro das vítimas, que 
também foi roubado na se-
gunda-feira, já havia sido lo-
calizado pela PM no começo 
da semana.

Vários objetos roubados, incluindo instrumentos musicais, foram recuperados com a prisão dos quatro suspeitos

Foto: Secom-PB

tipo de irregularidade sofre-
rá as penalidades assegura-
das em lei”.

Álcool
A pesquisa do Procon-

JP também constatou que o 
menor preço do litro do ál-
cool registrou alta de cerca 
de cinco centavos em rela-
ção ao levantamento do dia 
24 de junho, saindo de R$ 
4,540 para R$ 4,598 (Auto 
Posto – Valentina), com o 
maior apresentando uma 
redução de sete centavos se 
comparado ao preço da se-
mana passada e está sendo 
praticado a R$ 5,399 (Pichi-
lau Gauchinha – Distrito In-

dustrial). O produto aumen-
tou em seis postos, reduziu 
em dez e se manteve em 89.

Diesel S10
Já o menor preço do 

diesel S10 vem se mantendo 
desde a semana em R$ 4,299 
nos seguintes postos: Triunfo 
(Torre); Sim (Água Fria); Ale 
(Geisel), Auto Posto (Valenti-
na); e Expressão (Centro). O 
maior preço do produto não 
sofre alteração desde o dia 
18 de junho e está sendo pra-
ticado a R$ 4,799 nos postos 
Quadramares (Manaíra), Big 
e Select (Tambaú). A pesqui-
sa também constatou que 
o S10 aumentou em um 

posto, reduziu em dois e se 
manteve em 99.

GNV
O Gás Natural Veicular 

(GNV) não apresentou alte-
ração no menor preço neste 
levantamento e continua em 
R$ 3,970 (Estrela – Geisel, 
Bancários – Bancários, Maxi 
Posto – Oitizeiro e Metrópo-
le – Tambiá), com o maior 
também se mantendo em 
R$ 4,499 (Posto Z – Jardim 
Cidade Universitária). Dos 
13 locais de revenda do GNV, 
um aumentou o preço, 2 re-
duziram e 10 mantiveram o 
preço em comparação à pes-
quisa da semana passada.

Orientação do Procon é que consumidor pesquise antes de abastecer, forçando mercado a baixar preços

Foto: Fotos Públicas
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Iphan estuda a fortificação de Santa Catarina para implantar programa de gestão particular lançado pelo Ministério do Turismo 

Segue em andamento o 
projeto do Ministério do Turis-
mo que propõe uma concessão 
de gestão para alguns monu-
mentos históricos, entre eles, 
a Fortaleza de Santa Catarina, 
em Cabedelo. Conforme a pro-
posta, uma empresa privada 
passaria a administrar o patri-
mônio histórico. Porém, o su-
perintendente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacionalna Paraíba (Iphan
-PB), Hyago Celane, informou 
que a licitação ainda não ocor-
reu e, atualmente, estão sendo 
feitos estudos preliminares das 
potencialidades da fortificação 
para a elaboração do edital.

O Iphan é a instituição 
responsável pelo processo no 
Estado e conforme Hyago Ce-
lane a concessão faz parte do 
Programa Revive do Ministé-
rio do Turismo. Ainda  não há  
uma data para o lançamento 
do edital de concessão. Ele ex-
plica que o projeto está numa 

fase muito inicial. “São levan-
tamentos das potencialidades 
do imóvel, o que pode ser feito, 
como deve ser feito. Uma con-
cessão tem que ser estudada 
e tem que ser vista para que 
vai ser feita, para o que vai ser 
destinada aquela concessão”, 
esclareceu o superintendente. 

A Fortaleza de Santa Ca-
tarina está atualmente sob a 
administração legal do Iphan e, 
também, é administrado pela 
Fundação Fortaleza de San-
ta Catarina há quase 30 anos 
(desde 1992). O dirigente do 
Iphan–PB acrescenta que as 
pesquisas pretendem que o 
edital beneficie a população, a 
fundação e a iniciativa privada. 

O Ministério do Turismo 
não classifica a proposta de 
privatização, mas de concessão 
para administração do local. 
No entanto, o diretor adminis-
trativo da Fundação Fortaleza 
Santa Catarina, associação res-
ponsável pela conservação do 
local, Tadeu Patrício, afirma ser 
contra a proposta, que chama 
de privatização da fortaleza, 

pois se trata de um patrimônio 
histórico. 

“No final dos anos 1940 
até 1970 ficou em ruínas e foi 
feita restauração que durou 20 
anos. Na década de 1990 foi 
abandonada porque o Governo 
na época extinguiu o Iphan. Em 
Cabedelo estava em andamen-
to a restauração e o forte foi 
abandonado”, lembra. 

Diante disso, um grupo 
de moradores de Cabedelo 
ligados a Igreja Católica e o 
movimento artístico e cultu-
ral procuraram a prefeitura, o 
Governo do Estado e o Iphan 
na época para resolver a situa-
ção. “Começamos a fazer um 
trabalho e o Iphan nos deu um 
documento como guardiões da 
fortaleza. Mobilizamos a comu-
nidade e limpamos toda a área. 
Estamos até hoje cuidando de 
uma coisa que é nossa e se não 
fosse a gente estaria depreda-
do”, defendeu o diretor. 

A gestão atual da fortaleza 
segue as orientações do Iphan. 
Assim, a entidade realiza a lim-
peza e manutenção. Porém, 

Tadeu observa que existem 
poucos recursos financeiros 
para isso e hoje o local é con-
servado, através da ajuda de 
voluntários. 

Tadeu acredita que a con-
cessão não será benéfica: “Não 
se aceita um patrimônio desse 
ser privatizado quando na rea-
lidade o projeto que se propõe 
a fazer essa restauração é para 
prédios e monumentos que 
estejam ociosos e sem funcio-
nalidade e não é o caso da For-
taleza de Cabedelo. Não se pri-
vatiza a história de um povo”. 

As principais fontes finan-
ceiras são: a cobrança de R$ 
2 para visitação e os aluguéis 
para eventos, como casamen-
tos. Atividades culturais ocor-
rem no espaço como apresen-
tações teatrais, musicais, artes 
plásticas, danças populares, ca-
poeira. Alguns guias, inclusive 
voluntários, prestam informa-
ções históricas. As visitas ocor-
rem todos os dias das 8h30 às 
16h30 (salvo nos dias proibi-
dos pelos decretos sanitários 
de prevenção à covid-19). 

Juliana Cavalcanti
 julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Fortaleza de Cabedelo deve 
passar à iniciativa privada

Ministério diz que projeto vai gerar empregos

Construção remonta à fundação da Paraíba

A proposta do Ministério e 
do Programa Revive é recuperar 
patrimônios históricos com apoio 
da iniciativa privada em quatro 
locais até agora: Fortaleza de San-
ta Catarina; Forte Nossa Senhora 
dos Remédios, em Fernando de 
Noronha (PE); Forte Orange, na 
Ilha de Itamaracá (PE); e Fazenda 
Pau D’Alho, em São José do Bar-
reiro (SP).

Segundo o Portal de Investi-

mentos do Ministério do Turismo, 
a data estimada de início do pro-
jeto estava marcada para o dia 1º 
de julho e a conclusão em 30 de 
março de 2022. A partir do Modelo 
de Contrato Concessão, o valor 
estimado do investimento é de 
US$ 500.000 aproximadamente 
R$ 2.457.150. A perspectiva é de 
que ao ser implantado o projeto 
gere 150 novos empregos. 

“A Fortaleza de Cabedelo é um 

ponto de resistência na cidade e a 
sua construção está relacionada  à 
bandeira da defesa da história do 
Brasil”, relata Tadeu Patrício. Ele 
acrescenta: “As fortalezas do proje-
to todas estão ociosas e passaram 
por reforma do Governo Federal, 
o que não aconteceu com a nossa. 
Temos uma solução melhor do que 
um projeto para um empresário 
montar um restaurante ou hotel, 
que é o que vai ter na prática”. 

Segundo a Fundação Cultural 
Exército Brasileiro( Funceb), o Forte 
de Santa Catarina está localizado 
sobre uma elevação arenosa (ca-
bedelo significa pequeno cabo) à 
margem direita da barra do Rio 
Paraíba do Norte. Ela fica a 18 
quilômetos de distância de João 
Pessoa e possui área construída de 
12.710 metros quadrados.

A primeira fortificação foi cons-
truída em 1585, pelo alemão Cris-
tóvão Linz, por iniciativa do capitão-
mor Frutuoso Barbosa, batizada 
de Fortaleza de Santa Catarina. 
Quando o capitão deixou Cabede-
lo, os índios potiguares destruíram 
o antigo forte em 1592. 

Uma nova fortificação foi cons-
truída no Século 17, até que os 

holandeses conquistaram a Paraíba 
em 1634 e, aproveitando as ins-
talações do forte, ampliaram-no 
e colocaram o nome de Forte de 
Margarida, em 1637, uma home-
nagem à irmã do Conde Maurício 
de Nassau. A administração ho-
landesa durou 20 anos até que a 
Companhia das Índias Ocidentais 
abandonou o território paraibano, 
em 1654. 

Com a administração portu-
guesa, o forte recuperou seu antigo 
nome de Santa Cantarina, pois a 
capela em seu interior era dedicada 
a esta santa. Em 1698, uma carta 
régia autorizou um novo forte em 
Cabedelo. Esta reforma lhe deu sua 
forma atual.

Em 1907, deixou de ser con-

siderada uma fortificação, ficando 
abandonado até ser tombada como 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional, pelo Iphan, em 1938. Nas 
décadas de 1940 e 1950 ainda era 
costume a população local arran-
car suas pedras para fazer casas. 
Além disso, a extensão do Porto de 
Cabedelo, em 1957, prejudicou o 
entorno do forte, mas ajudou a pre-
servar a integridade das muralhas, 
afastando o efeito das águas do rio.

A Fortaleza de Santa Catarina 
representa um marco na história 
do Estado, protegendo a costa das 
invasões estrangeiras e contra os 
indígenas. Hoje, é um dos mais 
procurados atrativos turísticos da 
Paraíba, alcançando aproximada-
mente 35 mil visitantes ao ano. 

Forte em Cabedelo é aberto á visitação pública diariamente

Construção foi ampliada durante a invasão holandesa

Fortaleza recebe a cada ano cerca de 35 mil visitantes

Canhões do período colonial fazem parte do acervo da fortificação

Construída em 1585, a Fortaleza de Santa Catarina atualmente é administrada por uma fundação criada em 1990 pela população de Cabedelo para garantir a sua preservação, após ela ter sido abandonada pelo Governo Federal

Foto: Marcus Antonius
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Nova fase poética
Neste sábado, estreia a terceira temporada do projeto ‘Eu Lírico’, 
série virtual do ator, músico e cineasta paraibano André Morais 
que divulga obras de poetas da língua portuguesa. Página 12
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“Membro” do Clube dos 27, o polêmico cantor e compositor norte-americano continua inspirando músicos, inclusive na PB

Personagem conside-
rado polêmico, conhecido 
pela rebeldia e por causa do 
abuso de álcool e drogas, o 
cantor, compositor e poeta 
norte-americano Jim Morri-
son, vocalista da banda The 
Doors, morreu aos 27 anos 
de idade, há exatas cinco dé-
cadas. Apesar do pouco tem-
po de vida, ele conseguiu se 
destacar no cenário interna-
cional da música e ainda con-
tinua influenciando artistas, 
inclusive na Paraíba.

“É um grande nome, que é 
muito forte na história do rock 
e deixou um legado imenso”, 
disse a cantora e compositora 
Val Donato.

“É um dos ícones do rock, 
principalmente do rock clás-
sico mundial, e o coloco, com 
a banda dele, no mesmo pa-
tamar de grupos como The 
Beatles, Rolling Stones, Led 
Zeppelin, Black Sabbath e Pink 
Floyd”, afirmou o músico Deg-
ner Queiroz, baixista de duas 
bandas criadas na cidade de 
João Pessoa e que incluem mú-
sicas do líder do The Doors no 
repertório.

“Jim Morrison é uma fi-
gura revolucionária, porque 
conseguiu trazer para a mú-
sica pop dos Estados Unidos 
a poesia que já escrevia e por 
causa da postura, que afronta-
va padrões sociais e culturais 
da época”, destacou o vocalista 
Levi Oliveira, que interpreta 
canções de Morrison na banda 
In The Mood Hard Blues.   

Para Val Donato, Jim Mor-
rison não deixou um legado 
apenas na música, mas tam-
bém “na linguagem que uti-
lizava e na atitude de buscar 
ser aquilo que queria ser, que 
é a liberdade de se expressar 
através do rock”, ressaltou.

O contato inicial do bai-
xista Degner Queiroz com a 
música de Jim Morrison ocor-
reu no ambiente familiar. “Sou 
fã desde moleque porque meu 
pai já escutava. Mas só come-
cei a aprofundar o meu inte-
resse quando passei a com-

prar os discos”, disse ele, que, 
a propósito, possui todos os 
álbuns em vinil da banda The 
Doors: os oito álbuns oficiais 
de estúdio, dos quais seis gra-
vados com Morrison e outros 
dois sem a participação do 
músico, que já tinha morrido. 
“Completei a minha coleção 
nesta semana, com a compra 
do disco The Doors – The Soft 
Parade, lançado em 1968. Jim 
Morrison também gravou um 
disco de poesias, mas não me 
interessei, pois é só ele decla-
mando”, comentou o músico 
das bandas Retrohollics e In 
The Mood Hard Blues. 

“Jim Morrison era da ge-
ração do rock psicodélico e 
o interessante é que ele fa-
zia uma fusão do rock com 
o blues. Uma característica 
bem especial do The Doors é 
que a banda não tinha baixis-
ta, mas alguém que tocava um 
instrumento que já incluía 
órgão, piano e baixo, que era 
Ray Manzareck. Isso é muito 
característico e era o diferen-
cial das outras bandas”, ob-
servou Degner Queiroz. “Eu 
também recomendo o filme 
The Doors, do diretor Oliver 
Stone, no qual o ator Val Kil-
mer interpreta Morrison. Kil-

mer incorporou muito bem 
o personagem, tendo ficado 
muito criativo e performáti-
co. Jim Morrison era um artis-
ta completo e tinha um jeito 
de interpretar teatral”. 

O baixista acrescentou 
que a banda Retrohollics rea-
lizará um show presencial no 
dia 16 deste mês, a partir das 
21h, no After Pub, no bairro 
do Bessa, em João Pessoa, com 
adoção das medidas de segu-
rança contra a covid-19. “Va-
mos prestar uma homenagem 
a Morrison incluindo 
no repertório al-
gumas canções 

da banda The Doors, como 
‘Break on through’, ‘Roa-
dhouse Blues’, ‘Love me two 
time’ e ‘Backdoor man’”, an-
tecipou o músico. 

O vocalista da banda In 
The Mood Hard Blues, Levi 
Oliveira, comentou que con-
sidera como “um divisor de 
águas” a obra de Jim Morri-
son e da The Doors nos Es-
tados Unidos. “Morrison foi 
a principal referência ao tra-
zer uma cara nova quando 
incluiu ao 

rock o blues, popularizan-
do-o, e, também, raízes das 
músicas tribais. O rock não 
passou a ser apenas para di-
versão, mas para reflexão e 
contestação das tradições”, 
explicou ele, que se inspira 
nas interpretações quando 
canta The Doors. “Não pro-
curo imitar Morrison, mas 
dar meu toque pessoal, numa 
postura parecida”, justificou 
o artista. 

Aura mística
Um termo que ainda 

hoje é lembrado pelos fãs re-
fere-se ao Clube dos 27, que 
faz referência à crença de que 
um número anormalmente 
alto de músicos da música 
popular que morreram com 
aquela idade, incluindo Jim 
Morrison, em decorrência do 
uso excessivo de bebidas al-
coólicas ou drogas, ou meios 
violentos, a exemplo de ho-
micídio ou suicídio.

“Isso é uma questão de 
como se vê. Não dou muita 
importância a isso”, desde-
nhou a cantora e compositora 
Val Donato.

“Aquela geração era mui-
to doida naquela época, pelo 
uso de entorpecentes. Eram 
músicos que estavam na faixa 
etária da curtição, associada 
às drogas. Acredito que isso 
é coincidência”, comentou o 
baixista Degner Queiroz.

“Naquela época, o gover-
no dos Estados Unidos queria 
controlar a cultura e os jovens. 
Foram artistas que saíram do 
anonimato para o sucesso em 
pouco tempo e isso, aliado à 
pressão da indústria cultural 
e à imaturidade, os levava a 
consumir drogas para fugir 
da depressão, mas sem terem 
noção dos riscos que essas 
drogas poderiam trazer para 
a saúde. Mas também não des-
carto, dentro dessa pressão, 
a interferência de agências, 
como a CIA e o FBI para isso”, 
afirmou Levi Oliveira.

Líder da banda The Doors, Jim 
Morrison morreu há 50 anos
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Biografia que inspirou filme dirigido 
por Oliver Stone é lançada no Brasil

Marcando o ciquentenário 
da morte de Jim Morrison, a 
biografia definitiva que revela 
toda a complexidade do cantor, 
filósofo e poeta chega ao Brasil. 
O livro Jim Morrison – Ninguém 
sai vivo daqui (Editora Belas 
Letras, 440 páginas, R$ 84,90), 
escrito a quatro mãos por Jerry 
Hopkins e Danny Sugerman, 
inspirou o filme de Oliver Stone, 
The Doors (1991).

O fundador da banda The 
Doors protagonizou uma das 
histórias mais emblemáticas do 
rock, uma tragédia moderna que 
o elevou à condição de lenda. 
Morrison rejeitou todas as for-
mas de autoridade e, como um 
explorador obcecado, testou “os 
limites da realidade para ver o 
que aconteceria”. 

A obra foi escrita por um 
dos confidentes e assessores 
da banda, Danny Sugerman, 
que conseguiu um emprego no 
escritório do grupo aos 13 anos, 
para responder carta de fãs, e 
compartilhou da intimidade de 
Jim Morrison – a ponto de o 
próprio artista tê-lo incentivado 
a escrever sobre música.

Sugerman teve seu primeiro 
artigo publicado quando tinha 
15 anos, na revista Creem. Em 
1980, aos 24 anos, a edição 
original de Ninguém sai vivo 
daqui alcançou o topo na lista 
dos mais vendidos do New York 
Times (teve mais de 2 milhões de 
exemplares vendidos).

Seu segundo livro, The Doors 
Illustrated History (1983), vendeu 
mais de meio milhão de cópias. 

Ele também escreveu o livro 
Appetite For Destruction: The Days 
Of Guns N’ Roses (1991). Mesmo 
após a morte de Jim Morrison, ele 
manteve uma relação de trabalho 
com os membros remanescentes 
do grupo, atuando como porta-
voz e representante profissional 
do The Doors. Danny Sugerman 
morreu em 2005, em Los Ange-
les, nos Estados Unidos.

No livro, uma análise da 
banda: “O The Doors foi uma 
espécie de anomalia no pan-
teão do rock. Em seu apogeu, 
eles não eram folk nem jazz, 
e enquanto alguns críticos de 
rock chamavam sua música de 
acid rock, eles não faziam parte 
daquele acid rock paz e amor 
tipo Airplane-Dead-Quicksilver 
de São Francisco”. Obra foi coescrita por um dos confidentes e assessores da banda, Danny Sugerman
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Clube dos 27 faz referência à crença de que 
um número consideravelmente alto de músicos 
morreram de uma forma trágica com essa idade, 
incluindo o próprio Jim Morrison

Foto: Yale Joe/Divulgação
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“Ele chegava sem avisar, mas sempre 
era muito bem recebido. Geralmente sua 
chegada coincidia com a hora de ir para a 
cama, aí pelas nove da noite. Às vezes vinha 
de trem, outras vezes usava o velho ônibus, 
mas preferia pegar carona nos caminhões 
que vinham do Rio Grande do Norte para 
Campina ou João Pessoa.

O fato concreto é que a chegada de Tio Joca era uma festa 
para todos. Não apenas por ser ele uma pessoa muito querida, 
nos seus mais de um metro e oitenta (altão, para os padrões da 
época), mas também porque a sua presença significava melhoria 
substancial na comida da casa: eram mantas de carne de sol, 
quilos de queijo coalho e de manteiga, doces os mais variados 
– dentre outros mantimentos a reforçar a dispensa. Além disso, 
havia as novidades que somente ele sabia, em política, religião 
e até nas novas descobertas da ciência – coisas a que, nunca se 
soube direito como ele tinha acesso...

Como a casa da gente era muito pequena, Tio Joca ocupava 
a melhor rede (havia mais de uma) na sala de jantar, armada de 
tal forma que não perturbasse aqueles que fossem se servir à 
mesa. É bom dizer que o ilustre visitante se levantava antes de 
todos e quando aparecia, já tinha se servido do (único) banheiro 
e tomado o seu banho frio, tirando de cuia a água (quase gelada) 
que se guardava no tonel, naquele compartimento que moder-
namente se chamou de box.

Quando eu saía da cama, ele já tinha calçado suas botas, 
pretas e bem lustradas, guardando uns pés que, imagino 
hoje, teriam o número 46, por aí. Já tinha tomado o primeiro 
café que minha mãe lhe servia antes das seis da manhã e 
começara a fumar o charuto Suerdieck (acho que era esse o 

nome da marca) – holandês da melhor 
qualidade, que ele comprava a um 
fornecedor de Cabedelo. Às vezes, o 
charuto era trocado pelo bem acabado 
cachimbo, do qual saía uma fumaça que, 
de tão cheirosa, ninguém tinha coragem 
de reclamar. 

Vestindo calça de mescla bem 
passada e camisa do mesmo tom, os cabelos pretos e lisos, 
bem penteados sobre uma cabeça arredondada, da qual 
sobressaía a face de tez queimada pelo sol do Sertão e um 
bigode vasto e bem cuidado, Tio Joca era um belo exemplar 
do homem típico do Nordeste, daqueles que, à época, chama-
vam de coronel do interior. 

– A bênção, Tio Joca, dizia eu – com profundo respeito.
– Deus te dê boa fortuna, meu filho – respondia com sua 

voz grave e meio nasalada, impossível de imitar e difícil de 
esquecer ainda hoje.

Em todas as suas visitas, eu lhe dava a mão e ficávamos 
a conversar sobre coisas que não lembro – eu com dez, onze 
anos, começando a vida, e ele com quase 50, vivido, experiente e 
bem-sucedido proprietário de terras em Riacho (hoje Tangará), 
no Rio Grande do Norte, cidade que ele fundou e da qual foi o 
primeiro prefeito e que, em sua homenagem – quando de sua 
morte – fez acontecer no Sertão potiguar, um dos mais concorri-
dos enterros que se tem notícia daquelas bandas.

Hoje, ao recordar a sua austera figura, destaco a influência 
que ele teve na minha vida e relembro, com saudade, a resposta 
original que dava ao meu pedido de bênção e que –depois de 
tanto tempo – ainda ressoa nos meus ouvidos.

– Deus te dê boa fortuna...”

Certas pessoas conseguem transitar com inte-
ligência e leveza sobre teorias, autores, referências, 
formatos e estéticas complexas, sempre tendo uma 
ótica inovadora para compartilhar. O termo mais 
adequado que conheço para defini-las foi cunhado 
por Eduardo Galeano, ao indicar que nunca se sentiu 
bem ao ser chamado de intelectual, pois prefere se ver 
como sentipensante, alguém que se propõe a pensar 
sentindo e a sentir pensando.

Com essa noção na mente atravessei esta última se-
mana de junho de 2021, ao ler o 45 poses da palavra, livro 
do Walter Galvão. Esse nosso fenomenal sentipensante 
paraibano que é capaz de nos levar pela mão para pas-
seios pelos mais variados caminhos, sempre com algo de 
sagaz e intenso para nos compartilhar pelo trajeto.

Datados entre 1975 e 2020, os artigos jornalísti-
cos dessa coletânea vão do agudo comentário político 
de momentos fundamentais de nossa história a pro-
fundas reflexões desencadeadas por obras de artistas 
do cinema, da música, da literatura, das artes plásti-
cas... Entre os homenageados, despontam verdadei-
ros monumentos como D. José Maria Pires e Fernando 
Pessoa, além de pensadores como F. Pereira Nóbrega 
e Rubens Pinto Lyra.

Em meio a tantos aspectos, o texto do Galvão pon-
tua referências da filosofia clássica e contemporânea, re-
batendo-as com saberes extraídos da cotidianidade das 
ruas de Jaguaribe e do bairro da Torre. Talvez por isso, 
de seus artigos emana uma transtemporalidade. Um 
texto sobre funcionários fantasmas, de 1989, poderia ter 
sido escrito para falar de denúncias sobre parlamenta-
res cariocas envolvidos em escândalos de rachadinhas. 
Noutro, de 1980, intitulado Terrorismo doméstico, o autor 
afirma o que “se agacha por trás das investidas contra 
juristas, grevistas, gente ligada à oposição, novos parti-
dos e estudantes é o espírito infecundo do Integralismo 
mal digerido. O Integralismo latente se arrepia ao ouvir 
qualquer coisa aparente com a democracia”. Elaboradas 
sobre as ações da ditadura contra jornalistas e as forças 
democráticas que se insurgiam, tais palavras ainda ca-
beriam para compreender parte da população que conti-
nua a apoiar um governo que levou à morte desnecessá-
ria centenas de milhares de brasileiros, numa pandemia 
em que o presidente tem consequências mais letais do 
que o vírus que nos aflige.

E não bastassem suas 45 poses da palavra, Wal-
ter Galvão nos ofereceu nesse ano de 2021 outra obra 
instigante, Máximas de Marx: introdução ao multiverso 
do pensar crítico. Nesse livro, realiza uma apresenta-
ção antiacademicista de teses e conceitos centrais do 
formulador de uma das mais relevantes revoluções 
epistemológicas que mudaram a face do planeta desde 
meados do século 19. Galvão propõe que o leitor em-
barque numa viagem de um ano, com mergulho em di-
ferentes publicações que aprofundariam cada máxima 
e conceito de Marx. Não obstante, fui indisciplinado, e 
li o livro todo num único dia de domingo.

Não sou estudioso profundo do Marx, mas li e reli 
algumas de suas obras, desde que devorei o Manifesto 
Comunista (dele com Engels) ainda adolescente – o que 
mudou minha visão de mundo. Assim, não sendo meu 
primeiro contato com aquele autor, o que me chamou a 
atenção foi o modo como, aparentemente apenas apre-
sentando as noções de maneira a torná-las acessível, 
Walter Galvão estava era recorrendo ao jovem-velho 
Marx para colocar questões para o Brasil de hoje.

Creio ainda que, talvez por ter me sentido aciona-
do a me dedicar aos dois recentes livros do Galvão em 
sequência, e por ter iniciado pelo de textos jornalísti-
cos, li esse ensaio sobre o Marx quase como se fosse 
uma outra coletânea de artigos de jornal. A estrutura 
dele, em parte, pode ter assim me guiado, visto que os 
capítulos acabaram assumindo tamanho muito similar 
aos textos do outro livro. E também porque o autor os 
escreveu sem pedantismo e com o mesmo brilhantis-
mo com que sempre discorreu sobre temas tão diver-
sos em suas décadas de jornalista.

Com isso, dentre outros efeitos, Galvão me ajuda a 
identificar o quanto um insepulto fascismo ainda nos 
ronda. Porém, ele também me permite ver na potência 
da produção incontrolável da arte, e na subversão ine-
rente ao exercício do pensamento livre, formas de con-
tinuarmos a afirmar a vida como valor a ser alimen-
tado no compartilhamento. Algo emana desses textos 
escritos no calor daqueles momentos (nos do Marx e 
nos 45 anos de atuação do jornalista em questão) que 
pode ainda nos falar muito do mundo de hoje, exata-
mente pela intensidade radical com que eles, ao serem 
elaborados, se ligavam à sua época. Assim como Tolstói 
nos ensinou que para ser universal se deve procurar 
registrar sua aldeia, com essas 45 poses da palavra e 
suas Máximas de Marx, Walter Galvão nos permite rea-
prendermos que, para sobrevivermos à passagem do 
tempo, devemos ser (como o Galeano) sentipensantes 
do mundo a que somos contemporâneos.

Sentipensante do 
contemporâneo

Bezerra Gomes
Médico sanitarista

Luciano
Deus te dê boa fortuna

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Colaboração

Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | ColaboradorCultura popular

A formação e os caracteres do fol-
clore africano foram determinados, sem 
dúvida, pelas condições sociais do negro 
no período colonial e império.

Desde a captura, aprisionamento na 
África, as agruras nos tumbeiros (navios 
usados no tráfico de escravizados) e 
depois o jugo na senzala e no êito, todos 
estes penares e sofrimentos somados da-
riam como resultante a destribalização. 
Negros todos eram, mas não da mesma 
etnia. Daí não terem podido conservar 
as civilizações tradicionais. Houve um 
momento de confusão, mas a dor uniu 
os indivíduos das mais díspares origens 
étnicas. E eles poderiam voltar-se contra 
o branco dominador, menor em número, 
maior, porém, em crueldade.

Forças antagônicas atuavam nesses 
grupos de negros. Era preciso que se 
odiassem mutuamente para que não 
voltassem contra o branco, perpetuava-
se assim o espírito das “nações”, cuja 
rivalidade era acirrada pelo senhor. Essa 
política promovida pelo escravocrata 
e pela Igreja perdurou por muito tem-
po. Dela melhor se pode conhecer é na 
região do massapê, dos canaviais, onde a 
fixação do braço servil do ábrego (afri-
cano) continente foi a mais remota em 
terras brasileiras.

No entanto, o sofrimento sendo 
maior, conseguiu que duas forças anta-
gônicas – destribalização e luta entre 
“nações” – se compuseram formando um 
refúgio – canto e dança –, fatos do folclo-
re afro-brasileiro.

A fuga do negro para o refúgio se 
dava nas poucas horas de folga que o 
branco parcimoniosamente lhe dispen-
sava. E o negro se entregava, assim, às 
danças e às cerimônias religiosas como 
forma de minimizar o sofrimento, um 
lenitivo. Essas constituíam uma afronta 
aos princípios da Igreja e ao próprio 
branco porque a direção delas estava nas 
mãos dos líderes negros. Para aquela era 
a perpetuação do paganismo e para este 
poderia ser a revolta. A Igreja preparou, 

então, novos bailados aproveitando a ar-
queocivilização negra e o senhor branco 
permitia certas danças eróticas – como o 
batuque – para aumentar-lhe o capital do 
braço humano, multiplicar-se a mão de 
obra no enlevo genésico que a batucada 
sugeria e efetuava.

Nesse folclore artificial inclui-se o 
maracatu, que se apresenta por ocasião 
do Carnaval, este grande catalizador de 
diversos folclores. O maracatu é análogo 
à congada, preparada para catequizar o 
negro, passou de religioso, das irman-
dades de xangôs, saindo dos átrios, dos 
terreiros, para penetrar no Carnaval 
como folguedo popular.

Os maracatus tinham no passado 
um cunho altamente religioso, dançavam 
primeiramente diante das igrejas. É resto 
de culto religioso, a dama-do-paço com 
a boneca (calunga), resquício de culto 
fetichista e símbolo de mando ou sacer-
dotal. Maracatu hoje é mistura de música 
primitiva e teatro.

Há além do desfile desse corte-
jo real, algo mais que lhe empresta o 
sentido de apreciado folguedo popular. 
Como cortejo real, fixam-se as linhas do 
matriarcado, tão ao gosto africano, por-
que a principal figura é a Rainha. Nesse 
quase bailado, os cantos, as danças, são 
em louvor ou estão relacionados com 
a boneca (calunga) a qual centraliza as 
atenções de todos os participantes. Rei 
do maracatu e indígena tupi são figuras 
apagadas ante a rainha.

O maracatu é praticado em Pernam-
buco, que é seu berço, no Ceará, e também 
na cidade de Penedo, em Alagoas.

No Recife, no Carnaval do ano de 
1952, desfilaram clubes, blocos, troças, 
cabocolinhos e maracatus, ao que 
parece sendo a primeira vez que o ma-
racatu desfilou no tradicional Carnaval 
pernambucano.

No maracatu legítimo ou antigo é 
que se pode apreciar, além da indumen-
tária garrida de seus componentes, da 
presença dos tuxaus (chefe de tribo) com 

suas lanças repletas de fitas, da dama-
do-paço, da imponente rainha e sua corte 
e do estandarte (Cambinda Estrela e 
Estrela Brilhante).

Aos porta-estandartes dos grupos 
carnavalescos está confiado o êxito de 
seu grupo. Seu grande momento se dará 
justamente no palanque, onde se exibirá 
procurando vencer aos demais concor-
rentes. Glória fugaz esta que se conquista 
anualmente, mas os porta-estandartes 
pernambucanos sabem cultivar o efêmero 
mais do que filosoficamente, cultivam-no 
na prática sob os aplausos, nos palanques 
em que tudo é transitório.

À primeira vista, pensamos que os 
tuxaus pertencem ao séquito do mara-
catu, depois nos explicaram que esses 
indígenas apenas rodeiam a rainha 
do maracatu ao chegar ou descer do 
trono. Outras vezes os tuxaus acompa-
nham os caboclinhos.

Os tuxaus são uma nota amerín-
dia no Carnaval recifense. Cocares 
abundantemente recheados de penas 
enormes formando tufos variegados 
presos a um turbante que serve para 
fixar tão vasto enfeite; outros com tufos 
na cabeça, uma maçaroca de papel e 
fitas coloridas. Abundância de fitas 
que se esparramam da cabeça sobre 
o saiote axadrezado. À semelhança de 
ancas colocam sobre as nádegas panos 
de lã para aumentar o volume exagera-
damente. Sobre isso tudo chocalhos, ou 
melhor, cincerros. O que caracteriza os 
tuxaus é a enorme lança toda enfeitada 
de fitas que trazem nas mãos em atitu-
de belicosa.

Descrever o maracatu é o mesmo 
que narrar a página mais efusiva do 
carnaval recifense, o verdadeiro carnaval 
folclórico: Carnaval do negro no qual se 
sente o coletivo e cooperação presentes 
nos maracatus, Carnaval do branco em 
que há o individualismo que se sente 
no frevo. Brancos e negros, saindo dos 
mocambos, se unem formando os blocos, 
troças, ursos e clubes.

 Tio Joca era um belo exemplar 
do homem típico do Nordeste, 

daqueles que, à época, chamavam 
de Coronel do interior 

Foto: Divulgação

Maracatu

Exemplo de bloco de maracatu 
em época carnavalesca descendo 

as ladeiras de Olinda (PE)
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em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Parei para contemplar os ventos frios e úmidos 
que há exatamente uma semana sopram por essa Cam-
pina, no alto do Planalto da Borborema, anunciando a 
chegada do inverno. Um finzinho de tarde de segunda-
feira pálida e particularmente melancólica para mim. 
Percorri com os olhos os contornos do Açude de Bodo-
congó, Monte Santo, Bela Vista, Centenário procurando 
uma luz que não fosse aquelas dos postes que acaba-
vam de se acender. É véspera de São Pedro! Está aca-
bando a época dos festejos juninos.

Vendo esse cair de tarde, busquei alento nas lem-
branças. Considero o mês de junho muito especial e 
marcante, é o fim e início de uma nova era, é a minha 
festa do ano, meu Natal e tem sido assim desde tenra 
idade. A noite de São Pedro é como uma ruptura e o ou-
tro dia, quase um luto pelo fim daquele festejo cheio de 
sentimento e de amor pelas coisas, pelas pessoas, pela 
tradição e tudo o que ela vem a simbolizar. Vivi mais 
uma noite de São João em casa, recluso com a família, 
mas tem sido assim desde o ano passado e por todo esse 
cenário de crise pandêmica, não poderia ser diferente. 
Mas não faltou comida de milho, forró e bandeirolas. Au-
sentes a fogueira e os fogos, mas buscamos ressignificar 
o que não podia com o que estava liberado.

No outro dia, feriado, tomamos um animado café-
da-manhã com toda culinária junina. Um caldinho de 
mocotó no cuscuz não foi nada mal e a tradição preser-
vada. São Pedro é o fim da festa, a última fogueira, os 
últimos estampidos desse cenário mágico de celebra-
ção, e não houve festa!

Volto para a contemplação da Campina no vale do 
Bodocongó e aquele pensamento lá distante, é quando 
Papai se encosta no parapeito da varanda ao meu lado, 
parecia que estava ali a ler meus pensamentos: – O que 
tu tens que estás desse jeito? – Que diferença em Papai? 
Hoje é véspera de São Pedro, mais uma sem festa. – E 
amanhã é dia de trabalho! Respondeu. Como que su-
plicasse um tantinho de reciprocidade: – Eu sei, Papai, 
mas é São Pedro! Depois de um sorriso maroto, ele en-
trou e me deixou com minhas indagações.

Pego o celular e vejo apontar 18h, ao mesmo tempo 
em que recebo uma mensagem de um querido amigo/ir-
mão, Agenor, que está recluso com sua esposa em um sí-
tio na Zona Rural de Juazeirinho. A distância entre nós ia 
muito mais que os setenta e tantos quilômetros ou quase 
uma hora, passava pelos cuidados, o isolamento e os ris-
cos. Não só ele, como eu também sou festeiro, mas du-
rante todos esses meses de pandemia, não temos sequer 
saído de casa e como ele mora em um sítio afastado da 
cidade e não iríamos juntar gente, pensei que dava para 
dar um pulinho lá e aquecer o sentimento, as lembranças 
e amizade ao redor de uma fogueira. E fui!

Nesse tempo de reclusão quase que total não vi o 
recapeamento de ruas em São José da Mata, além de um 
reforço na iluminação. Circulei pelo distrito e vi o mer-
cado reconstruído. Parece que nada parou! E as pes-
soas nas ruas, muitas, sem máscara. Em Soledade, tes-
temunhei mais um casarão antigo demolido um pouco 
mais acima da igreja, do outro lado. Não foi só Campi-
na que deixou marcas de seu passado serem levadas. 
Em Juazeirinho? Praça reformada, asfalto em algumas 
ruas que não tinha, a praça de entrada bem enfeitada 
com um letreiro de chita lembrando o tradicional “São 
Juá”. Rumei certinho para o sítio Colosso, onde a por-
teira já estava aberta. Uma fogueirona no terreiro com 
um complemento de lado esperava ser acesa; bandei-
rinhas na varanda e em uma mesa comprida, típica de 
fazenda, Agenor estava na pontinha, Dona Corrinha 
saía pela porta da cozinha. Vi seus sorrisos por trás 
das máscaras, aqueles olhinhos apertados e cintilantes 
demonstrando a alegria e hospitalidade que lhes são 
peculiares. Uma pena não ter aquele abraço, o cheiro 
na testa, em lugar disso o insosso “bate-cotovelo”.

No som Luiz Gonzaga e o choro de sua “sanfona sen-
tida, sofredora”, e fui encarregado de acender a foguei-
ra, uma honra para jamais olvidar. Um pouco de gás em 
um chumaço de palha de coqueiro e a chama do fósfo-
ro logo virou labaredas. Mais uns galhinhos em cima e 
tudo pronto. O primeiro estalo da lenha me emocionou. 
O cheiro de fumaça e tudo clareando em derredor; estiro 
minhas mãos na busca daquele inconfundível calor. Olho 
para Agenor o agradecendo e com um gesto ele confir-
ma a singeleza daquele momento ao mesmo tempo tão 
marcante. Em poucos instantes, a Mãe Natureza nos dá 
uma lua minguante que surge baixa no horizonte no giro 
da fogueira. Enorme, alaranjada, parecia ter se erguido 
daquele fogo encantado. Incrível!

Conversamos bastante sobre o significado daquilo 
tudo, o momento em que vivemos e curtimos a noite. 
Celebrando a vida e com fé em dias bem melhores. Um 
São Pedro inesquecível! Simples e inesperado.

Aquecendo 
lembranças

Colunista colaborador

Lançamento

Paraibanos participam 
de antologia poética

Reunindo poemas de 
autores de todos os nove Es-
tados da região nordestina, 
a antologia digital Nós que 
aqui estamos – Nordeste (Ar-
relique, 76 páginas) já se en-
contra disponível para baixar 
gratuitamente na Internet.

Organizada por Thiago 
Medeiros, é o primeiro pro-
jeto da editora independente 
Arrelique, oriunda de Carua-
ru (PE). Dos 36 poetas, sen-
do quatro de cada Estado, a 
Paraíba tem como represen-
tantes nas páginas virtuais da 
coletânea Anna Apolinário, 
Débora Gil Pantaleão, Jairo 
Cézar e Bruno Gaudêncio.

“O meu poema se chama 
Centelha”, conta Anna Apoli-
nário. “Ele narra as nuances 
da subjetividade de uma mu-
lher que escreve e tece sua 
narrativa poética no mundo, 
através das vivências, desejos 
e lutas”, resume a paraibana, 
que faz parte como membro 
fundadora do projeto Sarau 
Selváticas, um espaço hori-
zontal de resistência e empo-
deramento que busca fortale-
cer e celebrar o protagonismo 
da literatura feita por mulhe-
res desde 2017.

Na opinião de Apolinário, 
ela acha muito relevante a arti-
culação de uma antologia reu-
nindo poetas dos nove estados 
do Nordeste, “potencializando 
a disseminação das vozes con-
temporâneas e o movimento 
‘Leia Nordeste’”.

Já Jairo Cézar teve como 
obra selecionada o Poema 
para Pedro, que é uma refle-
xão sobre o fazer poético e sua 
complexidade, nas palavras 
do autor. “O poema nasceu de 
uma história que a escritora 
Letícia Palmeira contou nas 
redes sociais. Segundo ela, 
uma professora de seu filho, 
Pedro, disse que ele não sabia 
fazer poesia. Como?, pensei, 
se são as crianças poetas em 
essência. Lembrei de Car-
los Drummond de Andrade, 
quando disse: ‘A poesia é um 
estado de infância’. Daí, veio o 
texto”, relembrou ele, que tam-
bém é escritor de livros infan-
tis e infantojuvenis.

Jairo faz questão de pa-
rabenizar o poeta e produtor 
cultural Thiago Medeiros, or-

ganizador do projeto, e a equi-
pe da Editora Arrelique pela 
iniciativa. “É hora de juntar, 
porque resistir sozinho está 
impossível”.

Para a escritora, poeta e 
editora Débora Gil Pantaleão, 
saber que ela é vista como 
um dos nomes que tem mo-
vimentado o cenário literário 
local a deixa extremamente 
feliz. “Escolhi o poema vida 
de puta – título escrito em mi-
núsculo mesmo –, que está no 
meu quarto livro de poesia, 
Objeto ar”, conta a autora, que 
faz parte da editora indepen-
dente Escaleras.

De acordo com Débora 
Gil, os versos são “sobre não 
encontrar um sentido na vida 
e sentir uma solidão crônica. 
O ‘puta’, aqui, é tratado de 
forma irônica, não se tratan-
do, pois de trabalhadoras do 
sexo que tanto respeito. Tal-
vez hoje em dia eu não tivesse 
mais dado esse título... Talvez 
sim, quem sabe”, comenta.

Por fim, o escritor, histo-
riador e poeta Bruno Gaudên-
cio escolheu os poemas Tatua-
gens, Redescobertos, Uma noite 
de Guerra e Terra quente, olhos 
cegos para a antologia Nós 
que aqui estamos – Nordeste. 
Segundo ele, todos os textos 
estão presentes na sua coletâ-
nea mais recente obra, Blues e 
Minotauros. “Os poemas falam 
sobre a inconformidade do 
mundo, da qual faz parte a mi-
nha poesia”, resumiu o autor 
de Campina Grande.

“Não é fácil sobreviver de 
arte no Brasil. Na realidade, 
em lugar nenhum, mas é do 
Brasil que falamos. Os moti-
vos são bem conhecidos por 
quem escreve, por quem atua, 
por quem esculpe, por quem 
fotografa. Não nos cabe elen-
cá-los aqui, você, que agora 
nos lê, também os conhece 
bem. Também sabemos que 
essas partidas da própria ter-
ra também se reproduzem 
dentro dos estados, nas idas 
às capitais”, escreveu o orga-
nizador Thiago Medeiros, no 
seu texto da apresentação 
da antologia digital. “Isso in-
fluenciou, também, a nossa 
seleção para este livro. Tenta-
mos contemplar a produção 
literária não apenas das capi-
tais, mas também de artistas 
dos interiores”, revelou o es-
critor pernambucano.

Imagem: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse as plataformas para 

baixar gratuitamente a obra

Audaci Junior
audaciauniao@gmail.com

Primeira edição da Feira Literária de 
Araçagi promove série de debates

Hoje a amanhã acontece-
rá de forma virtual e gratuita 
a edição de estreia da Feira 
Literária de Araçagi (Flar), 
a partir das 8h, na página 
oficial no Facebook do mo-
vimento ‘Araçacultura,’ que 
tem como a coordenadora a 
professora, poeta a ativista 
cultural Silvinha França.

O objetivo do evento lite-
rário é fomentar e dá visibili-
dade aos artistas e as pessoas 
que fazem parte da cultura 
não somente de Araçagi, que 
faz parte da Região Metro-
politana de Guarabira, como 
também dos parceiros nas 
imediações da iniciativa.

Na programação deste 
sábado, às 8h, haverá a inau-
guração da Biblioteca na Pra-
ça Makrina Maroja pelo Portal 
Araçagi. Em seguida, outra 
estreia: do Sebo Itinerante de 
Araçagi (Siar), na sede do mo-
vimento literário.

A partir das 14h, será a 
vez de debater com o escritor 
Efigênio Moura sobre o tema 
“Literatura e escrita nordes-
tina”, com o professor Cleiton 
Lira sobre “Literatura e con-
tos”, e o poeta Tiago Monteiro 
acerca de “A importância da 
poesia em tempos de pande-
mia”. Por fim, à noite, a partir 
das 20h, será transmitido o 

debate “Atuais desafios para 
publicação de livros de es-
critores paraibanos”, com o 
autor Tarcísio Pereira e me-
diação da organizadora do 
evento, Silvinha França.

No segundo e último dia 
da 1ª edição da Flar, a pro-
gramação se encerra com 
uma mesa redonda a aprtir 
das 9h, com o tema “A lite-
ratura de cordel como ins-
trumento de resistência cul-
tural e a importância dessa 
literatura na formação de 
leitores em Araçagi”.

O debate transmitido ao 
vivo terá como convidados 
os cordelistas e poetas ara-

çagienses Thiago Souza, Lu-
cas Lima e Marcelo da Barra. 
A mediação conduzida nova-
mente será pela poeta Silvi-
nha França.

Através do QR Code acima, 
acesse a página oficial no 

Facebook do ‘Araçacultura’

Para o projeto, foram selecionados 
quatro poetas de cada Estado do NE; 
a Paraíba tem como representantes na 
obra (partindo em sentido horário da 
foto de cima, à esq.) Anna Apolinário, 
Bruno Gaudêncio, Jairo Cézar e Débora 
Gil Pantaleão
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Coletânea reúne 36 poetas de todos os estados do Nordeste, incluindo o interior
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Muitos projetos, me-
diante o fechamento de to-
dos os equipamentos cultu-
rais presenciais, nasceram 
em um parto difícil de expe-
rimentações e (re)descober-
tas virtuais no vasto leque do 
universo virtual. Um desses 
“filhos da pandemia” que 
nasceu nessa época é a série 
poética semanal Eu Lírico, do 
ator, músico e cineasta parai-
bano André Morais, que che-
ga a sua 3º temporada neste 
sábado, através do canal no 
YouTube do multiartista, a 
partir das 9h.

“Quando me vi fora dos 
palcos e dos sets, sem possi-
bilidade de exercer meu ofí-
cio plenamente, encontrei na 
série uma forma de me man-
ter criativo e são, reflexivo e 

atento ao momento presente”, 
justifica Morais. “Voltar-me 
para o universo da poesia, 
que sempre fez parte do meu 
trabalho, foi e tem sido mara-
vilhoso. Construí o formato de 
videopoemas, todos interpre-
tados, dirigidos e finalizados 
por mim num pequeno estú-
dio que montei no escritório 
da minha casa”.

Religiosamente todo sá-
bado de manhã é disponibi-
lizado um novo vídeo com 
a obra de poetas da língua 
portuguesa, incluindo os da 
Paraíba. “O que tem guiado o 
processo é a minha conexão 
com as palavras ditas. Cada 
poema é escolhido através 
da minha emoção. Palavras 
que me tocam profundamen-
te e que sinto que podem 
ganhar um lugar interessan-
te na minha voz e no meu 
corpo, além de dialogarem 

fortemente com o momento 
presente, seja intimamente 
ou politicamente, de Florbela 
Espanca a Augusto dos An-
jos, de Maria Valéria Rezende 
a Drummond”, elenca o artis-
ta paraibano.

Em suas temporadas, Eu 
Lírico teve uma repercussão 
que extrapola limites dos 
municípios paraibanos, divi-
sas dos Estados brasileiros e 
fronteiras do país: chegou a 
ser usada como material de 
estudo para grupos de poe-
sia e aulas de literatura. Para 
esta nova temporada, André 
Morais promete trazer uma 
diversidade ainda maior de 
autores e autoras.

“Fiz duas temporadas da 
série e a repercussão foi lin-
da, surpreendente pra mim. 
O projeto tem se expandido 
para além de um público de 
apreciadores de literatura e 

poesia, sendo usado como 
objeto de estudo em escolas 
e universidades. Vejo tam-
bém pessoas compartilhan-
do os poemas como forma 
de se comunicar sobre algum 
fato ou emoção do momen-
to”, aponta. “Nessa 3º tempo-
rada, a ideia é aprimorar ain-
da mais esse diálogo com o 
momento presente, mas sem 
deixar de lado a emoção”.

Outros projetos
Uma vantagem nestes 

tempos binários, o proje-
to parte de algo que André 
Morais é calejado: a música 
e o audiovisual. Diretor e ro-
teirista do longa-metragem 
Rebento (2018), que anga-
riou 30 prêmios nacionais e 
internacionais em festivais, 
além de ser ator e criador do 
espetáculo Memórias de Ter-
ra e Água, baseado na obra 

do moçambicano Mia Couto, 
o artista não se restringe 
apenas ao Eu Lírico, tendo 
outras iniciativas em curso 
de vir à luz em breve.

“Tenho me dedicado a 
construir projetos que che-
garão ao público no próximo 
ano. Gravei um disco novo 
como cantor e compositor, 
um álbum feito inteiramen-
te de músicas autorais, boa 
parte delas escritas no pe-
ríodo da pandemia”, revela 
Morais. “No final do ano pas-
sado, entramos em estúdio 
com todos os protocolos de 
segurança e gravamos esse 
trabalho produzido por He-
linho Medeiros, que será lan-
çado no primeiro semestre 
de 2022”.

Além da música, ele pre-
para também o seu próximo 
longa-metragem como di-
retor e roteirista. “O projeto 

foi aprovado no edital Wal-
fredo Rodriguez da Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope) e tem previsão de 
filmagens para o segundo 
semestre do ano que vem. 
Apesar de tudo que vivemos 
neste momento difícil, cons-
truí bons projetos que irão 
chegar ao público em breve. 
É o que tem me mantido forte 
e vivo como homem e artista”, 
garante André Morais.

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do
‘Eu Lírico’ no YouTube

Série poética 
estreia nova 
temporada 
na Internet

Em ‘Eu Lírico’, o multiartista André 
Morais faz semanalmente uma 
interpretação dramática das obras 
de poetas da língua portuguesa

Foto: Wigne Nadjare/Divulgação

Videopoemas das duas temporadas 
do projeto do paraibano foram usados 
como material de estudo para grupos 

de poesia e aulas de literatura em 
escolas e universidades do Brasil

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

Roberto Carlos (foto) completou 
80 anos em abril passado. Ele 
é apenas um ano mais velho do 

que Caetano Veloso e Gilberto Gil. O “rei 
da Jovem Guarda” continua em meio aos 
incensos de jornalistas e artistas que nunca 
se deram ao trabalho de conhecer a relação 
de seu lançamento com a ditadura militar, 
os motivos da proibição da biografia escrita 
por Paulo César de Araújo e os plágios que 
cometeu e o levaram à Justiça.

O “rei da Jovem Guarda” – que se 
recusou a gravar ‘Se eu quiser falar com 
Deus’, de Gilberto Gil, por achá-la um tanto 
herética – teve a sorte de, desde 1969, 

ganhar como seu súdito outro tropicalista 
baiano, Caetano Veloso, que conseguiu 
quebrar quase que por completo a resis-
tência do chamado fiel público da MPB ao 
capixaba que é um compositor irregular e 
nunca poderia ser o melhor cantor bra-
sileiro (principalmente respeitem Cauby 
Peixoto,  gente como Milton Nascimento, 
Orlando Silva, Emílio Santiago e o próprio 
Caetano, que inclui como uma das peças de 
seu merchandising as declarações de ser 
menor do que Roberto).

É preciso lembrar que, por conta de 
sua inegável fluência discursiva, o autor de 
‘Alegria, alegria’, foi durante as décadas de 
70 e 80 do século passado, o maior forma-
dor de opinião musical neste País. Vinte 
anos foram mais que suficientes para que 
Caetano consolidasse Roberto Carlos como 
o “Rei” – tudo com os poderosos empur-
rões da então fortíssima gravadora CBS e 
a parceria ilimitada com a Rede Globo. O 
resultado não poderia ser melhor: Roberto 
acrescentou ao seu público o de Caetano, 
com a recíproca.

nnnnnnnnnn

Sobre a questão da ditadura, Ro-
berto Carlos tinha consciência 
do papel do movimento da Jo-

vem Guarda em frear o avanço da MPB, 
que contestava o regime, principalmente 
a partir dos trabalhos de Chico Buarque 
e Geraldo Vandré.

Roberto Carlos foi escolhido a dedo 
para ser a antítese do protesto. Isso foi 
resolvido com o aconselhamento de 
especialistas da Embaixada america-
na e da Shell, a empresa que mais deu 
dinheiro para as ações que levaram ao 
golpe militar. 

Quanto ao livro de Paulo César de 
Araújo, foi para a “fogueira”, por exigên-
cia direta de Roberto Carlos, que ganhou 
o direito de proibição na Justiça.

Por falar em Justiça, e os plágios 
do “Rei”, como o de ‘O careta’ (o origi-
nal é ‘Loucuras de amor’, de Sebastião 
Braga). Um só plágio é suficiente para 
colocar em dúvida alguns detalhes de 
toda uma obra.

nnnnnnnnnn

Um excelente livro para en-
tender bem o lançamento de 
Roberto Carlos é A rebelião 

romantica da Jovem Guarda, escrito por 
Rui Martins e publicado pela Editora 
Fulgor em 1966. 

Rui Martins demonstra como Roberto 
Carlos sempre foi um conservador.

Roberto Carlos e a ditadura militar
Quando fui a Salva-

dor pela primeira vez, 
corria a segunda metade 
dos anos 1970. Fiquei 
lá uns dez dias e, para 
minha surpresa, senti 
estar numa das cidades 
mais racistas do Brasil. 
Um racismo de mão 
dupla, entre negros e 
brancos, com vantagem 
sociocultural-econô-
mica para os segundos 
– apesar dos terreiros 
de umbanda, do Olodum 
e das lavagens da Igreja 
do Bonfim.

É um racismo 
explícito, não disfar-
çado como o do Rio de 
Janeiro. Salvador e o Rio 
somente anulam suas 
diferenças nesse item 
durante o Carnaval, festa 
que, por razões de lucro 
mútuo para as duas 
partes, dá uma trégua no 
conflito racista.

Nem a literatura 
de Jorge Amado e a mú-
sica de Dorival Caymmi 
conseguiram diminuir 
a prática do racismo, 
crescente quando, a 
partir dos anos 80, 
os condomínios de 
luxo proliferaram em 

Salvador. Também não 
resolveram Caetano, 
Gil, Gal e Bethânia 
cantando ‘Oração a Mãe 
Menininha’.

Esses insights baia-
nos tocaram-me quando 
– relendo coisas sobre 
o saudoso e grande 
líder negro Abdias do 
Nascimento – encontrei 
uma entrevista dele 
ao jornal A Tarde, em 
2002, afirmando que 
“o conceito de baiani-
dade é um conceito de 
domesticação. Se fosse 
democrático, veríamos 
governantes negros na 
Bahia. Até na Câmara 
dos Vereadores não en-
contramos representa-
ções da raça. O conceito 
de baianidade é para a 
elite dos herdeiros dos 
senhores de engenho, 
da casa que sempre 
comanda a sociedade 
baiana”. 

Um detalhe: Abdias 
não morreu sem dizer 
que, “pouco ousado, 
Lula não foi até o fim 
contra o racismo”. Sua 
voz e seus escritos 
fazem muita falta a um 
país hoje apático.

Racismo baiano
Foto: Divulgação
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“Candidaturas laranja”
Três vereadores de Campina Grande são alvos de uma ação de investigação 
judicial eleitoral do Ministério Público da Paraíba que trata das chamadas 
“candidaturas laranja”. A Aije já foi protocolada na Justiça Eleitoral. Página 14
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Teotônio Neto, nascido em Santana dos Garrotes, cumpriu quatro mandatos na Câmara e foi fundador do jornal Correio da Paraíba

O empresário paraibano 
e ex-deputado federal Teotô-
nio Neto morreu ontem, aos 
102 anos, no Rio de Janeiro. 
Ele foi o fundador do extinto 
jornal Correio da Paraíba e 
atuou em quatro mandatos 
como deputado federal, en-
tre os anos de 1963 e 1975. 
A causa da morte não foi di-
vulgada pelos familiares.

Teotônio Neto havia 
perdido o filho recentemen-
te, no último dia 18 de maio, 
Júnior Neto, de 61 anos, víti-
ma de um câncer agravado 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Ex-deputado paraibano morre 
aos 102 anos no Rio de Janeiro

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Produtividade registrada
A Comarca de Catolé do Rocha alcançou, 
no primeiro semestre deste ano, uma pro-
dutividade com mais de três mil sentenças 
prolatadas (3.003), assim como arquivou 
muito mais processos do que recebeu. Fo-
ram finalizadas 3.106 ações e distribuídas 
2.072. Os números registrados apontam 
que as três Varas Mistas que compõem a 
Comarca produziram no mesmo período 
7.866 despachos, 2.260 decisões e reali-
zaram 698 audiências.

Imóveis não utilizados
A Comissão de Destinação de Imóveis não 
utilizados do Tribunal de Justiça da Paraíba 
realizou sua 7ª reunião ordinária. Os tra-
balhos foram coordenados pela vice-pre-
sidente do TJPB, desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, que preside a 
comissão. Na pauta, entre os processos 
analisados, constava o da reforma e am-
pliação do Fórum Desembargador Júlio 
Aurélio Coutinho, da Comarca de Cabedelo, 
cujo convênio, entre o TJPB e o município, 
foi firmado no último dia 28.

Setor de precatórios
O setor de precatórios do Tribunal de 
Justiça da Paraíba iniciou a análise dos 
requerimentos dos 25 primeiros preca-
tórios por ordem cronológica de 2007. 
A medida está sendo possível graças a 
atualização das listas preferenciais pu-
blicadas em 1º de março (30ª) com 3.131 
beneficiários contemplados e em 1º de 
julho (31ª) com 347. O pagamento dos 
25 processos da ordem cronológica soma 
quase R$ 8 milhões.

Estatuto da Cidade
Dando continuidade à formação continua-
da e o aperfeiçoamento de magistrados e 
servidores do Poder Judiciário estadual, a 
Escola Superior da Magistratura (Esma) 
vai promover o webinar ‘Reflexões sobre 
os 20 anos do Estatuto da Cidade – Lei 
10.257/2001’. O evento será realizado no 
dia 13 de julho, a partir das 11h. Os interes-
sados na capacitação deverão realizar suas 
inscrições, exclusivamente, pela internet 
através de um formulário.

Homenagem da PM
O juiz titular da Vara de Execução Penal 
(VEP) da Comarca de João Pessoa, Carlos 
Neves da Franca Neto, e a juíza auxiliar da 
mesma unidade judiciária, Andrea Arco-
verde Cavalcanti Vaz, foram homenagea-
dos pelo Comando Geral da Polícia Militar 
da Paraíba. Os magistrados receberam a 
‘Láurea do Mérito Padre Galdino da Costa 
Vilar’, pelos reconhecidos serviços pres-
tados à segurança pública do estado, em 
especial, da instituição Polícia Militar.

Mudança no apoio
O presidente da Câmara Municipal de Bayeux 
(CMB), Noquinha (PTC), declarou apoio ao 
deputado estadual Felipe Leitão (Avante), 
na tarde da quarta-feira (30). No final do 
mês de abril, o vereador havia fechado um 
acordo com o deputado estadual Eduar-
do Carneiro (PRTB), junto com outros três 
parlamentares da Casa. Com o rompimento 
oficial de Noquinha, apenas os vereadores 
Val da Nordece (Republicanos) e Betinho da 
RS (PDT) seguem apoiando Eduardo.

Alterações na Câmara
O vereador Edvaldo Neto (Republicanos) 
transferiu a liderança da bancada do prefeito 
na Câmara Municipal de Cabedelo (CMC) 
para o vereador Janderson Brito (PSDB), na 
manhã da quarta-feira (30), durante sessão 
extraordinária. Edvaldo assumiu a segun-
da-vice-presidência da mesa diretora da 
Casa, em substituição ao vereador André 
Coutinho (DEM), que assumiu a presidência 
da Câmara em razão da morte da vereadora 
Graça Rezende (DEM), em decorrência de 
um câncer.

pela covid-19. O velório e 
sepultamento do empre-
sário ocorreram ontem na 
capital fluminense. Na Pa-
raíba, estão programadas 
duas missas de sétimo dia: 
uma em João Pessoa e outra 
em Santana dos Garrotes

Francisco Teotônio Neto 
nasceu em Santana dos Gar-
rotes, no Sertão da Paraíba. 
Em 1941, mudou-se para 
João Pessoa para cursar o 
ginásio. Paralelamente aos 
estudos, trabalhou como 
balconista e depois geren-
te. No mesmo ano foi eleito 
presidente da Sociedade Li-
terária Rui Barbosa, com-

Teotônio foi eleito deputado pela primeira vez em 1962

Foto: Álbum de Família

Governador do RS é apoiado por assumir que é 
gay, mas é cobrado por movimentos LGBTQI+  

Pandemia: decreto de calamidade pública é 
renovado por mais 180 dias em João Pessoa 

Após o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), anunciar publicamente 
a sua orientação sexual, o assun-
to ganhou grande repercussão 
no país. Se por um lado muitos 
políticos parabenizaram a atitu-
de do chefe do Executivo gaúcho 
de se assumir gay, o movimento 
LGBTQI+ cobrou de Eduardo 
Leite, que tem o nome cotado 
como presidenciável para a dis-
puta de 2022, uma postura em 
defesa da pauta.

A afirmação ocorreu duran-
te uma entrevista ao programa 
‘Conversa com o Bial’, que foi ao 
ar na última madrugada, na Rede 
Globo. “Neste Brasil, com pouca 
integridade, neste momento, a 
gente precisa debater o que se é, 
para que fique claro e não se te-
nha nada a esconder. Eu sou gay, 
e sou um governador gay. Não 
sou um gay governador, tanto 
quanto Obama nos Estados Uni-
dos não foi um negro presidente, 
foi um presidente negro, e tenho 
orgulho disso”, disse.

A informação foi antecipa-
da pela colunista Patrícia Kogut, 
ontem. Em poucos minutos, o 
assunto se tornou um dos mais 
comentados do Twitter. Entre 
mensagens de apoio pela fala, 
o governador também recebeu 
algumas críticas devido ao seu 
apoio ao presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (sem partido), 
que já reproduziu diversas falas 
homofóbicas, como quando afir-
mou que não amaria um filho 
homossexual.

Um dos filhos do presidente 
chegou a ironizar a atitude do 
governador: “Ele está se achan-
do o máximo”, afirmou. Já o ex-

deputado federal Jean Willys 
(PT) fez fortes críticas em seu 
Twitter: “Enquanto o gay recém-
saído do armário não expressar 
por atos e novas palavras que se 
arrepende de ter apoiado alegre 
e explicitamente um homofóbi-
co racista que se revelou geno-
cida, sua saída do armário não 
será, para mim, fonte de alegria 
acrítica. Não adianta”, disse.

O ex-deputado federal che-
gou ainda a comparar a forma 
como a imprensa está lidando 
com o anúncio do governador 
com a falta de repercussão ao 
fato da governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Be-
zerra (PT), ser a primeira chefe 
de um Executivo estadual ser 
assumidamente lésbica.

“Que destaque foi dado por 
essa mesma imprensa ao fato de 
Fátima Bezerra, governadora do 
Rio Grande do Norte e aliada des-
de sempre da comunidade LGB-
TQ, ser lésbica? Nenhum. Mas 
decidem fazer uma festa com o 
outing tardio do governador, fei-
to sob medida num programa da 
TV Globo”, ressaltou Jean Willys.

Em suas redes sociais, a go-
vernadora chegou a elogiar a 
atitude de Eduardo Leite: “O go-
vernador Eduardo Leite fez um 
gesto importante e tem minha 
solidariedade por ataques que 
venha a sofrer em razão de sua 
declaração. Eu sei o que é a dor 
da discriminação e do precon-
ceito. Os mandatos que recebi 
do povo, de deputada estadual, 
deputada federal, senadora e, 
agora, de governadora do meu 
Estado, o Rio Grande do Norte, 
sempre estiveram à disposição 
das lutas civilizatórias”, disse a 
governadora, que é paraibana, 
nascida em Nova Palmeira.

Fátima Bezerra falou ainda 

da sua luta em favor da pauta 
LGBT. “Na minha vida pública 
ou privada nunca existiram ar-
mários. Sempre demarquei mi-
nhas posições através da minha 
atuação política, sem jamais me 
omitir na luta contra o machis-
mo, o racismo, a LGBTfobia e 
qualquer outro tipo de opressão 
e de violência”.

Deputado
O deputado federal parai-

bano Rafafá (PSDB) também 
ressaltou o seu apoio político ao 
colega de partido nas eleições 
presidenciais de 2022. “Eu já 
adianto que ele tem meu apoio, 
não por ser gay, mas por achar 
ele técnico e por estar sendo o 
máximo como governador do 
Rio Grande do Sul. Então, ele 
pode ser um dos maiores pre-
sidentes da história do Brasil, 
porque tem uma visão futurís-
tica gigante”, disse.

Rafafá comentou ainda so-
bre as dificuldades de se assu-
mir gay na política brasileira. 
“No meu caso foi completamen-
te diferente, eu já entrei na polí-
tica gay. Me assumi gay com 14 
anos de idade, quando nem pen-
sava em entrar para a política. 
Então, quem votava em mim já 
sabia que estava votando em um 
gay. Mas é muito difícil, o nosso 
país é muito preconceituoso e 
machista”, disse.

O parlamentar  ressaltou 
ainda sobre os desafios diários 
que ele precisa enfrentar para 
precisar provar a sua compe-
tência, devido ao preconceito. 
“Para entrar na política sendo 
gay, você tem que ser muito bom 
e tentar mostrar ser ainda mais 
do que os outros. Isso para ten-
tar cobrir o defeito que tem no 
olhar de muita gente. Agora que 

eu tenho essa oportunidade de 
ser deputado e mostrar quem eu 
sou, tudo muda. Então a sexua-
lidade fica de lado e eu espero 
que com Eduardo Leite seja do 
mesmo jeito”.

Movimentos
O professor e representan-

te do Movimento Espírito Lilás 
(MEL), Cléber Ferreira Silva, 
explicou sobre como a comu-
nidade LGBT enxerga a atitude 
do governador. Apesar de para-
benizar o ato de coragem em se 
assumir gay, o ativista ressaltou 
a importância de Eduardo Leite 
também assumir as pautas do 
movimento.

“O movimento LGBT cobra 
do chefe do Executivo gaúcho 
que ele tenha um compromisso 
ainda maior em defender a pau-
ta. Porque não é só afirmar que 
é gay, é efetivar a defesa dessa 
pauta”, disse.

Cléber criticou ainda a fala do 
governador ao dizer que não era 
um gay governador. “A afirmação 
dele em dizer ‘eu sou um governa-
dor gay não um gay governador’ 
é uma negação ao que ele acabou 
de dizer. A partir do momento em 
que eu afirmo minha sexualidade, 
eu como chefe de Estado, vou re-
troagir? Um governador não pode 
ser gay?”, disse.

Outra cobrança realizada 
pelo movimento é a defesa de 
Eduardo Leite ao presidente Jair 
Bolsonaro. “O partido do senhor 
Eduardo Leite não respeita as 
pautas de inclusão social. O go-
vernador em pessoa não apenas 
apoiou o presidente Bolsona-
ro no segundo turno em 2018, 
como é totalmente simpático à 
agenda neoliberal, que promove 
a discriminação e a desigualda-
de social”, disse.

O decreto de calamidade pú-
blica em João Pessoa foi renovado 
por mais 180 dias pelo prefeito 
Cícero Lucena (Progressistas). O 

objetivo é dar continuidade às me-
didas necessárias para o combate 
ao novo coronavírus.  O prefeito vai 
solicitar à Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) o reconheci-
mento do estado de calamidade 
pública para a finalidade disposta 

no artigo 65 da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF).

Para a determinação, Cícero 
Lucena considerou a repercussão 
da situação nas finanças públicas e 
também na imposição do aumento 
de gastos públicos. Além disso, o 

gestor ainda levou em considera-
ção os alertas emitidos pelas Se-
cretarias da Receita e das Finanças 
com relação ao comprometimento 
da arrecadação de tributos devido 
à redução da atividade econômica 
na capital.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

posta por alunos do instituto 
onde estudava. A partir daí, 
foi chamado pelo padre Car-
los Coelho para colaborar no 
jornal A Imprensa.

Em 1944, ele fundou 
a firma Teotônio Neto, es-
critório de representações, 
consignações e conta pró-
pria, que dois anos depois se 
transformou em sociedade 
coletiva, a Teotônio Neto e 
Companhia. Em 1955, Teo-
tônio Neto fundou o jornal O Cor-
reio da Paraíba.

Em outubro de 1962, o parai-
bano elegeu-se deputado federal 
pela Paraíba na legenda do Par-
tido Social Democrático (PSD), 

tendo sido o candidato mais vo-
tado no Estado. Tomou posse em 
fevereiro de 1963 e, após o golpe 
militar de 31 de março de 1964, 
filiou-se à Aliança Renovadora 
Nacional (Arena), partido de sus-
tentação ao regime militar.
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Ministério Público da Paraíba protocola ação de investigação judicial eleitoral sobre “candidaturas laranja” nas Eleições 2020

Os vereadores campinen-
ses Saulo Noronha (Solidarie-
dade), Rui da Ceasa (Pros) e 
Waldeny Santana (DEM), assim 
como também o vereador Bispo 
José Luiz (Republicanos) na ca-
pital, deverão ser os principais 
atingidos pela reviravolta que 
poderá ocorrer nas atuais com-
posições das Câmaras Munici-
pais de João Pessoa e de Cam-
pina Grande, assim que forem 
julgadas as ações do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) que 
tratam das chamadas “candida-
turas laranja”.

Ontem, o Cartório da 16ª 
Zona Eleitoral de Campina 
Grande ainda não tinha data 
agendada para o julgamento, 
mas confirmou que esta sema-
na protocolou ação de investi-
gação judicial eleitoral (Aije) 
oriunda do Ministério Público 
paraibano que, se for acatada 
pelo juiz titular, serão iniciados 
os procedimentos de audiên-
cias de todos os envolvidos.

Através da Aije, o Ministé-
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Aije: três vereadores de CG 
podem perder o mandato

Ação Parlamentar

Pelas Prefeituras

Política na História

‘Cartilha Animal’
Foi lançada na noite do último dia 30 
a ‘Cartilha Animal’, uma iniciativa pio-
neira do deputado federal Ruy Carneiro 
(PSDB) para orientar ONGs e entidades 
que atuam na defesa da causa animal na 
Paraíba, para que possam receber recursos 
públicos e de emendas parlamentares. A 
cartilha foi construída de acordo com a 
Lei 1319/2014, conhecida como Marco 
Regulatório das Organizações da Socieda-
de Civil, que estabelece um novo regime 
jurídico para as parcerias entre o poder 
público e as organizações.

Equipamentos hospitalares
A Prefeitura de Jacaraú, por meio da Se-
cretaria Municipal da Saúde, entregou 
equipamentos médico-hospitalares para 
as unidades de saúde da cidade. Entre os 
equipamentos entregues nas Unidades 
Básicas de Saúde estão balanças adultas 
e infantis, camas hospitalares, macas, ca-
deiras de roda, ventiladores, carrinho de 
curativo, aparadeiras, bicos de papagaio, 
destilador, eletrocardiógrafo, bisturi elé-
trico, centrífuga, aparelhos de ultrassom 
odontológico, mocho, estantes de ferro, 
autoclave e seladoras.

324 — Batalha de Adrianópolis: Constan-
tino derrota Licínio, forçando-o a retirar-se 
para Bizâncio.

987 — Hugo Capeto é coroado rei da Fran-
ça. É o primeiro rei da dinastia capetíngia.

1822 — Criação do Ministério da Justiça 
do Brasil.

1849 — A França invade a República Ro-
mana e restaura os Estados Papais.

1863 — Guerra de Secessão: o último dia 
da Batalha de Gettysburg culmina com a 
Carga de Pickett.

1866 — A Guerra Austro-Prussiana é de-
cidida na Batalha de Königgrätz, resul-
tando no momento ideal para os líderes 
prussianos abrirem caminho na direção 
da Unificação da Alemanha, com exclusão 
da Áustria.

1898 — A esquadra espanhola, liderada 
por Pascual Cervera y Topete, é derrotada 
pela esquadra americana sob o comando 
de William T. Sampson na Batalha de San-
tiago de Cuba.

1940 — Segunda Guerra Mundial: para 
impedir que navios caiam em mãos alemãs, 
a frota francesa do Atlântico baseada em 
Mers El Kébir é bombardeada pela frota 
britânica, vinda de Gibraltar.

1944 — Segunda Guerra Mundial: Minsk é 
libertada do controle nazista pelas tropas 
soviéticas durante a Operação Bagration.

1988 — O navio de guerra da Marinha dos 
Estados Unidos USS Vincennes abate o voo 
Iran Air 655 sobre o Golfo Pérsico, matando 
todas as 290 pessoas a bordo.

1996 — A Pedra da Coroação é devolvida 
para a Escócia.

2013 — Golpe de Estado no Egito derruba 
o então presidente Mohamed Mursi, sendo 
também suspensa a constituição.

2019 — Forças associadas ao general 
Khalifa Hafter matam 53 pessoas e fe-
rem outras 130 em bombardeamento 
aéreo do centro de detenção de Tajura, 
em Trípoli, Líbia.

rio Público investiga possível 
utilização de “candidaturas la-
ranja” que foram usadas para 
burlar a cota de gênero nas elei-
ções do ano passado. O proces-
so está “concluso para decisão” 
desde maio deste ano e faltava 
somente o parecer o Ministério 
Público, que foi protocolado 
esta semana e que opinou pela 
realização de perícia.

No caso de confirmação 
das falsas candidaturas, os 
vereadores do Democratas, 
Solidariedade e Pros poderão 
perder seus mandatos. Por es-
ses partidos, foram eleitos os 
vereadores Waldeny Santana 
e Cledson Rodrigues (atual se-
cretário de Esportes da Prefei-
tura de Campina Grande), Rui 
da Ceasa, Carol Gomes e Saulo 
Noronha.

No parecer do Ministério 
Público, a promotora relata que, 
“de acordo com a investigante, 
as candidaturas de Marta Am-
brósio do Nascimento, Virgínia 
Soares de Oliveira e Maria de 
Fátima Dias de Lima pelo DEM; 
a de Lizandra Cristina Oliveira 
Leite, pelo Solidariedade; e a 

Ministério Público protocolou as denúncias no Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande

Foto: Assim-MPPB

Mesmo em recesso, Câmara de João Pessoa dará 
posse a suplente de vereador na segunda-feira 

Deputado diz que presidente Jair Bolsonaro corre 
risco de cair, mas continua “debochando” da CPI

Mesmo já em recesso parla-
mentar, a Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) dará posse 
na manhã da segunda-feira (5) 
ao suplente de vereador Marcelo 
da Torre (MDB), que assumirá 
o mandato em substituição ao 
vereador Mikika Leitão (MDB), 
que se licencia do Legislativo 
municipal por 121 dias para tra-
tar de assuntos pessoais.

A movimentação na CMJP 
durante a paralisação das ati-
vidades em plenário deverá ter 
continuidade pelos próximos 
dias. Além de sessões especiais e 
audiências públicas que já esta-
vam agendadas, outra solenidade 
de posse de um suplente poderia 
ocorrer também já na próxima 
semana. Sem confirmação oficial, 
nos bastidores havia a informa-

ção de que o vereador Coronel 
Sobreira (MDB) poderia se li-
cenciar para a posse do suplente 
Aníbal Marcolino (MDB). No final 
da tarde de ontem, o próprio So-
breira desmintiu a informação.

O ato do presidente Dinho 
Dowsley (Avante) que oficiali-
zou o recesso parlamentar na 
CMJP foi publicado no começo 
da noite de anteontem, numa 
edição especial do Semanário 
Oficial da Casa. Como membros 
da Comissão de Recesso, foram 
relacionados os nomes do pró-
prio presidente Dinho, Odon Be-
zerra (Cidadania), Marmuthe 
Cavalcanti (PSL), Marcos Ban-
deira (PMB), Bosquinho (PV), 
Bruno Farias (Cidadania) e Mar-
cos Henriques (PT).

A assessoria da mesa direto-
ra informou ontem pela manhã 
que os desencontros de infor-
mações sobre o recesso foram 

provocados pelo fato de, com 
problemas técnicos causados 
pela Internet durante a sessão 
plenária realizada na quinta-
feira (1º), o presidente teve di-
ficuldade para presidir as ações 
e, somente depois, pôde de fato 
fazer o anúncio do ato que estava 
para publicar.

“O fato mesmo é que, na pró-
xima semana não haverá mais re-
união de comissão e nem sessão 
deliberativa. Vai ser mantido o 
que está estabelecido no Regi-
mento”, acrescentou a assessoria, 
ao reconhecer que houve falha na 
comunicação e o recesso parla-
mentar está mantido.

Confirmou, na sequência, que 
haverá sessões especiais e vota-
ções somente de temas que sejam 
enviados pelo Poder Executivo. 
“Tudo o que passou pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) foi 
levado a plenário e, para os temas 

que estiveram em tramitação nas 
comissões, a pauta está limpa”.

O vereador Marcos Hen-
rique (PT) disse que, apesar 
de o recesso ter sido oficial-
mente anunciado e de inclusive 
integrar a Comissão de Recesso 
indicada pela mesa diretora, 
não vai parar durante os pró-
ximos dias e semanas. Além 
de reuniões com as bases do 
seu mandato, já tem agendadas 
três audiências públicas para o 
decorrer deste mês.

A primeira audiência, 
segundo ele, acontece na se-
gunda-feira (5), para discu-
tir a situação da educação no 
município de João Pessoa; a 
segunda, no dia 20, com pau-
ta dedicada às reivindicações 
dos trabalhadores da área de 
enfermagem; e a terceira, no 
dia 27, para tratar da questão 
da discriminação racial.
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de Jéssica Mayara Paz Medeiros, pelo 
Pros, foram fictícias, uma vez que não 
obtiveram voto no dia das eleições, 
não realizaram campanha, além da 
ausência de despesa com publicidade 
e pedidos de votos, de forma explícita 
nas redes sociais, para outros candida-
tos durante a campanha”.

No caso de João Pessoa, onde 
os efeitos das investigações podem 
atingir somente um vereador, o Bispo 
José Luiz, o processo continua com a 
promotora eleitoral Jovana Tabosa, 
que instaurou o procedimento de in-

vestigação criminal e estabeleceu um 
prazo de dez dias para que a possível 
“candidata laranja” do Partido Repu-
blicanos Marlene Garla Pereira da Silva 
esclareça diversos pontos do processo.

Entre os questionamentos que o 
Ministério Público encaminhou a Mar-
lene Garla inclui a confirmação ou não 
do recebimento de R$ 6.250,00 para 
ela gastar na campanha que terminou 
sem obter nenhum voto. O vereador 
Bispo José Luiz foi o quarto mais bem 
votado nas eleições de 2020 em João 
Pessoa, com 5.883 votos.

O vereador Mikika (MDB), 
que sairá de licença da Câmara de 
João Pessoa, assumiu ontem pela 
manhã a presidência do MDB de 
João Pessoa e já anunciou que, 
se merecer a confiança dos inte-
grantes do partido, continuará 
no comando da legenda a partir 
da eleição para a renovação do 
diretório, que está marcada para 
janeiro do próximo ano.

Ele explicou por telefone 
que, atendendo a convite do pre-
sidente estadual, senador Vene-
ziano Vital do Rêgo, e do ex-go-

vernador Roberto Paulino, está 
assumindo o comando de uma 
comissão provisória que atuará 
até o dia 31 de dezembro, e que, 
além dele, conta ainda com o 
também vereador Coronel So-
breira, o ex-deputado estadual 
Aníbal Marcolino, Clóvis Gondim 
e Marcelo da Torre.

“Assumi a missão e nosso 
compromisso é movimentar a 
legenda que andou meio para-
da e coordenar um conjunto de 
ações no sentido de preparar o 
partido para as eleições do pró-

ximo ano”, informou Mikika, em 
entrevista que concedeu quando 
se encontrava na sede do parti-
do, assinando os documentos da 
comissão provisória e já progra-
mando algumas reuniões.

Mikika, que é pai do de-
putado estadual Felipe Leitão 
(Avante), afirmou ainda que fi-
cou honrado com o convite fei-
to pelo presidente estadual da 
legenda, especialmente quando 
o senador alegou que a iniciativa 
do seu e dos outros nomes indi-
cados estava relacionada a um 

interesse de valorizar lideranças 
locais no comando da legenda.

“O senador nos garantiu que 
a mesma filosofia será adotada 
na composição do novo diretório 
municipal a ser eleito no começo 
de 2022 e, em sendo assim, es-
tamos prontos e dispostos para 
trabalhar”, comentou Mikika, 
ao lembrar que, como forma de 
reconhecimento da parte de to-
dos, familiares do ex-senador 
José Maranhão também têm sido 
consultados em todos esses en-
caminhamentos e decisões.

Parlamentar assume comissão provisória do MDB na capital

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT) disse ontem que, 
mesmo diante do avanço dos 
trabalhos da CPI da Covid no Se-
nado Federal, que já tem provas 

suficientes para incriminá-lo, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) debocha dos membros 
da comissão e não para de come-
ter crimes de responsabilidade.

“No dia 30 foi protocolado 
na Câmara um ‘superpedido’ de 

impeachment, com assinatu-
ras de parlamentares de vários 
partidos, além de diversas enti-
dades, elencando 23 crimes de 
responsabilidade praticados por 
Bolsonaro. É uma forma de pres-
sionar o presidente da Câmara a 

desengavetar os 125 pedidos de 
impeachment que estão na Casa. 
O Brasil não suporta mais tantos 
desmandos deste governo, que 
agora também está mergulhado 
em corrupção até na compra de 
vacina”, disse o deputado.
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Procuradoria-Geral da República quer investigação por suposta prevaricação no caso da negociação da vacina indiana Covaxin

PGR pede ao STF para abrir
inquérito contra Bolsonaro
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O vice-procurador-geral 
da República, Humberto Ja-
cques de Medeiros, pediu na 
manhã de ontem ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), a 
abertura de inquérito contra 
o presidente Jair Bolsona-
ro por suposta prevarica-
ção no caso da negociação 
da vacina indiana Covaxin. 
A manifestação se dá após a 
ministra Rosa Weber negar 
o pedido da procuradoria 
para segurar o andamento 
de notícia-crime relacio-
nada ao caso até o fim dos 
trabalhos da CPI da Covid.

No documento, a PGR já 
indicou algumas diligências 
a serem realizadas no âmbi-
to da investigação, entre elas 
a solicitação de informações 
à Controladoria-Geral da 
União, ao Tribunal de Contas 
da União, à Procuradoria da 
República no Distrito Federal, 
e à CPI da Covid sobre proce-
dimentos relativos aos mes-
mos fatos, com o respectivo 
compartilhamento de pro-
vas. A Procuradoria sugeriu 
prazo inicial de 90 dias para 
cumprimento das medidas.

O vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, foi quem pediu ao STF a abertura de inquérito contra Bolsonaro

Foto: Agência Estado

As impurezas 
da separação: 
política e economia

Alberto Madeira Neto
Acilino
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Independente de se estar em ambiente infestado ou 
não com o novo coronavírus. A realidade é que quando pou-
co se discute as relações entre a política e a economia, uma 
coisa é possível de se dar como certa: a despolitização da 
economia. Democracia e eficiência econômica são catego-
rias de análises das ciências sociais e devem ser equaciona-
das de modo que os problemas das sociedades contempo-
râneas sejam resolvidos da melhor maneira possível.

A melhor maneira possível de resolução de tais pro-
blemas implica, no mínimo, em assegurar o bem-estar dos 
cidadãos e cidadãs. A operacionalidade das boas políticas 
públicas depende sempre e mais da qualidade das insti-
tuições democráticas. Através das políticas públicas entes 
estatais e organismos da sociedade civil, unem forças para 
garantir uma qualidade de vida, também no mínimo ra-
zoável à população.

No plano internacional, como vem afirmando o cien-
tista político Fernando Luiz Abrúcio (FGV/EAESP), há 
muito tempo a qualidade das decisões em assuntos públi-
cos supõe tanto a burocratização da política como a poli-
tização da democracia. Acontece no Brasil, na Alemanha, 
nos Estados Unidos e até na Suécia.

Na Paraíba, tal fenômeno também acontece impli-
cando numa outra separação, ou seja, a separação entre 
política e administração. As decisões políticas, cá entre 
nós, não precisam ter preocupação alguma com a eficiên-
cia econômica, mesmo porque os instrumentos institu-
cionais de accountability (prestação de conta) podem ser 
desprezados no curto prazo, mesmo que em longo prazo 
possíveis desvios de conduta pública sejam constatados e 
expostos em relatórios das controladorias e tribunais de 
conta. E mais, que virem pauta de julgamento nas barras 
das cortes judiciais.

Pior ainda, existe a cultura e a prática de se reservar 
os assuntos técnicos somente à burocracia estatal, que 
por sua vez, em alguns momentos, é conduzida a reduzir 
e até a eliminar os controles democráticos sobre as deci-
sões públicas. Comumente, muitos representantes da alta 
burocracia torcem o nariz quando o assunto é orçamento 
participativo. Não se prestam a admitir que a instituição 
“orçamento participativo” é uma das principais inovações 
democráticas do mundo atual e até ignoram o fato de ser o 
mesmo uma instituição democrática criada no Brasil.  

Pouco importa se as ações de determinado gestor 
público, legitimado pelo voto popular, obedeçam ou não 
às decisões macroeconômicas eficientes. Assim, cria-se o 
hábito de assimilação natural de que as escolhas coletivas 
só devem se tornar objeto das políticas públicas quando a 
sua efetivação não possa contrariar os interesses de ges-
tores e burocratas descompromissados com o desenvolvi-
mento econômico estadual.

Neste diapasão, a separação entre a política e a econo-
mia na Paraíba é uma realidade e com muito mais sérios 
agravantes. Mesmo com todos os esforços mantidos para 
atrair investimento privados nacionais e internacionais, o 
ambiente econômico não se expande o necessário. O mer-
cado político se encolhe ao se furtar discutir até mesmo 
a sua própria natureza e serventia. Os sinceros editoriais 
e as opiniões de boa intenção na imprensa local apontam 
para que os debates entre candidatos se atenham com 
mais fervor às necessárias melhorias nas políticas de edu-
cação, saúde e segurança pública. São políticas públicas 
merecedoras de atenção especial.

Bom seria que o debate político eleitoral atentasse 
para a racionalidade econômica e não servisse de mera 
plataforma expositiva de interesses particulares e desco-
nectados do que se passa e do que necessita a sociedade, 
no geral, e não apenas a grupos de interesses conservado-
res coadunados à pensante senilidade neoliberal.

As boas práticas governamentais respeitam ao cres-
cimento econômico. Contudo, entre nós que somos e vi-
vemos no Paraíba, cabe à reflexão do que se quer dizer 
mesmo sobre “boas práticas governamentais”. 

Verdade que estas são da alçada política como também 
o é da econômica. À luz do pensamento institucionalista 
não se pode perder de vista que a diversidade é uma marca 
essencial da organização socioeconômica e que não se deve 
desconsiderar que os instrumentos de accountability po-
lítica e econômica fortalecem a mudança institucional que 
inexoravelmente conduz ao desenvolvimento sustentável.  

A notícia-crime em ques-
tão foi protocolada no Supre-
mo pelos senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Jorge 
Kajuru (Podemos-GO), na úl-
tima segunda-feira (28). Os 
parlamentes argumentam 
que o chefe do Planalto come-

teu crime de prevaricação ao 
não determinar a abertura de 
investigação sobre a compra 
da Covaxin, vacina indiana 
contra a covid-19, após rece-
ber uma denúncia de supos-
tas ilegalidades nessa aqui-
sição por parte do deputado 
federal Luis Miranda (DEM-

DF) e seu irmão, Luis Rober-
to Miranda, servidor de car-
reira no Ministério da Saúde.

Como mostrou o Esta-
dão, o contrato de compra 
do imunizante foi fechado a 
um valor 1.000% maior do 
que o informado pela própria 
fabricante seis meses antes.

Favorecimento de madeireiros

Cármen Lúcia envia processo contra 
o ex-ministro Ricardo Salles ao TRF-1

A ministra Cármen Lú-
cia, do Supremo Tribunal 
Federal, remeteu, para o 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, o inquéri-
to contra o ex-ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, por supostos crimes de 
obstrução de investigação 
ambiental, advocacia admi-
nistrativa e organização cri-
minosa. A medida se dá em 
razão de tramitar, naquela 
corte, um processo que vai 

decidir se as investigações 
abertas a partir da Opera-
ção Handroanthus - que re-
gistrou apreensão histórica 
de madeira - ficarão sob a 
alçada da Justiça Federal no 
Amazonas ou no Pará.

De acordo com a mi-
nistra do STF, assim que o 
TRF-1 decidir qual juízo é 
o competente para seguir 
com as apurações, os autos 
devem ser encaminhados ao 
mesmo. A ministra registrou 
ainda que caberá a tal juízo 
analisar as medidas cautela-
res deferidas por ela, como a 
suspensão de todos os pro-

cessos em trâmite no Pará 
e do Amazonas relativos à 
Operação Handroanthus e 
a entrega do passaporte de 
Salles. Até lá, as medidas se-
guem em vigor.

Na decisão datada de 
quarta, 30, Cármen regis-
trou que, como Salles foi 
exonerado do cargo no úl-
timo dia 23, não há mais a 
competência penal originá-
ria do STF para supervisio-
nar o inquérito. Nessa linha, 
a ministra considerou que 
não poderia analisar alguns 
pedidos feitos nos autos do 
processo: um de autoria de 

uma madeireira, para que 
bens apreendidos no âmbi-
to da Handroanthus fossem 
restituídos; e um recurso 
da defesa de Salles contra a 
decisão que determinou a 
retenção de seu passaporte.

A ministra do STF che-
gou a rebater argumentos 
da defesa de Salles, de que 
a ordem para a entrega do 
passaporte do ex-ministro 
foi dada após sua saída do 
governo Jair Bolsonaro. Cár-
men destacou que a ‘urgên-
cia da medida’, registrando 
que a mesma ‘não represen-
ta maiores transtornos’.

Haddad e Falcão recorrem ao Supremo
para obrigar Lira a analisar impeachment

O deputado federal Rui 
Falcão (PT-SP) e o ex-prefei-
to de São Paulo e candidato 
à presidência em 2018, Fer-
nando Haddad (PT), entra-
ram com mandado de segu-
rança no Supremo Tribunal 
Federal para obrigar o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP), a analisar um pedido de 
impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro apresentado 
ao parlamento há mais de 
um ano, no dia 21 de maio de 
2020.

Os políticos apontam 
inércia do presidente da Câ-
mara “diante da recusa em 
exercer o juízo de admissibi-
lidade sumário que lhe com-
pete sobre a denúncia por 
crime de responsabilidade”. 

Falcão e Haddad apontam 
que o papel de Lira é restrito 
à conferência dos requisitos 
formais de admissibilidade 
da denúncia de crime de res-
ponsabilidade, sem “adentrar 
ao mérito das alegações for-
muladas ou mesmo às suas 
condições intrínsecas de pro-
cedibilidade”.

“O presidente da Câma-
ra dos Deputados promove 
desvio de finalidade nítido, 
no exercício passivo de atri-
buições cogentes vinculadas 
a funções de desempenho 
obrigatório. Trata-se, portan-
to, da atitude afrontosa aos 
atributos do cargo que ocupa, 
além de constituir um rema-
tado abuso de poder, enseja-
dor do presente mandado de 
segurança”, alegam.

O pedido de impeach-
ment citado pelos petistas, 
engavetado há mais de um 

ano, foi apresentado à Câma-
ra na esteira da participação 
do presidente em ato com 
faixas pedindo o fechamento 
do Congresso e do STF, além 
da volta do Ato Institucional 
nº5 (AI-5), o mais duro da di-
tadura, em frente ao quartel-
general do Exército. Os atos 
antidemocráticos resultaram 
até em inquérito no STF.

No entanto, tal denúncia 
por crime de responsabili-
dade não é a única mencio-
nada no mandado de segu-
rança enviado ao STF. Falcão 
e Haddad argumentam que, 
mesmo após a apresentação 
de mais de uma centena de 
pedidos de impedimento, o 
presidente Jair Bolsonaro se-
gue a cometer atos “incontes-
tavelmente tipificados” como 
crimes de responsabilidade.

Nessa linha, os políticos 
apontam “severo prejuízo” 

decorrente da “inação” do 
presidente da Câmara, “ao 
impedir o trâmite da denún-
cia por crimes de responsa-
bilidade e o livre exercício do 
direito parlamentar de deli-
beração”, deixando de emitir 
qualquer posicionamento a 
respeito da denúncia apre-
sentada em maio do ano pas-
sado.

De acordo com os petis-
tas, além da falta de pronun-
ciamento sobre os pedidos de 
impeachment, Lira tem dado 
declarações que “sinalizam 
que a falta de impulsiona-
mento à denúncia deve-se ao 
seu posicionamento pessoal 
contrário ao impeachment”. 
Uma das declarações citadas 
pelos petistas em tal sentido 
está relacionada ao “super-
pedido” de impeachment 
apresentado nesta semana 
ao Congresso.

Pepita Ortega
Agência Brasil

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo 
Agência Brasil

Pepita Ortega e
Rayssa Motta 
Agência Brasil
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Nova onda da doença, segundo a OMS, é atribuída à variante Delta, identificada na Índia e mais contagiosa que outras cepas

Número de casos de covid 
aumenta 10% na Europa 
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Agência Estado 

O temor de uma nova 
onda da pandemia ressurgiu 
na Europa após a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
informar na última quinta, 
que, nos últimos sete dias, 
houve um aumento de 10% 
no número de casos confir-
mados no continente, após 
semanas de queda. A maioria 
dos casos, segundo a OMS, é 
atribuída à variante Delta - 
identificada inicialmente na 
Índia - e mais contagiosa que 
outras cepas.

O diretor da OMS para a 
Europa - não apenas a União 
Europeia, mas 53 territórios, 
incluindo Israel -, Hans Klu-
ge, afirmou que o novo pico 
foi provocado pela reaber-
tura dos países sem que 
as pessoas ainda estejam 
totalmente imunizadas, já 
que 63% da população ainda 
aguarda por uma primeira 
dose.

“Na semana passada, o 
número de casos subiu 10%, 
em razão do aumento dos 
contatos, às viagens e ao 
fim das restrições sociais. 
Haverá uma nova onda na 
região europeia, a não ser 
que continuemos sendo dis-
ciplinados”, afirmou Kluge.

Um exemplo é o grande 
surto registrado em Mallor-
ca, na Espanha, após uma 
viagem de estudantes que 
comemoravam o fim do ano 
letivo. Quase 2 mil casos de 
contágios foram confirma-
dos e cerca de 6 mil pessoas 
estão em quarentena.

Os cientistas acreditam 
que a variante Delta pode 
ser duas vezes mais trans-
missível que o coronavírus 
original, e seu potencial 
para infectar algumas pes-
soas parcialmente vacinadas 
alarmou as autoridades de 
saúde pública.

Uma estimativa do Cen-
tro Europeu de Prevenção 
e Controle de Doenças, di-
vulgada na semana passada, 
aponta que 90% dos casos 
de covid-19 na UE serão cau-
sados pela variante Delta até 
o final de agosto.

Apesar da ameaça, a 
maioria das vacinas exis-
tentes parece ser eficaz para 
impedir o agravamento da 
infecção pela variante. Es-
tudos iniciais apontam que 
os infectados desenvolvem 
apenas casos leves ou assin-
tomáticos.

Especialistas dizem 
que, com a disseminação 
de novas variantes, taxas 
de vacinação mais altas e 
precauções contínuas são 
necessárias para controlar a 
pandemia, mas as desigual-
dades no desenvolvimento 
econômico, nos sistemas de 
saúde e no acesso às vacinas 
tornaram a última onda mui-
to mais letal.

México
sofre 
com falta 
d’água

Agência Brasil

Uma longa seca que já 
afetou dois terços do territó-
rio mexicano parece prestes a 
piorar nas próximas semanas, 
com previsões de altas tem-
peraturas, danos às safras e 
escassez de água, inclusive na 
populosa capital do país. Espe-
cialistas estão alertando para 
a possibilidade de que as cul-
turas ressecadas resultem em 
uma produção menor, após as 
temperaturas terem atingido 
40 graus Celsius em algumas 
partes do norte do México na 
última quarta-feira, incluindo 
importantes áreas agrícolas.

“Em alguns estados, a ir-
rigação praticamente desapa-
receu devido à falta de chuvas”, 
disse Rafael Sanchez Bravo, es-
pecialista em águas da Univer-
sidade Autônoma de Chapingo, 
chamando a atenção para os 
baixos níveis de reservatórios e 
a menor transferência de água 
para as fazendas.

A seca do México é seme-
lhante à registrada no oeste 
dos Estados Unidos (EUA) e 
do Canadá, onde a produtivi-
dade das safras está ameaçada 
e o racionamento de água foi 
imposto. Embora no ano pas-
sado as chuvas tenham ficado 
apenas 3% abaixo da média 
no México, a pressão sobre 
as reservas de água foi exa-
cerbada por um aumento na 
demanda doméstica durante 
a pandemia de covid-19, de 
acordo com relatório publi-
cado pelo governo dos EUA 
no mês passado.

Agora, as esperanças de 
reabastecimento dos reser-
vatórios mexicanos depen-
dem do tradicional período 
chuvoso do país, conhecido 
formalmente como as mon-
ções norte-americanas, que 
já está em andamento.

Pandemia

Portugal impõe novo toque de 
recolher noturno em 45 municípios
Agência Estado

Portugal vai impor um 
toque de recolher noturno, 
das 23h às 5h (no horário lo-
cal), em dezenas de cidades, 
incluindo a capital, Lisboa, e 
no Porto, para tentar controlar 
um surto de infecções causado 
pela variante Delta do corona-
vírus, responsável por mais 
da metade dos novos casos de 
covid-19 no país. A medida, 
que começou a vigorar ontem, 
será implementada em 45 mu-
nicípios que apresentam alto 
risco de contaminação, como 
Albufeira, na região turística 
do Algarve, no Sul.

O país, que passou por 
momentos difíceis na luta 
contra a pandemia em ja-
neiro, registrou 2.449 novos 

casos de contágio na última 
quinta-feira, o maior número 
desde 12 de fevereiro, quando 
houve 2.856 casos. A média 
móvel diária é de 1.605 no-
vos casos, também o valor 
mais alto desde 21 de feve-
reiro, quando a taxa chegou a 
1.681. O número de mortes, 
no entanto, não apresenta au-
mento abrupto, com apenas 
quatro registradas nas últimas 
24 horas, e média móvel de 3. 
Desde o início da pandemia, o 
país contabiliza 880 mil casos 
e 17.096 óbitos ao todo.

“Não estamos em situa-
ção de dizer que a pandemia 
está sob controle”, disse a mi-
nistra de Estado e Presidência 
de Portugal, Mariana Vieira da 
Silva, em uma entrevista cole-
tiva. “É um momento de seguir 

as regras, evitar aglomerações, 
festas, e procurar conter os nú-
meros.” Novos casos estão sen-
do reportados principalmente 
entre os jovens não vacinados. 
Autoridades estão aceleran-
do a campanha de vacinação 
para enfrentar o surto, com as 
pessoas de 18 a 29 anos rece-
bendo suas doses a partir da 
próxima semana. Moradores 
da Região Metropolitana de 
Lisboa, onde boa parte dos no-
vos casos está concentrada, 
terão ainda de apresentar um 
teste negativo de coronavírus 
ou um certificado de vacina-
ção para sair ou entrar na área 
nos fins de semana, já que as 
restrições de locomoção de 
sexta-feira a segunda de ma-
nhã, instauradas há duas se-
manas, permanecem em vigor.

Nos 45 municípios onde 
o toque de recolher noturno 
será implementado, o tra-
balho remoto é obrigatório 
sempre que possível, restau-
rantes e cafés devem fechar 
às 22h30, e os casamentos 
só podem ser realizados sob 
as regras de capacidade. Em 
19 das 45 cidades - incluin-
do Lisboa e Albufeira - onde 
o risco de contágio é “muito 
alto”, restaurantes, cafés e 
outros tipos de comércio 
devem fechar às 15h30 du-
rante o fim de semana

Portugal já vacinou com 
ao menos uma dose 5,6 mi-
lhões de habitantes, o equi-
valente a 55% da população, 
enquanto 3,4 milhões (33,5% 
da população) já receberam 
as duas doses.

Agência Estado

Pela primeira vez em 
duas semanas, Israel vol-
tou a bombardear alvos do 
movimento islâmico Hamas 
na Faixa de Gaza. O ataque 
ocorreu, ontem, em retalia-
ção ao lançamento de balões 
incendiários contra seu terri-
tório na noite de quinta. Não 
houve, por enquanto, relatos 
de vítimas em nenhuma das 
ocasiões.

Em comunicado, o Exér-
cito informou que aviões de 
guerra destruíram um “local 
de fabricação de armas” no 
enclave palestino. A justificati-

va, segundo um porta-voz mi-
litar, é que o local seria usado 
pelo Hamas para pesquisar e 
desenvolver novos tipos de 
armamento. O texto reforçou 
que a ofensiva foi realizada 
“em resposta ao lançamento 
de balões contra o território 
israelense”, algo que já havia 
desencadeado bombardeios 
em meados de junho.

Na última quinta-feira, 
esses balões, lançados por 
militantes palestinos em 
Gaza, causaram quatro in-
cêndios em comunidades de 
Israel, segundo informou a 
imprensa local. As chamas 
não causaram danos graves 

e foram rapidamente con-
troladas. Com isso, os pales-
tinos alegam que pretendem 
pressionar Israel a reduzir 
restrições impostas a Gaza, 
reforçadas durante o conflito 
de maio.

O porta-voz do Hamas, 
Fawzi Barhoum, chamou os 
ataques israelenses de “rea-
ção ostensiva”, e disse que o 
movimento islamista está for-
çando o Estado judeu a “res-
peitar os direitos do povo pa-
lestino e retroceder em suas 
posições injustas”. Após os 
ataques, o Egito e as Nações 
Unidas intensificaram os es-
forços de mediação, embora 

ainda não seja possível afir-
mar se esses eventos levarão 
a uma escalada mais ampla.

Os incidentes quebram 
a calma que prevalecia na 
área desde 17 de junho, úl-
tima vez em que o frágil ces-
sar-fogo entre judeus e pa-
lestinos havia minguado. 

Embora o bombardeio 
de ontem ocorra em um mo-
mento de relativa trégua, a 
escalada de violência ocor-
rida em maio ainda é sentida 
na região. O conflito, que foi o 
mais sangrento desde a guer-
ra de 2014, durou onze dias 
e deixou 255 mortos entre os 
palestinos e 13 em Israel.

Israel volta a bombardear alvos 
do Hamas na Faixa de Gaza

Estimativa do Centro Euro-
peu de Prevenção e Contro-
le de Doenças aponta que 
90% dos casos de covid-19 
na UE serão causados pela 
variante Delta até o final 
de agosto

Foto: Handout

Os cientistas 
acreditam que a 

variante Delta pode 
ser duas vezes mais 
transmissível que o 
coronavírus original
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Nos primeiros cinco meses do ano, pelo menos 21 mil novos contratos foram celebrados pela Caixa Econômica no estado

Nos momentos de crise 
financeira e de achatamen-
to da renda, algumas velhas 
alternativas ressurgem. O 
penhor de bens, sobretudo 
de joias, desponta como uma 
das formas que famílias de 
classe média encontram para 
repor a redução do orçamen-
to. Conforme levantamento 
feito pela Caixa Econômica 
Federal a pedido do jornal 
A União, somente nos cinco 
primeiros meses de 2021, fo-
ram celebrados 21 mil novos 
contratos de penhor de joias 
e outros 401 mil contratos 
existentes foram renovados.

O penhor é uma opera-
ção assegurada pelo Código 
Civil em que qualquer cida-
dão pode oferecer um bem 
como forma de garantia do 
cumprimento de uma dívida, 
ou seja, essa entrega do bem 
acontece de forma voluntá-
ria. Além do penhor de joias, 
existem outras quatro moda-
lidades de penhor: rural, veí-
culos, títulos de crédito, in-
dustrial e mercantil. É o que 
explica o advogado Antônio 
Vasconcelos.

“O penhor é uma ga-
rantia material oferecida 
pelo devedor ao credor, é 
um acordo de obrigação de 
pagamento. Se o acordo for 
descumprido, o credor tem 
direito ao bem empenhado. 
É importante destacar que 
o penhor é diferente da pe-
nhora, uma diferença peque-
na, porém, determinante. Na 
penhora, o bem é usado para 
pagamento ou quitação de 
uma dívida, entretanto, a en-
trega do bem é determinada 
por um juiz, não é voluntária, 
é arbitrária”, explica.

Segundo dados do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba, somente entre janeiro e 
junho de 2021, foram emi-
tidas 42 decisões judiciais 
de penhora de bens rela-
cionadas a cumprimento de 
sentença, embargos à exe-
cução, embargos de tercei-
ro cível, execução de título 
extrajudicial, execução de 
título judicial, procedimen-
to comum cível,tutela ante-
cipada antecedente e tutela 
cautelar antecedente.

Autorização da Caixa
No caso do penhor de 

joias, somente a Caixa Eco-

nômica Federal está autori-
zada legalmente para aceitar 
esse tipo de operação. Em 
definição da própria Caixa, 
“penhor é uma linha de cré-
dito para pessoas físicas que 
precisam de dinheiro rápi-
do, sem burocracia e com 
taxas de juros reduzidas. O 
empréstimo pode ser dispo-
nibilizado para pessoas com 
dificuldades em obter crédi-
to no mercado, visto não ser 
necessária a comprovação de 
renda, avaliação de capacida-
de de pagamento ou consulta 
aos cadastros de proteção ao 
crédito”.

Ainda de acordo com a 
Caixa, atualmente, os bens 
aceitos como garantia são 
objetos confeccionados em 
ouro, prata, platina, diamante, 
pérola, relógios e canetas de 
grife. “A avaliação das garan-
tias de penhor é realizada por 
empregado especializado, de 
forma a garantir a autentici-
dade e adequada valoração 
do bem. Além da pesagem do 
bem dado em garantia é veri-
ficado o teor do metal nobre, 
qualificando-o conforme o es-
tado e demais características 
e adornos da peça”, informou 
a Caixa em nota.

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Cresce a procura por penhora 
de bens para ampliar renda

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaborador

A desigualdade social, provocada pela má 
distribuição da renda e má gestão, é um fato inegável. 
O cidadão é constantemente bombardeado pela 
imprensa com os números cruéis sobre a realidade 
no Brasil e em outros países. Também é fato que, 
quanto mais educado, maior é a consciência social 
do indivíduo, podendo ter a vontade e determinação 
de fazer algo na prática para atenuar os quadros 
indesejáveis, por meio de ações éticas, responsáveis e 
pacíficas. Mas, a educação tem capacidade de ir além 
do diagnóstico econômico e possíveis ações.

A pessoa que recebe mais educação entende 
que na verdade, problema social não se restringe 
à questão econômica, é algo mais complexo. O que 
dizer, por exemplo, das epidemias como a AIDS, 
pandemia da covid-19, das meninas grávidas e muitas 
vezes abandonadas, das dependências químicas, 
do desajuste familiar, da violência gratuita, do 
aquecimento global? Atingem a pobres e ricos, de 
todas as religiões, de todas as raças, idade, sexo e 

locais do planeta. O poder da educação em demonstrar 
essa complexidade está no fato de basear-se na ética, 
na defesa intransigente do bem, na comprovação 
de que o ser humano somente dá certo quando se 
compromete com o bem. 

A educação leva ao ensino, à aprendizagem de 
técnicas de abordagem, diagnóstico, análise e soluções 
para os problemas sociais- que não são somente os 
econômicos. Hoje, milhares de empresas se engajam 
nesse caminho juntamente com organizações não 
governamentais sem fins lucrativos. A manutenção 
de uma empresa no Brasil é um grande desafio, 
devido à instabilidade econômica, carga tributária, 
baixa qualificação da mão-de-obra. Mesmo assim, 
as empresas que iniciam ações de responsabilidade 
social, não apenas continuam esse trabalho como 
também o aumentam com o passar do tempo. 

A primeira grande descoberta, ao procurar ações 
sociais a serem feitas na comunidade:  na verdade as 
ações devem começar pelo pessoal da casa. E repito: 

não se restringem as questões econômicas. 
A segunda grande descoberta: ao participarem 

de ações sociais internas ou externas, ao se 
envolverem com causas nobres, identificadas com 
a humanidade, os funcionários crescem como seres 
humanos. A consciência social melhora a pessoa 
e, consequentemente, o ambiente de trabalho, a 
produtividade. Claro que isso não acontece da noite 
para o dia. Trata-se de um processo permanente.Com 
resultados crescentes e também permanentes. 

A ação social - a exemplo de qualquer decisão 
– necessita de investimentos. Necessita de 
empreendedorismo social. No caso das empresas, 
não apenas dos proprietários. A ação social necessita 
de metas, necessita de liderança, necessita de 
ensino, treinamento e capacitação. As ações de 
responsabilidade social necessitam de resultados 
positivos e, claro, necessitam ser mostradas ao mundo, 
como um reconhecimento, uma motivação para os que 
a praticaram e um exemplo a ser seguido.  

A consciência social melhora a pessoa

Ibovespa 

0,16%
R$ 5,053

0,32%
R$ 5,996

0,66%
R$ 6,992

1,56%
127.621 pts

Cliente precisa observar prazos
O prazo máximo para resgate 

do bem penhorado na modalidade 
tradicional é de 180 dias, e na mo-
dalidade parcelada é de 2 meses até 
60 meses. O crédito dado pela Caixa 
é compatível com o valor avaliado 
da joia, podendo chegar a 100% 
do valor da avaliação para clientes 
que possuem relacionamento com a 
instituição e de até 85% do valor da 
avaliação do bem para os demais 
clientes.

Em relação às outras modali-
dades, o devedor pode ceder bens 
como máquinas de fábricas (in-
dustrial ou mercantil), colheitas ou 
animais de corte (rural), automóveis 
de qualquer natureza e títulos de cré-

dito. O advogado Antônio Vasconce-
los, no entanto, alerta que o penhor 
é uma forma de contrair empréstimo, 
no caso das joias, ou de pagamento 
de dívidas que devem ser estudadas 
com minúcia por quem propõe.

“O penhor de joias, por exemplo, 
abre um precedente considerável do 
indivíduo perder um bem de valor 
sentimental, como uma joia de fa-
mília ou até mesmo as alianças de 
casamento. Isso sem considerar na 
avaliação do valor da joia a menor 
do seu real valor. Nos outros casos, 
corre-se o risco de perder um instru-
mento fundamental de trabalho, o 
que pode gerar um buraco financeiro 
pior no futuro”, comenta.

IPVA 2021

Prorrogado o prazo para 
documentação de isentos

A Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) 
prorrogou o prazo de en-
vio de documentação, que 
comprova a concessão de 
isenção do IPVA do exer-
cício 2021, aos proprietá-
rios de veículos de placas 
com finais de 1 a 7 até o 
dia 31 de agosto. 

Os contribuintes com 
essa numeração de veícu-
los ganharam um prazo 
excepcional por terem en-
contrado dificuldades de 

envio devido às dificulda-
des durante esse período 
da pandemia. Contudo, 
para usufruir do novo pra-
zo, é necessário que a soli-
citação de isenção do IPVA 
tenha sido protocolizada 
até o dia 31 de dezembro 
de 2020. O novo prazo está 
publicado em portaria no 
Diário Oficial Eletrônico 
(Doe-Sefaz-PB) e já está 
em vigor. 

Para os contribuintes 
paraibanos que ainda não 

enviaram a documentação 
que comprova a isenção do 
IPVA, basta anexar os do-
cumentos solicitados, em 
formato de PDF, e enviar 
para o e-mail: gerencia.
itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br. 
Os documentos que preci-
sam ser enviados em for-
mato PDF são: documento 
do veículo; carteira de ha-
bilitação; comprovante de 
residência; e laudo médico 
ou a autorização de com-
pra do ICMS.

Foto: Marcus Antonius

Decisão vale até o dia 31 de agosto para os proprietários de veículos com placas finais de 1 a 7 no Estado



Economia

Levantamento de maio mostrou que número é menor do que o registrado em abril, mas valor médio da dívida cresceu

Cerca de 62,56 milhões 
de brasileiros estavam en-
dividados no mês de maio, 
mostra o Mapa da Inadim-
plência no Brasil, divulgado 
pela Serasa. O número é 0,7% 
menor do que o verificado 
em abril, quando o indicador 
estava em 62,98 milhões.

O valor médio da dívida 
por pessoa, no entanto, é o 
maior dos últimos 12 meses, 
e está em R$ 3.937,38, alta 
de 1,3% em relação ao mês 
anterior. O valor médio de 
cada conta em atraso é de 
R$ 1.162,43.

O maior volume de dívi-
das está na categoria bancos/
cartão, representando 29,7% 
dos mais de 211 milhões de 
débitos. Em seguida, estão as 
contas com luz, água e gás, 
com 22,3%. As compras no 
varejo representam 13% das 
dívidas dos brasileiros.

Em números absolutos, 
São Paulo tem mais negati-
vados, com mais de 15 mi-

Camila Maciel
Agência Brasil

Brasil tem mais de 62 milhões 
de endividados, aponta Serasa
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É o valor médio da 
dívida por pessoa 

registrado na pesquisa 
nos últimos 12 meses

R$ 3,9 mil

lhões, mais que o dobro do 
estado segundo colocado. 
Rio de Janeiro tem 6,15 mi-
lhões e Minas Gerais, 5,9 mi-
lhões. Bahia (3,92 milhões) 
e Paraná (3,27 milhões) apa-
recem entre os cinco mais 
inadimplentes.

O Serasa também apon-
ta os brasileiros que estão 
buscando negociação pelo 
Serasa Limpa Nome. A faixa 
etária entre 31 e 40 anos foi 
a que mais buscou uma solu-
ção financeira para os débi-
tos, em seguida os com idade 
entre 18 e 25 anos. Compras feitas no varejo representam 13% das dívidas dos brasileiros, um pouco menos do que as contas de luz, água e gás, que somam 22% dos débitos

Foto: Marcus Antonius

Superendividamento

Lei para proteger consumidores é sancionada
Novas regras para 

prevenir o superendivida-
mento dos consumidores 
foram sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
O texto, resultado de um 
projeto de lei aprovado 
por deputados e senado-
res, recebeu alguns vetos 
e foi publicado na edição 
de ontem do Diário Oficial 
da União. A norma alte-
ra o Código de Defesa do 
Consumidor e o Estatuto 
do Idoso. O texto dá mais 
transparência aos contra-
tos de empréstimos e tenta 
impedir condutas conside-
radas abusivas.

A lei estabelece que 
qualquer compromisso fi-

nanceiro assumido dentro 
das relações de consumo 
pode levar uma pessoa 
ao superendividamento. 
Nesse rol estão, por exem-
plo, operações de crédito, 
compras a prazo e serviços 
de prestação continuada. 
Dívidas contraídas por 
fraude, má-fé, celebradas 
propositalmente com a in-
tenção de não pagamento 
ou relativas a bens e ser-
viços de luxo não são con-
templadas na lei.

Pelo texto, os contra-
tos de crédito e de venda 
a prazo devem informar 
dados envolvidos na nego-
ciação como taxa efetiva de 
juros, total de encargos e 

montante das prestações.
Com o novo regramen-

to, empresas ou instituições 
que oferecerem crédito 
também ficam proibidas 
de assediar ou pressionar 
o consumidor para contratá
-la, inclusive por telefone, e 
principalmente se o consu-
midor for idoso, analfabeto 
ou vulnerável ou se a con-
tratação envolver prêmio. 
Elas também não podem 
ocultar ou dificultar a com-
preensão sobre os riscos da 
contratação do crédito ou 
da venda a prazo.

Outra proibição diz 
respeito à indicação de que 
a operação de crédito pode 
ser concluída sem consulta 

a serviços de proteção ao 
crédito ou sem avaliação 
da situação financeira do 
consumidor.

Vetos
Entre os pontos veta-

dos, segundo a Secretaria 
Geral da Presidência da 
República, está o que esta-
belece que, nos contratos 
de crédito consignado, a 
soma das parcelas reser-
vadas para o pagamento 
das dívidas não poderia ul-
trapassar 30% da remune-
ração mensal do consumi-
dor. O mesmo dispositivo 
estabelecia ainda que esse 
valor poderia ainda ser 
acrescido em 5%, destina-

do exclusivamente à amor-
tização de despesas con-
traídas por meio de cartão 
de crédito ou a saque por 
meio de cartão de crédito.

“A propositura contra-
riaria interesse público ao 
restringir de forma geral 
a 30% o limite da mar-
gem de crédito já anterior-
mente definida pela Lei nº 
14.131, de 30 de março 
de 2021, que estabeleceu 
o percentual máximo de 
consignação em 45%, dos 
quais 5% seriam destina-
dos exclusivamente para 
amortização de despesas 
contraídas por meio de 
cartão de crédito ou de uti-
lização com finalidade de 

saque por meio do cartão 
de crédito”, argumenta a 
justificativa do veto.

O texto aprovado pelo 
Congresso proibia ainda 
o uso de expressões como 
“crédito sem juros”, “gratui-
to”, “sem acréscimos”, “com 
taxa zero” e semelhantes 
nas ofertas de crédito, mas 
o trecho foi vetado pelo 
presidente. Também foi 
vetado o dispositivo que 
tornava nulas as cláusulas 
de contratos sobre forneci-
mento de produtos ou ser-
viços baseados em leis es-
trangeiras que limitassem 
o poder do Código de De-
fesa do Consumidor (CDC) 
brasileiro.

Meio de pagamento 
bastante utilizado pelos bra-
sileiros, que ganhou ainda 
mais espaço desde o início 
da pandemia do coronaví-
rus, o cartão - seja de crédi-
to ou de débito - já faz parte 
da rotina de vendas de 61% 
dos pequenos negócios da 
Paraíba. É o que indica pes-
quisa realizada pelo Sebrae, 
que entrevistou 119 em-
presários do estado, entre 
microempreendedores indi-
viduais (MEI) e donos de mi-
croempresas (ME) e empre-
sas de pequeno porte (EPP).   

Conforme os dados, en-
tre os 61% dos entrevistados 
que já utilizam maquininhas 
de cartão em suas empresas, 
77% afirmaram que, antes 
de contratar o serviço, rea-
lizaram uma pesquisa sobre 
as taxas e condições de uso. 
Outros 41% afirmaram que 
utilizam esse meio de pa-

gamento em seus negócios 
“entre 1 e 2 anos”. 

A pesquisa quis saber 
dos empreendedores parai-
banos quais são os princi-
pais benefícios de trabalhar 
com essa modalidade de pa-
gamento. As maiores notas 
médias foram: aumento das 
vendas (8,9), maior satisfa-
ção dos clientes (8,7), me-
lhorar a segurança (8,5) e re-
dução do tempo gasto para o 
controle de caixa (8,5).

Já em relação ao fatura-
mento, a pesquisa realizada 
pelo Sebrae verificou que, 
em média, 44% das ven-
das mensais dos empreen-
dedores entrevistados são 
efetuadas com cartões de 
crédito ou de débito. Ou-
tros 11% afirmaram que 
consideram altas a taxa de 
desconto e a antecipação de 
recebíveis praticadas pelas 
empresas.

PB: 61% dos pequenos 
negócios usam cartão 

O primeiro semestre do 
ano configurou um período re-
corde em investimentos para 
o Banco do Nordeste, que re-
gistrou R$ 20,3 bilhões aplica-
dos na economia regional. Na 
Paraíba, os investimentos se 
aproximam de R$ 1 bilhão no 
período em diferentes tipos de 
operação. 

Apenas com recursos 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE), o BNB aplicou R$ 508,4 
milhões, em um total de 28,3 
mil operações. Em relação à 
microfinança urbana, com o 
Crediamigo, o Estado somou 
R$ 429,2 milhões aplicados no 
período, em 154,6 mil transa-
ções. Com o Agroamigo, den-
tro do i, foram 26,4 mil ope-
rações para R$ 138,3 milhões 
em investimentos.

Em toda a região, os nú-
meros correspondem a crédi-
tos que beneficiam empreen-

dedores e empreendimentos 
de todos os portes situados 
na área de atuação do Banco 
e superam em 11,3% aqueles 
relativos ao mesmo período 
do ano passado, quando o BNB 
contratou R$ 18,2 bilhões.

O Banco do Nordeste é 
operador exclusivo do FNE e 
soma R$ 12,5 bilhões do fun-
ding aplicados de janeiro a ju-
nho deste ano, em mais de 320 
mil operações. Já as contrata-
ções com micro e pequenas 
empresas registraram R$ 1,7 
bilhão, valor correspondente a 
10,9 mil operações.

“Atuamos conscientes do 
nosso papel de fomento à eco-
nomia regional e os números 
traduzem o empenho do Ban-
co na sua missão de oferecer 
o crédito e se doar de maneira 
íntegra e integral ao desen-
volvimento da nossa região”, 
afirma o presidente do Banco, 
Romildo Carneiro Rolim.

PB tem quase R$ 1 bi 
em operações do BNB

Em mais um mês de 
falta de carros nas lojas, as 
vendas de veículos novos 
no país tiveram queda de 
3,3% na passagem de maio 
para junho, segundo balan-
ço divulgado ontem pela 
Fenabrave, associação que 
representa as concessioná-
rias de automóveis.

No total, 182,5 mil 
unidades foram vendidas, 
entre carros de passeio, uti-
litários leves, como picapes 
e vans, caminhões e ônibus. 
O número foi 37,4% maior 
do que o total de junho do 
ano passado, quando o 
mercado ainda sofria com o 
início da pandemia.

O resultado fez com 
que as vendas de veículos 

fechassem o primeiro se-
mestre com 1,07 milhão de 
veículos licenciados, total 
32,8% superior ao dos seis 
primeiros meses de 2020.

No mês passado, as 
vendas seguiram limitadas 
por restrições de oferta, já 
que metade das fábricas de 
automóveis teve que parar 
toda ou parte da produção 
por falta de componentes 
eletrônicos. O problema de-
riva da escassez global de 
chips, que leva a paralisa-
ções também de montado-
ras no exterior.

Líder no semestre, a 
Fiat foi a marca de 22,2% 
dos carros e utilitários leves 
vendidos nos seis primeiros 
meses do ano. Na sequên-
cia, aparecem Volkswagen 
(16,4%), General Motors 
(12,4%) e Hyundai (9,5%).

Vendas de veículos 
novos recuam 3,3% 
Eduardo Laguna
Agência Estado
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Segundo especialista, procedimento ajuda na saúde bucal, na mastigação dos alimentos e na autoestima

Uma pesquisa feita na Univer-
sidade de São Paulo revelou que 
cerca de 80% dos idosos brasileiros 
tem menos de 20 dentes. Muitos 
são os fatores que levam a perda 
dentária como a cárie, problemas 
da gengiva e a falta informação so-
bre educação em saúde bucal em 
gerações anteriores.

O dentista Adriano Bezerra, 
especialista em implante dentário, 
contextualiza que muitos desses 
idosos vieram de uma geração de 
que se o dente está com defeito a 
única solução dada pelo dentista 
era a extração, há 50 anos.  “Hoje em 
dia há uma tendência a ter menos 
perda dentária, pois é uma geração 
mais bem informada. Os pais das 
novas gerações costumam orientar 
os filhos a terem os cuidados de hi-
giene adequados e realizam visitas 
periódicas ao dentista”, comparou.

O implante é um substituto 
da raiz do dente. Ele é um pino de 
titânio que vai fazer a função arti-
ficial da raiz, no qual pode receber 
um ou mais elementos dentários. 
Sobre o implante é confeccionado 
um dente que, na maioria deles, é 
de porcelana.

 O dentista explica que muitas 
pessoas pensam que para repor 
uma perda total da arcada dentária 
é preciso colocar todos os dentes.

A arcada dentária possui 32 
dentes, 16 na região inferior e 16 na 
superior. Para repor dentes da ar-
cada inferior, por exemplo, precisa-
mos de apenas 5 a 6 implantes, pois 
colocamos o implante em regiões 
específicas para fazer o alicerce. O 
resto preenchemos com dentes de 
porcelana”, esclareceu.

Os principais motivos que le-
vam pessoas idosas a fazerem im-
plante dentário são a dificuldade de 
mastigação dos alimentos e perda 
de autoestima.

“A dificuldade na mastigação 
ocasiona problemas digestivos e, 
consequentemente, na absorção 
dos nutrientes. A qualidade de vida 
do paciente melhora consideravel-
mente quando o procedimento é 
feito. Tenho idosos que ganharam 
5kg, pois começaram a se alimen-
tar melhor, sem falar, no ganho de 
autoestima. Ver a satisfação deles 
não têm preço”, pontuou.

Implante dentário em idosos 
melhora qualidade de vida 
Sara Gomes
saragomesreporter@gmail.com

Fotos: Divulgação

O implante é um substituto da raiz 
do dente. Ele é um pino de titânio 
que vai fazer a função artificial 
da raiz e pode receber um ou 
mais elementos dentários

O idoso Walter Cardoso de 
Araújo, 74 anos, resolveu procurar 
um dentista para colocar implante, 
pois não conseguia se alimentar 
bem. Ele não tinha mais nenhum 
dente e colocou seis implantes na 
arcada inferior e 8 na superior.

“Eu coloquei o implante dentá-
rio há quatro anos. A minha prótese 
machucava a gengiva e vivia sol-
tando, pois não tinha sustentação. 
Quando eu ia para algum lugar, mal 
comia porque tinha medo da próte-
se cair e passar vergonha”, afirmou.

Ele relembra a felicidade sentida 
quando voltou a se alimentar bem.

“Eu engordei 5kg depois do 
implante dentário. Não coloquei 
por estética e sim por necessidade, 
mas não posso negar que melhorou 
consideravelmente a minha quali-

dade de vida e autoestima”, disse.
A única contraindicação para 

o implante dentário em idosos é 
estar com a diabetes e hipertensão 
descompensada. Caso a alteração 
esteja muito elevada, o dentista 
Adriano Bezerra sugere ao paciente 
a procurar um médico para equili-
brar as taxas.

“A diabetes e a hipertensão são 
contra-indicações temporárias do 
implante. Se o paciente faz o trata-
mento com o médico de sua con-
fiança e o mesmo equilibra as taxas, 
não há nenhum empecilho. Caso 
seja uma discreta alteração conse-
guimos compensar através da laser-
terapia, pois possui ação analgésica 
e anti-inflamatória”, explicou.

A aposentada Maria Sônia Es-
pínola, 75 anos, é diabética e hiper-

tensa. Ela também fez o implante 
dentário devido à dificuldade mas-
tigatória e também para melhorar 
a estética.

“O implante dentário é um 
procedimento bem tranquilo, não 
é invasivo como a extração de um 
dente. Fiz o exame para avaliar a 
glicemia e o dentista constatou que 
minha diabetes estava controlada e 
realizou o procedimento. A cicatri-
zação foi rápida, tomei antibiótico, 
coloquei gelo e tive os cuidados ne-
cessários”, relembrou.

Não existe uma idade máxima 
para fazer o implante dentário. Os 
únicos critérios são gozar de boa 
saúde e ter quantidade óssea su-
ficiente para que o implante seja 
ancorado para receber a carga 
mastigatória.

A arcada dentária possui 
32 dentes, 16 na região 
inferior e 16 na superior
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Partidos de oposição tentam 
barrar PEC do voto impresso
Líderes deflagraram processo de substituição de integrantes na comissão da Câmara que discute o assunto
Marcelo de Moraes
Agência Estado

Partidos adversários da 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) do voto im-
presso começaram a se mo-
vimentar para tentar barrar 
sua aprovação na Comissão 
Especial da Câmara que dis-
cute o assunto. Depois de fe-
charem questão contra a me-
dida, em reunião realizada no 
sábado passado, dirigentes 
de 11 partidos deflagraram 
o processo de substituição de 
integrantes na comissão que 
são favoráveis à proposta por 
parlamentares alinhados à 
orientação do comando das 
legendas.

Na quinta-feira, 1º de 
julho, cinco partidos (MDB, 
PSD, PL, Patriota e PV) já tro-
caram integrantes da comis-
são, incluindo os deputados 
Raul Henry (MDB-PE), Israel 
Batista (PV-DF), Marreca 
Filho (Patriota-MA), Júnior 
Mano (PL-CE) e Charles Fer-
nandes (PSD-CE) como titu-
lares.

O Solidariedade tam-
bém indicou Bosco Saraiva 
(AM) como membro titular 
no colegiado - o espaço esta-
va vago. Dois suplentes do PL 
também foram retirados da 
comissão, abrindo vaga para 
Bosco Costa (PL-SE) e Márcio 
Alvino (PL-SP).

Outros partidos, como 
PSDB, Republicanos, PSL, 
Cidadania, PP e Avante, tam-
bém participaram do encon-

tro dos dirigentes e devem 
fazer as alterações, na com-
posição da comissão, neces-
sárias até assegurar maioria 
para derrubar a proposta. O 
PT e a Rede já tinham se de-
clarado contra a PEC.

A votação do parecer do 
relator Filipe Barros (PSL-PR), 
favorável à aprovação, está 
prevista para segunda-feira.

O líder do PSDB na Câ-
mara, Rodrigo de Castro 
(MG), reforçou ontem, a posi-
ção de defesa da manutenção 
do sistema de votação por 
urna eletrônica. “Em relação 
ao sistema de votação, apu-
ração e contagem de votos, 
reitero a posição já externa-
da pelo PSDB e por outros 10 
partidos de diferentes cor-
rentes ideológicas: sou favo-
rável à manutenção do mode-
lo atual, pela urna eletrônica. 
É evidente que todo sistema 
deve ser sempre aprimora-
do, especialmente quando 
diz respeito a algo muito va-
loroso para o Brasil, que é a 
democracia. E hoje temos um 
sistema de votação confiável, 
com sua segurança atestada 
inúmeras vezes, e que deve 
ser defendido”, disse o líder 
tucano.

A PEC do voto impresso 
é uma das principais bandei-
ras políticas do presidente 
da República, Jair Bolsonaro. 
A Comissão Especial da Câ-
mara discute justamente um 
texto proposto pela deputa-
da Bia Kicis (PSL-DF), aliada 
do presidente. Além disso, o 

colegiado tem Filipe Barros 
como relator e Paulo Eduar-
do Martins (PSC-PR) como 
presidente, ambos também 
apoiadores de Bolsonaro.

A ação dos dirigentes 
dos partidos foi feita com a 
participação do presidente 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Luís Roberto Bar-
roso, e com o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes, 
que presidirá a Corte Elei-
toral no período das campa-
nhas, em 2022.

Tanto Barroso como Mo-
raes são contrários às mu-
danças no atual sistema de 
votação por urnas eletrôni-
cas.

Pela proposta em análise 
na comissão, as urnas seriam 
modificadas para acrescentar 
também um voto impresso 
que poderia ser auditado na 
apuração das eleições.

Bolsonaro e seus segui-
dores têm insistido na defesa 
da adoção da PEC do voto im-
presso. O presidente afirma, 
seguidamente, que sem esse 
mecanismo as eleições serão 
fraudadas.

Ele também repete, mas 
sem nunca ter apresentado 
qualquer prova, que teria 
vencido a eleição de 2018 já 
no primeiro turno.

A operação de substi-
tuição de integrantes da co-
missão começou a ser feita 
porque, atualmente, os de-
fensores da proposta têm 
maioria. Levantamento pu-

Comércio de gás natural

Empresas fazem chamada 
pública para obter propostas 

A PBGás, Algás e Bah-
iagás promoveram ontem 
à tarde, um workshop 
virtual para apresenta-
ção da chamada pública 
para o recebimento das 
propostas de suprimen-
to de gás natural junto 
aos players do mercado. 
Os representantes das 
companhias apresenta-
ram as etapas, prazos e 
documentação necessá-
ria para a participação do 
chamamento que tem por 
objetivo diversificar as 
fontes supridoras e bus-
car melhores condições 
mercadológicas para os 
usuários de gás canali-
zado dos estados de Ala-
goas, Bahia e Paraíba.

Participaram do 
workshop virtual as em-
presas E Brasil LNG, BP, 
Compass Comercializa-
ção, 3RPetroleum, Gas 
Bridge Comercializadora 
S.A, Eneva S.A, Galp Ener-
gia Brasil (GEB), NewFor-
tress Energy e Petrobras. 

As companhias de 
gás da Paraíba, Alagoas 
e Bahia, atualmente dis-
tribuem gás natural para 
mais de 138.000 clientes 
nos seus estados. A rede 
de distribuição somada 
é de 1.967 km. O gerente 
de mercado e pós-ven-
da da Bahiagás, Makyo 

Félix, explicou as regras 
do chamamento público 
em que os interessados 
deverão apresentar pro-
posta comercial de venda 
de gás natural para cada 
distribuidora até o dia 15 
de julho. 

O diretor-presidente 
da PBGás, Jailson Galvão, 
destacou a sinergia das 
três companhias em uma 
chamada pública, que 
de forma transparente e 
aberta, apresenta novas 
alternativas de suprimen-
to de gás natural junto ao 
mercado, visando fortale-
cer a indústria do gás na-
tural na região e também 
no país. “Estamos dando 
passos significativos, jun-
tamente com os princi-
pais players que partici-
pam desse chamamento 
público. Essa é mais uma 
demonstração do amadu-
recimento do mercado de 
gás natural na região Nor-
deste”, destacou Jailson.

  O diretor-presidente 
da Bahiagás, Luiz Gavaz-
za, disse que essa é mais 
uma chamada pública 
que apresenta ao merca-
do volumes significati-
vos de suprimento para 
tornar o mercado do gás 
ainda mais competitivo. 
Ele acredita que com os 
novos supridores, novos 

empreendimentos, a inte-
riorização da distribuição 
e o consequente aumento 
do consumo será possí-
vel a redução do preço da 
molécula do gás, o que é 
positivo para todo o mer-
cado. “A Petrobras é o for-
necedor natural, mas vi-
venciamos uma transição 
com a entrada de novos 
supridores. Essa chamada 
pública é uma demonstra-
ção ao mercado a capaci-
dade de trabalhamos con-
juntamente”.  

Em sua apresentação, 
o diretor técnico e comer-
cial da Algás, João Paulo 
Villela, pontuou que o mo-
mento de transição abre 
novas perspectivas sen-
do importante o trabalho 
conjunto para construção 
de novas soluções com as 
distribuidoras, suprido-
ras e comercializadoras. 
“O mercado de gás do 
Nordeste é bastante pro-
missor com perspectivas 
de crescimento. Essa é a 
terceira chamada que a 
Algás participa com um 
contínuo aumento do vo-
lume de gás comerciali-
zado, tendência essa que 
deve continuar nessa cha-
mada pública conjunta e 
com volume significati-
vo a ser comercializado”, 
completou.

Rayssa Motta
Agência Estado

A Cargill Agrícola S.A. vem a público informar aos consumidores que nos lotes 
9921121109 (prazo de validade 17/03/2022), 9921121114 (prazo de validade 
18/03/2022) e 9921131111 (prazo de validade 25/03/2022) do Chocolate em pó 33%, 
marca Genuine, e lotes do Chocolate em pó 50%, marca Genuine  9921121117 (prazo 
de validade 19/03/2022), 9921121121 (prazo de validade 21/03/2022), 9921131102 
(prazo de validade 22/03/2022),  9921131104 (prazo de validade 23/03/2022), 
9921131108 (prazo de validade 24/03/2022) e 9921131110 (prazo de validade 
25/03/2022), disponíveis em embalagem plástica de 1,05 kg; identificou a possibilidade 
da presença de fragmentos metálicos, o que pode representar risco de ingestão, 
engasgos e/ou lesões que podem ser graves ou fatais ao consumidor.

Recomendamos aos consumidores que, caso tenham utilizado ou ainda possuam 
produtos dos lotes acima, por favor, entrem em contato imediatamente pelo 
atendimento ao consumidor no telefone 0800 643 1214 ou por meio do e-mail 
sac@sac-cargill.com.br, disponíveis para atendimento, ressarcimento ou troca do 
produto. Esclarecemos que não haverá qualquer custo adicional.

POR TAL RAZÃO, FOI DADO INÍCIO AO 
RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DOS REFERIDOS 

LOTES DOS PRODUTOS EM CARÁTER PREVENTIVO.

CHOCOLATES EM PÓ

COMUNICADO RECALL

Genuine

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), determi-
nou a devolução do passa-
porte do empresário Carlos 
Wizard. O documento estava 
retido a pedido da CPI da 
Covid depois que ele faltou 
ao primeiro depoimento na 
comissão parlamentar.

Apontado como inte-
grante do suposto ‘gabine-
te paralelo’ de aconselha-
mento do presidente Jair 
Bolsonaro na pandemia e 
já inserido na lista de in-

vestigados da comissão de 
inquérito no Senado Fede-
ral, o empresário se apre-
sentou aos parlamentares 
na quarta-feira, 30, quando 
desembarcou dos Estados 
Unidos. Após o interroga-
tório, Barroso autorizou a 
liberação do passaporte.

“Defiro a liminar para 
determinar a devolução 
do passaporte do paciente, 
incumbindo ao Juízo da 1ª 
Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Campinas a 
adoção das providências 
necessárias. Comunique-
se, com urgência, à autori-
dade impetrada e ao Juízo 

da 1ª Vara Federal da Sub-
seção Judiciária de Campi-
nas”, escreveu.

Na semana passada, 
ao suspender a condução 
coercitiva do empresário, o 
ministro avisou que decidi-
ria ‘oportunamente’ sobre 
a devolução do documento.

Em seu depoimento, 
Wizard fez uso do habeas 
corpus que lhe garantiu di-
reito ao silêncio e se recusou 
a responder a maioria das 
perguntas feitas pelos par-
lamentares. O senador Omar 
Aziz (PSD-AM), presidente 
da CPI, sinalizou que vai re-
correr do salvo-conduto.

Barroso manda devolver 
passaporte de Carlos Wizard

blicado pelo Estadão/Broad-
cast no dia 10 de junho indi-
ca que, dos 32 deputados que 
compunham a comissão até o 
mês passado, 21 eram favorá-
veis ao texto e apenas quatro, 
contrários. Outros sete disse-
ram estar indecisos.

Com as substituições já 
feitas, o número dos favoráveis 
cai para 16, com dez votos con-

trários. Tudo indica que, com 
outras alterações e a adesão 
de indecisos, o placar poderá 
virar até a data da votação.

Diante da mudança de 
cenário e para impedir a 
derrota total da proposta, o 
deputado Aécio Neves (PS-
DB-MG) apresentou uma su-
gestão de que apenas 3% das 
urnas eletrônicas tivessem 

a mudança introduzida nas 
próximas eleições, numa es-
pécie de teste de avaliação.

Aécio é titular da comis-
são e defensor da PEC. Como 
candidato à Presidência em 
2014, o tucano contestou o 
resultado da eleição, quando 
foi derrotado pela petista Dil-
ma Rousseff, mas o protesto 
não prosperou.



56,1%
É a probabilidade hoje de 
classifição do Campinense 

para terminar no G4, 
segundo o site chancedegol

27,8%
É o percentual apontado de 
chances de classificação do 
Treze, após a realização de 
quatro rodadas no Grupo 3

Equipes vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro 
está entre os quatro melhores e o alvinegro, na parte de baixo da tabela

Um clássico, independente de 
onde e em que momento de uma 
temporada, sempre vale mais do 
que apenas os pontos em disputa 
na partida. É sob esse olhar que 
Campinense e Treze enxergam a 
partida que farão hoje, às 15h, no 
estádio Amigão. A partida é válida 
pela quinta rodada do Campeona-
to Brasileiro da Série D e vai co-
locar, frente a frente, os rivais em 
momentos opostos na competição 
e na temporada como um todo.

Para o Campinense, time que 
detém o mando de campo da par-
tida - em tempos de pandemia da 
covid-19 e sem a presença de tor-
cedores, efetivamente, o jogo será 
de campo neutro -, o momento na 
temporada segue positivo, após o 
título estadual, a equipe acabou 
perdendo na terceira rodada para 
o Sousa, no entanto, no jogo pas-
sado, foi até a cidade de Caruaru 
e venceu o Central, por 1 a 0, para 
retornar a ocupar uma vaga no 
G4 do Grupo 3, agora, na terceira 
colocação.

Mesmo vivendo um mo-
mento melhor que o do adver-

sário, a Raposa prega respeito 
para o clássico e muita concen-
tração. Para o volante Patrick 
- um dos destaques da equipe 
formando uma exitosa dupla 
com Rafinha no meio de campo 
rubro-negro -, esse é um jogo 
onde a equipe precisa atentar 
aos detalhes e buscar aprovei-
tar as fragilidades do adversá-
rio para somar mais três pontos 
na tabela e seguir firme no G4.

“Sabemos que clássico se re-
solve nos detalhes. Não temos 
absolutamente nada a ver com o 
momento que o adversário está 
vivendo e, lógico, vamos tentar 
tirar proveito disso, mas sabemos 
que será um jogo complicado, 
pois, como disse, esse tipo de jogo 
se resolve nos detalhes. Estamos 

fazendo um grande trabalho, lá 
atrás havia muita desconfiança, 
mas o grupo buscou crescer e 
fomos coroados com o título esta-
dual, no entanto, essa chave já foi 
virada e agora nosso foco é con-
quistar esse tão sonhado acesso e, 
para isso, vamos buscar em cada 
jogo a vitória e não será diferente 
nesse próximo compromisso”, 
afirmou Patrick.

Enquanto isso, o Galo, que so-
freu uma eliminação precoce no 
Campeonato Paraibano, sem con-
seguir chegar nem nas semifinais, 
depois de ter vencido a disputa 
no ano passado, segue sem saber 
o que é vencer uma partida na Sé-
rie D e já acumula, oito jogos sem 
somar mais que um ponto, já que 
sua última vitória foi no dia 6 de 
maio - 2 a 1 diante do Nacional de 
Patos - ainda pela quarta rodada 
do estadual.

Mesmo com esse retrospecto 
negativo, o técnico Tuca Guima-
rães - que assumiu a equipe no 
jogo em que o Treze foi elimina-
do do estadual pelo São Paulo 
Crystal, em cobrança de pênaltis 
- acredita que a equipe vem evo-
luindo e que o caminho das vitó-
rias está próximo de ser aberto. 

Para o treinador, o clássico será 
mais um compromisso importan-
te onde a equipe precisa seguir 
seu processo de crescimento e 
jogar com intensidade para sair 
com os três pontos do Amigão. 

“Temos uma avaliação de 
que tem havido uma evolução 
da equipe a cada jogo. Desde a 
minha chegada, assumimos uma 
proposta de jogar enquanto uma 
equipe grande, ou seja, encurra-

lar, buscar a posse e controlar as 
ações. Esse é um processo que 
demora um pouco para se firmar, 
mas estamos evoluindo e não 
me assusta o fato de estarmos a 
quatro pontos do G4, pois eu não 
tenho dúvida que vamos terminar 
dentro dele. Vamos agora para 
um clássico onde sabemos que é 

necessário haver respeito contra 
o adversário, mas eu considero 
que será mais um grau no nosso 
processo de evolução, dentro dis-
so e sabendo a importância desse 
jogo para o clube, vamos buscar 
fazer um clássico muito equilibra-
do e intenso.

Este ano, as duas equipes já 
se enfrentaram na fase de classifi-
cação do Campeonato Paraibano 
e o rubro-negro levou a melhor 
com uma vitória de 1 a 0. O Cam-
pinense avançou e chegou ao 
título estadual, mas o Galo ficou 
nas quartas de final ao ser der-
rotado pelo São Paulo Crystal. No 
Campeonato Brasileiro da Série 
D as equipes estão separadas por 
quatro pontos com a Raposa em 
terceiro com sete pontos e o Galo 
apenas três. Ainda faltam muitos 
jogos para a definição dos quatro 
melhores até o fechamento da 
fase de classificação, mas o site 
chancedegol, especialista em 
probabilidades de classificação, 
aponta o Campinense com 56, 
1% com chances de terminar no 
G4 e o Treze somente 27,8%. Os 
percentuais vão variando de acor-
do com os resultados dos jogos a 
cada rodada.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Dia de Belo e Belas
No futebol masculino, o Botafogo enfrenta o Tombense, 
em Minas, pela Série C; no feminino, time decide vaga 
no Brasileiro A2 contra o Ceará. Página 23

 ClássiCo dos Maiorais 

Raposa e Galo Duelam 
no aMiGão pela sÉrie d
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Após a vitória sobre o 
Altos, na rodada passada, o 
Botafogo tenta hoje chegar 
à liderança do grupo A da 
Série C, com uma vitória 
sobre o Tombense, em Tom-
bos-MG. O Belo está à frente 
do time mineiro, na terceira 
colocação, com oito pontos, 
um a menos do que o líder 
Manaus. Já o Tombense tem 
sete pontos e está na sétima 
posição, com seis pontos. 
A partida está programada 
para as 17 horas, no está-
dio Antônio Guimarães de 
Almeida, batizado de Almei-
dão, pelos torcedores mi-
neiros. O trio de arbitragem 
para esta partida será da 
Bahia. O árbitro central será 
Wagner Francisco Silva Sou-
za, o assistente número um 
será Paulo de Tarso Bregada 
Gussen, e o número 2 será 
José dos Santos Amador.

Com a primeira vitória 
jogando em casa, o Botafogo 
conseguiu uma motivação 
extra. O treinador Gerson 
Gusmão gostou muito da 
atuação da equipe e deverá 
escalar o mesmo time que 
começou a partida contra o 
Altos, na vitória por 2 a 0. 
Desta forma, o time deve-
rá jogar em um 3-5-2, com 
quatro zagueiros. Segundo 
ele, apesar do grande nú-
mero de atletas defensivos, 
a equipe foi muito ofensiva 
contra o Altos e poderia ter 
saído de campo com uma 
goleada.

“Em time que se ganha, 
não se mexe. A equipe foi 
muito bem no jogo passa-
do, não só pela vitória, mas 
principalmente pela perfor-
mance do time. Então, não 

vejo motivos para mudan-
ças. É claro que pode haver 
uma variante aqui outra 
ali, mas em decorrência do 
que vai apresentar o adver-
sário. Eu espero um jogo 
muito difícil, assim como 
são todos os jogos desta Sé-
rie C. As equipes são muito 
niveladas e não há um time 
bem superior aos demais. 
O Tombense fez um grande 
Campeonato Mineiro, man-
teve a base e espero muita 
dificuldade na casa deles”.

O volante Pablo e o 
meia Clayton foram libe-
rados pelo departamento 
médico e estão à disposição 
do treinador, mas deverão 
ficar no banco de reservas. 
Por outro lado, o goleiro 
Felipe foi submetido a uma 
cirurgia e deverá ficar por 
um bom tempo longe dos 
gramados. 

Sendo assim, o Belo 
deverá entrar em campo 
com a seguinte formação: 
Rhuan, Fred, Daniel Feli-
pe e William Machado, Sá-
vio, Juninho, Gabriel Yanno, 
Gabriel Araújo e Esquerdi-
nha(Clayton), Welton e Luã.

O Tombense perdeu a 
invencibilidade na última 
rodada, ao ser derrotado 
pelo Manaus, por 2 a 1, em 
Manaus. A equipe do téc-
nico Rafael Guanaes vinha 
de vitória e queria embalar, 
mas foi surpreendida pela 
equipe amazonense. Agora, 
jogando em casa, onde ainda 
não perdeu, o time mineiro 
espera uma nova vitória, 
para encostar nos líderes. 

Uma provável equipe 
do Tombense é a seguinte: 
Felipe, Yago, Wesley, Eduar-
do Neto e David; Falcão, Ro-
drigo e Jean Lucas, Everton, 
Amarildo e Rodrigo Carioca.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Belo joga para se manter no G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro e 
técnico Gerson Gusmão mantém o mesmo time que venceu o Altos do Piauí

Botafogo enfrenta o
Tombense em Minas

Foto: Instagram/Botafogopb

O técnico Gerson Gusmão observa  os jogadores durante treinamento na Maravilha do Contorno, fazendo os últimos acertos para o jogo em Tombos

Belas têm jogo decisivo contra o Ceará pelo Brasileiro A2

O Botafogo terá, hoje, uma 
missão difícil com sucesso im-
provável, diante do Ceará pelo 
jogo da volta nas oitavas de 
final do Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino Série A2. A 
partida será, às 15h, na Cidade 
Vozão, centro de treinamentos 
do time cearense, localizado em 
Itaitinga, na Região Metropoli-
tana de Fortaleza. Tendo per-
dido no Almeidão na primeira 
partida do mata-mata da com-

petição nacional, por 2 a 1, as 
“Belas do Belo”, precisam agora 
de uma vitória por ao menos um 
gol de diferença para levar o 
jogo para as penalidades.

De antemão, vencer um 
adversário fora de casa, evi-
dentemente é complicado, mas 
não algo incomum no futebol, 
especialmente em fases decisi-
vas, como é o caso. O proble-
ma é que essa será a terceira 
partida entre Botafogo e Ceará 
nessa Série A2 e, em ambas, 
as cearenses, além de vencer 
por 2 a 1 - o primeiro jogo foi 

ainda pela fase de grupos -, 
foram superiores ao longo dos 
90 minutos. No entanto, es-
pecialmente o segundo tempo 
realizado pelas Belas, no último 
confronto entre as equipes, 
mostrou que essa não é uma 
missão impossível.

Diante desse cenário de 
favoritismo das adversárias e a 
necessidade de se reverter um 
placar, fora de casa, a expecta-
tiva é que as Belas busquem o 
resultado, mas isso não poderá 
ser feito de qualquer forma. Se-
gundo Guilherme Paiva, auxiliar 

técnico da comissão chefiada 
por Gleide Costa, esse é um 
jogo em que a equipe precisa 
buscar a vitória, mas sem se 
desguarnecer defensivamente. 
Apesar das dificuldades, ele 
acredita na classificação e con-
fia na qualidade da equipe da 
estrela vermelha.

“A gente vai em busca do 
resultado. Não há outra coisa 
a fazer e não podemos realizar 
uma partida onde a gente vá 
apenas para se defender, no 
entanto, também não podemos 
atacar de qualquer forma, pois 

isso pode acabar resultando 
em um revés maior. O Ceará é 
realmente um time muito forte 
e com uma estrutura superior a 
nossa. Especialmente pela se-
gunda parte do primeiro jogo, 
vimos que temos condição de 
brigar e poderíamos até ter 
chegado ao empate e isso nos 
dá esperança para acreditar 
na nossa capacidade. Portanto, 
vamos buscar fazer um jogo 
correto e construir essa vitória 
para buscar a vaga nas quartas 
de final”, explicou Guilherme 
Paiva.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na belíssima cidade do Reci-
fe, a famosa Veneza brasileira, precisamente 
no dia dez de abril do ano de mil novecentos 
e quarenta e três, e como a maioria dos ga-
rotos daquela saudosa época gostava muito 
de jogar futebol de campo. Os seus pais o 
batizaram como Nereu Carlos de Carvalho, 
mas para o mundo da bola ele ficou conheci-
do como o “zagueiro NEREU”.

Dos antigos campos de pelada da terra 
do poeta João Cabral de Melo Neto, Nereu foi 
selecionado para compor as categorias de 
base do Clube Náutico Capibaribe, o Alvir-
rubro dos Aflitos, que estava investindo em 
busca de novos talentos.

Sua juventude foi toda com a camisa 
alvirrubra, treinando e jogando em todas as 
categorias existentes na época. A sua boa 
estatura, firmeza na marcação, antecipação 
nas jogadas e saída de bola com segurança 
o tornaram um zagueiro central vistoso e 
disputado por várias equipes.

Para a alegria dos paraibanos, o jovem 
zagueiro Nereu foi observado pelo despor-
tista Aldo Grisi, então dirigente da antiga 
Associação Atlética PIBIGÁS, equipe de fute-
bol profissional existente em João Pessoa no 
início da década de sessenta.

No dia primeiro de agosto de 1963, o 
primeiro contrato como profissional de Ne-
reu foi assinado com a promissora equipe do 
gás, estando ele já residindo aqui na capital 

das acácias. O seu vistoso e seguro futebol 
permaneceu naquela extinta equipe até o dia 
31 de janeiro de 1964.

Em abril do ano de 1964, Nereu, que já 
possuía o reconhecimento da crônica espe-
cializada e dos torcedores, assinou contrato 
com o Botafogo Futebol Clube, passando 
a ser um dos ídolos do alvinegro e tendo a 
satisfação de formar a dupla de zaga com o 
inesquecível Marajó.

No Botafogo Futebol Clube, Nereu teve a 
sua fase áurea como jogador profissional, in-
clusive sendo observado por grandes equipes 
da vizinha cidade do Recife. Porém, o destino 
queria que ele permanecesse na Paraíba.

Nereu permaneceu no Botafogo Futebol 
Clube até o ano de 1967, quando foi para 
outro alvinegro da capital, desta vez o Santos 
Futebol Clube do saudoso Walter Tereré 
Marsicano. Depois de uma ótima passagem 
pelo saudoso Santos, Nereu assinou contra-
to em 27 de março de 1968 com o extinto 
Esporte Clube União.

No rubro-negro pertencente ao Jornal 
e Gráfica A União, dirigido pelo abnegado e 
aguerrido “Seu Costeira”, Nereu reforçou a 
defesa por duas temporadas, registrando o 
seu futebol naquela equipe que muito contri-
buiu para a história do nosso futebol.

Finalmente, o nosso homenageado 
ainda jogou e reforçou os quadros do Íbis 
Futebol Clube, o pássaro preto da Torrelân-

dia, nos anos de 1969 e 1970, quando aquela 
equipe que revelou grandes jogadores para 
o nosso estado, voltou a disputar a primeira 
divisão de profissionais e encerrou a sua 
carreira.

Extracampo, Nereu trabalhou como 
representante de medicamentos para os 
grandes laboratórios nacionais e internacio-
nais, onde também se destacou em decor-
rência de seu profissionalismo e seriedade. 
Em 1990, por problemas de saúde, ele foi 
aposentado.

Conhecido por sua forma de tratar as 
pessoas com urbanidade e atenção, lamenta-
velmente no dia cinco de junho do corrente 
ano, Nereu faleceu em decorrência de um 
câncer que havia adquirido e vinha tentando 
curar.

Para nós cronistas, desportistas e 
torcedores, ficou a certeza de que o cidadão 
Nereu Carlos de Carvalho, o popular NEREU, 
escreveu o seu nome com tintas douradas e 
perpétuas na brilhante história do futebol 
paraibano.

Você se lembra do zagueiro Nereu?

Foto: Arquivo pessoal



Esportes
Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de julho de 2021     |     A UNIÃO       23

Trio paraibano está entre os 30 clubes com as melhores médias de público na história do Campeonato Brasileiro

Treze, Botafogo e Campinen-
se estão entre os 30 clubes com as 
melhores médias de público da his-
tória do Campeonato Brasileiro da 
Primeira Divisão. Segundo o pesqui-
sador João Ricardo de Oliveira, em 
levantamento publicado no Vermi-
nosos Por Futebol, blog especiali-
zado na cobertura futebolística. No 
ranking estabelecido na pesquisa é 
feito uma divisão entre as equipes 
que participaram em mais de sete 
edições da elite do futebol nacional - 
casos de Belo e Galo - e os times com 
menos ocorrências - caso da Raposa 
- entre os anos de 1971 e 2019.

Com sete participações em pri-
meiras divisões nacionais, Treze e 
Botafogo aparecem na 21ª e 23ª co-
locações, respectivamente, dentro 
do levantamento. Os clubes possuem 
médias de público de 13.269 especta-
dores, no caso do Galo da Borborema, 
e 13.085 torcedores nos jogos em que 
o time da capital esteve em campo 
nessas competições. As duas equipes 
estão à frente, por exemplo, de times 
como o Santos, Athletico Paranaense, 
Goiás e Chapecoense. Entre os clubes 
do Nordeste, a dupla que faz o “Clás-
sico Tradição” do futebol paraibano, 
está em sexto e sétimo lugar.

Com quatro participações, den-
tro do período histórico avaliado 
pela pesquisa, na primeira divisão 
nacional, o Campinense surge na oi-
tava colocação entre os clubes com 
menor número de presenças na eli-
te nacional. No entanto, a média de 
público da Raposa é inferior às de 
Treze e Botafogo, mesmo o núme-
ro de jogos sendo menor. No caso 
do rubro-negro de Campina Gran-
de, 11.282 torcedores, em média, 
acompanharam os jogos da equipe 
ao longo de seus jogos no patamar 
mais elevado do futebol brasileiro.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Botafogo, Campinense e Treze se
destacam no ranking de torcidas

Afastamento de Caboclo é prorrogado

Eurocopa provoca aumento da covid-19

Abertura de Jogos
sem torcedores

Mercedes mostra reação para o GP da Áustria de F-1

Conforme o Estadão adiantou, 
o presidente afastado da Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF), Rogério Caboclo, teve seu 
afastamento prorrogado por mais 
60 dias. Ele deixou o cargo pro-
visoriamente por 30 dias a pedido 
da Comissão de Ética da entidade 
para responder à acusação interna 
de assédio moral e sexual contra 
uma funcionária. Os diretores que 

estão no comando na CBF, lidera-
dos pelo presidente interino Coronel 
Antonio Nunes, se reuniram para 
decidir pelo novo prazo. O caso 
continua sendo investigado. O di-
rigente está afastado desde o dia 
6 de junho. O presidente afastado, 
por exemplo, acusa seu antecessor 
de oferecer R$ 12 milhões à fun-
cionária para que ela não leve a 
acusação de assédio adiante.

A presença de público nos estádios de 
futebol durante a Eurocopa e nos pubs 
e bares das cidades-sede dos jogos está 
impulsionando o atual aumento nas 
infecções por coronavírus na Europa, afir-
mou a Organização Mundial de Saúde. 
E o anúncio de novas infecções chega 
justamente no início das quartas de final. 
Segundo a OMS, um período de 10 se-
manas de queda nas novas infecções por 
novo coronavírus em toda a região che-

gou ao fim e uma nova onda de infec-
ções será inevitável, caso os torcedores e 
demais pessoas “baixem a guarda”. Na 
semana passada, o número de novos ca-
sos aumentou 10%, impulsionado pelas 
multidões na Eurocopa devido a, viagens 
e flexibilização das restrições, afirmou a 
OMS. “Temos de olhar para muito além 
dos próprios estádios”, afirmou Catherine 
Smallwood, autoridade responsável pe-
las situações de urgência do órgão.

Não ter a presença de público nas 
competições dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, que terão a sua cerimô-
nia de abertura daqui a três semanas, 
continua sendo uma opção para os 
organizadores do evento esportivo. A 
indefinição sobre o assunto continua, 
de acordo com Seiko Hashimoto, pre-
sidente do Comitê Organizador, por 
causa da situação do Japão com re-
lação à pandemia do novo coronaví-
rus.. “A situação das infecções (da co-
vid-19) muda a todo momento e isso 
vai ser assim. É totalmente incerto”, 
afirmou Hashimoto, nessa sexta-fei-
ra, em uma entrevista coletiva. “Mas 
para os Jogos de Tóquio-2020, há a 
perspectiva, a opção, de não se ter 
público nas competições”. A mesma 
preocupação foi mostrada na quinta-
feira pelo primeiro-ministro do país, 
Yoshihide Suga, que afirmou que 
avalia uma redução ou até a proibi-
ção dos torcedores no evento. 

O primeiro dia de atividades na pista do GP da Áustria, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, mostrou nesta sexta-feira mais um capítulo da 
disputa entre os dois pilotos que lutam pela liderança do Mundial. Após o holandês Max Verstappen, da Red Bull, liderar o primeiro treino livre, 
foi a vez de o britânico Lewis Hamilton desbancar o rival e ajudar a Mercedes a garantir não apenas a dobradinha, mas também a melhor volta 
do dia. O heptacampeão mundial - atual vice no campeonato, atrás de Verstappen - marcou 1min04s523 em sua melhor volta, feita com 
pneus macios. O finlandês Valtteri Bottas completou a dobradinha da Mercedes, com o tempo de 1min04s712, enquanto que Verstappen não 
conseguiu encaixar a melhor volta na sua simulação em ritmo de treino de classificação e foi apenas o terceiro, 0s217 mais lento.

Curtas
Foto: Divulgação/Mercedes-Benz Grand Prix Ltd

é a média de público do Treze, 
revelada pela pesquisa que 
mostra o time 21ª posição, 
contra 13.085 do Botafogo

13.269

Jogos dE hoJE 

n sériE A
19h
América-MG x Santos
Athletico-PR x Fortaleza
21h
Corinthians x Internacional

n sériE B
16h30
Vasco x Confiança
18h30
CSA x CRB
19h
Sampaio Corrêa x Londrina
Brasil-RS x Cruzeiro
21h
Avaí x Botafogo
21h30
Vitória x Goiás
Vila Nova x Ponte Preta

n sériE C
11h
Oeste x Ypiranga-RS
15h
Ferroviário x Volta Redonda
16h30
Manaus x Jacuipense
17h
Tombense x Botafogo-PB
Novorizontino x Botafogo-SP
19h
Santa Cruz x Paysandu

n EuroCopA
(Quartas de final)
13h
Rep. Tcheca x Dinamarca
16h
Ucrânia x Inglaterra

n CopA AmériCA
(Quartas de final)
19h
Uruguai x Colômbia
22h
Argentina x Equador

é econômico, pois a presença do 
torcedor significa receita para os 
clubes. Outro aspecto está relacio-
nado com desempenho dos atletas, 
essa ausência implica em mudan-
ças na performance dos jogado-
res e temos notado uma queda na 
qualidade técnica, por exemplo, 
nas três principais divisões do fu-
tebol brasileiro e isso está atrelado 
com uma redução dessa exigência 
e apoio do torcedor na arquibanca-
da. Por fim, um terceiro elemento é 
um prejuízo na perspectiva lúdica, 
pois tanto para os atletas quanto 
para a torcida, há menos prazer 
nessa interação, afinal, uma coisa 
é estar no estádio fazendo parte 

desse ritual que, do ponto de vista 
antropológico e sociológico, é ma-
ravilhoso. Outra condição é acom-
panhar os jogos de casa, pela tele-
visão ou algum dispositivo móvel. 
Na lógica do atleta, também se per-
de muito ao vivenciar essa atmos-
fera do campo vazio, sem a energia 
da torcida”, explicou.

Um campo de jogo sem o torce-
dor, é quase como jogar futebol sem 
a bola, pois nessa relação, torcida e 
times, necessariamente, precisam 
ser componentes do mesmo espa-
ço. Quando a pandemia retirou dos 
estádios uma parte do que é esse 
esporte foi brutalmente retirada.

“A ausência do torcedor no fu-

tebol, deixa o jogo incompleto, pois 
esse é um fenômeno culturalmente 
partilhado entre as performances 
dos jogadores e dos torcedores in-
teragindo no mesmo espaço. Por 
conta da pandemia, esse fenômeno 
acaba ocorrendo apenas de forma 
mediatizada, pois a relação está sen-
do feita apenas através dos meios de 
comunicação e das ferramentas tec-
nológicas, condição que implica em 
uma deformação do que é o futebol”, 
afirmou Edônio Alves.

Campinense, Treze e Botafogo são os 
paraibanos que aparecem na pesquisa 

desde o início do Brasileiro, que hoje sofre 
com a pandemia, sem jogos com torcedores

Mudança de cenário
Não é por acaso que o levanta-

mento avalia as médias de público 
apenas até 2019, afinal, 2020 foi o 
ano marcado pela pandemia da co-
vid-19, onde os jogos das divisões 
nacionais já ocorreram sem a pre-
sença de público. Essa ausência dos 
torcedores, é um fator que ainda 
permanece, afinal, a crise sanitária 
continua fazendo milhares de víti-
mas, diariamente, no Brasil.

Por conta desse cenário, a pre-
sença do torcedor, marcante nas 
campanhas dos clubes paraibanos, 
dentro dessas divisões nacionais, 
algo que o ranking demonstra com 
clareza, está interrompida e, por 
conta disso, o espetáculo do futebol, 
fica incompleto e deficitário, seja 
do ponto de vista financeiro, téc-
nico e emotivo. Para Edônio Alves, 
professor, doutor e pesquisador do 
futebol, da Universidade Federal da 
Paraíba, sob esses três aspectos, há 
danos notórios ao jogo e suas nuan-
ces, dentro e fora dos gramados.

“Existem três prejuízos fun-
damentais ao futebol. O primeiro 

Fotos: Divulgação/Campinense/TVTorcedor
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Aforismo
“O que eu odeio é que algum dia tudo se reduzirá a 

nada, os amores, os poemas. Acabaremos recheados 
de terra como um taco barato. Que coisa mais triste, 
tudo é tão triste – a gente passa a vida inteira feito 

bobo pra depois morrer que nem besta.”

(Charles Bukowski)

1935 — André Citroën, engenheiro e empresário francês

1971 — Jim Morrison, músico norte-americano

2020 — Leonardo Villar, ator brasileiro

Mortes na História

Algumas mulheres manifestam transtornos mentais que podem culminar com a automutilação, dizem especialistas

Entre os anos de 2019 até a pri-
meira metade de 2021, foram regis-
tradas 112 mortes por suicídio entre 
mulheres na Paraíba. A maioria foi 
“lesão autoprovocada intencional-
mente”, por enforcamento, estrangu-
lamento e sufocação, com 71 óbitos. 
Os números são da Gerência Executi-
va de Vigilância em Saúde, da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES-PB) e 
apontam que os casos mais frequen-
tes ocorrem dos 20 aos 59 anos.

A “autointoxicação intencional” 
por pesticidas, “por exposição”, inten-
cional, a outras drogas, medicamen-
tos e substâncias biológicas e às não 
especificadas, bem como a “lesão au-
toprovocada intencionalmente por 
precipitação de um lugar elevado” 
também são destaques na pesquisa. 
As faixas etárias com maiores casos 
no levantamento são: 50-59 anos, 
com 24 mortes; seguido de 20-29, 
com 21; e 30-39, com 20 óbitos.

Os pensamentos e sentimentos 
de colocar fim à própria vida podem 
atingir pessoas de diferentes origens, 
classes sociais, idades, orientações 
sexuais e identidades de gênero. Na 
gestação, tais sensações podem pio-
rar, especialmente porque o período 
é marcado por forte ansiedade: em 
saber se o bebê vai nascer bem, se 
a mulher vai ter um bom parto ou 
vai sofrer, entre outros questiona-
mentos. Já no puerpério, isto é, nos 
45 dias após o nascimento, iniciam 
vários fenômenos físicos e mentais, 
como a redução da produção hormo-
nal e retorno dos órgãos reproduto-
res ao estado de antes da gravidez. 

É nessa fase até o primeiro ano 
pós-parto que as mulheres podem 
manifestar diversos transtornos 
mentais, que podem culminar no 
suicídio. “Quem já foi mãe deve ter 
tido essa ansiedade na gestação. Tem 
muitos mitos, muita coisa que se fala 
durante o parto: ‘você vai ver o que eu 
passei’; ‘vai ver o que é ser mãe’. São 
coisas que vêm passando de geração 
em geração, de vizinhos e colegas. E 
isso mentalmente, dependendo de 
cada pessoa, ela vai ter uma resposta 
positiva ou não”, afirma a ginecologis-
ta e obstetra Anita Leopoldina Brito.

Pesquisas apontam que o suicí-
dio por automutilação ou overdose 
estão entre as principais causas de 
óbito em mulheres durante o pri-
meiro ano após o parto. A entidade 
norte-americana Maternal Mental 
Health Leadership Alliance detectou 
que as visitas aos médicos durante 
o pré-natal e o primeiro ano de vida 
dos filhos são as oportunidades na 
qual clínicos, pediatras ou ginecolo-
gistas podem avaliar a saúde mental 
das pacientes e, se necessário, enca-

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Pesquisa alerta para casos de 
suicídio no 1o ano pós-parto

À esquerda, a médica ginecologista Anita Leopoldina Brito; ao centro, a psicóloga e terapeuta cognitivo comportamental Anne Paiva; e, à direita, o psiquiatra Charlles Lucena

minhá-las ao acompanhamento psi-
quiátrico.

Assim, tão valioso quanto anali-
sar o peso, pressão arterial, glicose, 
sexo do bebê, dentre outros aspec-
tos físicos da futura mamãe, discutir 
sobre a saúde mental durante e após 
a gestação, tem-se mostrado funda-
mental para uma avaliação completa. 
Essa é possível através de uma abor-
dagem multidisciplinar com psiquia-
tras, psicólogos, ginecologistas ou 
obstetras, pediatras, equipe de en-
fermagem, assistente social e outros 
especialistas.

Nesse sentido, a psicóloga e te-
rapeuta cognitivo comportamental 
Anne Paiva afirma que é possível 
prevenir o suicídio após a materni-
dade, porque existe a possibilidade 
de alguma questão de saúde mental 
ser cuidada ainda durante a gravidez. 
“Durante a gravidez, a gestante pode 
sinalizar comportamentos e traços 
de humor embotado ou depressivos. 
O que pode ser feito é a intervenção 
imediata com psicoterapia. Isso pode 
minimizar os danos emocionais e 
evitar um pensamento ou tentativa 
de suicídio”, explica.

A especialista ressalta que ave-
riguar os riscos de uma determinada 
gravidez, prever uma depressão an-

Colaboração familiar é 
considerada importante

A família é considerada importante no processo, já que 
muitas vezes fazem parte da causa principal do desequilíbrio 
da paciente. Ela pode ajudar ouvindo incondicionalmente a 
mãe, dando suporte com o bebê e tarefas do cotidiano, pro-
movendo a interação mãe-bebê e estando presente, trazendo 
fatos positivos.

“Para a família, é muito importante o entendimento do 
adoecimento da paciente, a percepção de que aquela pessoa 
está em sofrimento para que medidas sejam tomadas em 
prol de sua proteção. A partir do momento que se percebe 
alterações de comportamento, de rotina, ela falar excessiva-
mente em morte ou em temáticas negativas relacionadas à 
morte, despedidas, conversas as quais não é habituada, não 
deve se subestimar essa possibilidade”, detalhou o psiquiatra 
Charlles Lucena.

Conforme o médico, os parentes devem acolher a dor da 
mulher, se manter junto e vigilante ao que está acontecendo 
e procurar ajuda médica e psicológica. Amigos e colegas de 
trabalho também colaboram ao perceber mudanças nos há-
bitos, no tom do discurso, forma de se vestir ou ainda quando 
a pessoa se ausenta, e se compromete de forma diferente 
com situações do cotidiano. “Mudanças de comportamento 
e de humor quando observadas precocemente podem ser 
tratadas de forma rápida e evitar que a situação evolua para 
o suicídio”, alertou.

O psiquiatra afirma que não há uma causa específica 
para o suicídio, tanto após a maternidade, quanto em outras 
pessoas, pois ele pode ser um sintoma de diversos problemas 
psiquiátricos que, em sua forma grave, podem levar o indivíduo 
a morte. “Depressão, transtornos ansiosos, transtornos de per-
sonalidade, esquizofrenia e dependência química são alguns 
exemplos de quadros que em momentos de maior gravidade 
e pressão e quando não adequadamente tratados, somados 
a fatores externos e ambientais complicadores, podem levar 
alguém a pensar e tentar o suicídio” esclareceu.

Para as pacientes com transtornos mentais prévios (depres-
são, ansiedade ou de história familiar positiva desses sintomas), 
ele aconselha procurar o ginecologista ou obstetra.

Fatores físicos, emocionais e qualidade de vida
Anne Paiva explica que a de-

pressão pós-parto pode estar asso-
ciada a fatores físicos, emocionais, 
estilo e qualidade de vida, além de 
ter ligação, também, com outros 
transtornos mentais. No entanto, 
a sua principal causa é o enorme 
desequilíbrio de hormônios em de-
corrência do término da gravidez.

Conforme o psiquiatra Charl-
les Lucena, geralmente ela surge 
a partir da primeira semana após 
o nascimento do bebê, até um ano 
depois. Normalmente, algumas 
mulheres podem ter tristeza, me-
lancolia e ansiedade no puerpério. 
Mas, quando os sintomas são in-
tensos e duram mais de duas se-
manas, a doença já está presente. 
“Nesse período, a mulher está mais 
suscetível a apresentar um quadro 
depressivo que é a depressão pós

-parto. Se não for tratada pode evo-
luir para quadros mais negativos”, 
descreveu.

A ginecologista esclarece que 
a depressão pós-parto e a psicose 
puerperal são diferentes, porém 
uma faz parte da outra. Ela acon-
selha buscar ajuda profissional no 
primeiro sintoma, e contar com a 
família para descobrir o que está 
por trás destas manifestações. 
“Na psicose temos que ter mais 
cuidado até em introduzir medi-
camentos e acompanhamento de 
psicólogo, psiquiatra e ter uma 
assistência familiar mais atenta, 
porque essa mãe vai ser uma cai-
xinha de surpresa. Não se sabe se 
vai ter uma agressividade com a 
criança, com ela mesma ou ela ser 
apática, a ponto de não comer, não 
urinar, ficar em cima da cama du-

rante meses”, analisa Anita Brito.
Charlles Lucena observa que 

tanto a depressão pós-parto quan-
to a psicose puerperal, que é uma 
forma mais grave do mesmo qua-
dro (doença psiquiátrica do fim da 
gestação ou pós-parto que provo-
ca delírios, alucinações e ruptura 
com a realidade) podem evoluir 
para o suicídio. “As mulheres após 
o nascimento do bebê apresentam 
alterações hormonais importan-
tes que podem desencadear esse 
transtorno, que se não tratada 
adequadamente podem evoluir 
tanto para o suicídio quanto para 
o infanticídio. É uma estatística 
maior de mulheres nesse perío-
do em função das suas mudanças 
hormonais. Não se deve subesti-
mar e tratar esses quadros para 
que não evoluam”, reforça.

Geralmente são pessoas 
que têm psicose e precisam 

ser orientadas por 
psicólogo ou psiquiatra

Perfil
terior à gestação ou perceber algum 
sinal de uma provável tentativa de 
suicídio após o parto, são questões 
muito subjetivas, já que cada caso é 
único. Porém, observa que a maioria 
das que desenvolvem depressão pós
-parto já apresentavam sintomas de 
que isso podia acontecer ainda du-
rante a gestação. “Temos que detec-
tar, tratar e monitorar as pacientes 
em alto risco. O período de maior ris-
co nas que passaram bem a gestação 
se situa nas primeiras 12 semanas 
após o parto”.

Além de comportamentos co-
muns como o isolamento, a mãe pode 
chegar a agredir ou matar o próprio 
filho. As vítimas da depressão pós
-parto bem como de outros transtor-
nos de saúde mental nesse período 
ficam mais agressivas e podem tentar 
o suicídio. Essa situação, conforme a 
ginecologista Anita Brito, já poderia 
caracterizar uma depressão profun-
da e até a psicopatia.  “Os níveis de 
progesterona e prolactina, são pro-
duzidas no cérebro, na hipófise, que 
é uma parte neurológica. Quando 
tem um aumento, ela tem um ede-
ma cerebral. Essas pacientes podem 
perder totalmente a consciência e 
se arrependem depois que voltam 
porque é como se fosse um surto. 
Elas podem ser violentas a ponto de 
matar e nem perceber o que estavam 
fazendo”, comenta.

Já a psicóloga considera pos-
sível reverter essa situação, pois 
a verdade é que esta pessoa tenta 
acabar com o sofrimento psíquico e 
emocional e não com a própria vida. 
Com isso, lembra que as razões do 
suicídio no primeiro ano da mater-
nidade, posdem ir além de uma de-
pressão pós-parto, sendo inclusive 
motivados por problemas anterio-
res que precisam ser investigados 
pelo profissional de saúde.

Fotos: Arquivos Pessoais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
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 00028/2021, cujo objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOS-
PITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 15 
DE JULHO DE 2021, ÀS 08H30MIN (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, 02 de Julho de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: aquisição de 
veículo, 0km, tipo pick-up, cabine dupla, 4x4, destinados a atender as necessidades da secretaria 
municipal de saúde, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico 
onde será realizado o pregão: www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas e ses-
são pública: 16/07/2021 às 09h00mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes 
endereços: www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL no 
endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 01 de julho de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00029/2021
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 DV00029/2021, 
que objetiva: Expositor multiuso para feira livre med. 2,00x1,00x1,80. Confeccionado em estrutura 
tubular metalon de 25x25 na chapa 18 com travessas e diagonais em metalon 20x20 na chapa 
18, cesto principal com laterais em chapa 20 galvanizada e fundo em aramado n° 10 com solda 
processo MIG e pintura em zarcão e esmalte sintético e cobertura em vinilona; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - R$ 17.500,00.

Alcantil - PB, 02 de Julho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Expositor multiuso para feira livre med. 2,00x1,00x1,80. Confeccionado em estrutura 
tubular metalon de 25x25 na chapa 18 com travessas e diagonais em metalon 20x20 na chapa 
18, cesto principal com laterais em chapa 20 galvanizada e fundo em aramado n° 10 com solda 
processo MIG e pintura em zarcão e esmalte sintético e cobertura em vinilona. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Alcantil: 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2044 
– IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS P/ MELHORIA DA AGRICULTUR 10.010–SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 20.122.1002.2049 – MANTER AS ATIV. DE DESENV. E 
MEIO AMBIENTE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25104/2021 - 02.07.21 - METAL PLASTIK INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - R$ 17.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de gás oxigênio medicinal para recarregar os cilindros destinado a atender as necessidades das 
unidades de saúde e hospital municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - R$ 126.800,00.

Arara - PB, 22 de Junho de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás GLP em atendimento as demandas das 
diversas Secretarias do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - R$ 462.500,00.

Aroeiras - PB, 01 de Julho de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação dos serviços de patrulha mecanizada com grade aradora em atendimento 
das necessidades do município de Aroeiras – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - R$ 352.000,00.

Aroeiras - PB, 01 de Julho de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás GLP 
em atendimento as demandas das diversas Secretarias do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: Recursos 
previstos no orçamento vigentedoMunicípio de Aroeiras: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE 
CONSUMO/ 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 
00082/2021 - 01.07.21 - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - R$ 231.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de patrulha mecanizada com 
grade aradora em atendimento das necessidades do município de Aroeiras – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.110–SECRETARIA DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DA SEAGRI 02110.20.608.2022.2031 – MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODU-
TORES 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Aroeiras e: CT Nº 00081/2021 - 01.07.21 - FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - R$ 352.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada (2 Tratores agrícolas) para o Município de Baía da Traição – PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ASAP COMERCIAL EIRELI 
EPP - R$ 272.500,00.

Baia da Traição - PB, 02 de Julho de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. OBJETO: Aquisição de Patrulha Mecanizada 

(2 Tratores agrícolas) para o Município de Baía da Traição – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Asap Comercial Eireli EPP - CNPJ 20.716.823/0001-25. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 98782-7336.

Baia da Traição - PB, 02 de Julho de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO KM, DO TIPO: HATCH – MOTOR 1.0 e PICK–UP Flex, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – 
PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de julho de 2021. Início da fase de lances: 
09:01 horas do dia 15 de julho 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. E-
-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 02 de julho de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 14h30min HORAS DO DIA 15 de JULHO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA 
TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@
gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 02 de julho de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e GE HEALTHCARE 
DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Nº 
00.029.372/0002-21. Ref. PE 00001/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE 
(TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO) PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPU-
LAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11429.813000/1200-03, 
MEDIANTE EDITAL E SEU TERMO DE REFERÊNCIA. Extrato do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato 
n.º 00075/2020, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRA-
TUAL DE PRAZO 4 (quatro) meses, passando sua vigência perdurar de 25.06.2021 até 25.10.2021., 
sob a dotação orçamentária: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM  10.302.1007.2213 
MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 211.000000 
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 675.4.4.90.52.00 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL  676.4.4.80.52.00 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 25/06/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2021
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 16 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de Materiais de Limpeza 
visando atender as necessidades das Escolas, Creches e Sede da Secretaria de Educação. Recur-
sos: 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 posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (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, 02 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

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 19 de Julho 
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: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, MEDIANTE NECES-
SIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA–CEMFISIO, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 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, 02 de Junho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público aos interessados, que, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 010/2021, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para a execução de capeamento asfáltico de diversas 
ruas no bairro do Poço, com finalidade de implantação do binário, que estava marcada para o dia 
06/07/2021 às 11:00h, será adiada até ulterior deliberação, uma vez necessária adequações na 
planilha orçamentária (composições do BDI), conforme disciplinado no art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.  
Informações no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br.

Cabedelo - PB, 02 de julho de 2021
Ramon Sorrentino Batista

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público, através do presidente da CPL para co-
nhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, e que a reunião 
que aconteceria às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2021 fica adiada para o dia 08 de Julho de 
2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de empresa especializada em Construção 
Civil para Construção de 02(duas) Praças com Letreiros em Concreto nas Entradas Norte e Sul 
da Cidade de Capim-PB, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e seus com-
plementos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Capim - PB, 29 de Junho de 2021.
ANTONIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na sediada 
na Rua vereador Benedito mota nº 69 Alto branco, por meio do site https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Abertura da 
sessão publica: 08:30 horas do dia 19 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 08:40 horas do 
dia 19 de Julho 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 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 11:00 horas – 14:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652. E-mail: LICITACAO.
SEMASCG@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 02 de Julho de 2021
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00014/2021, para o dia 16 de Julho de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 16 de Julho de 2021 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Ca-
raúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Site: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/.

Caraúbas - PB, 02 de Julho de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Centro 

Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 14:00 horas do dia 
16 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Assessoria 
Técnica para o programa bolsa família, aos sistemas cadastro único, SIBEC, Sistema Rede SUAS, 
SISC, RMA - Registro Mensal de Atendimentos nos CRAS, CREAS e Programa Criança Feliz - PCF 
e Prontuário simplificado: CRAS, CREAS e Programa Criança Feliz – PCF, para os Programas 
Sociais e demais serviços da Secretaria de Assistência Social deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 02 de Julho de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Centro 
Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 15:00 horas do dia 
16 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada em gestão do Sistema único de Saúde-SUS, para prestar serviços de 
assessoria, consultoria e apoio logístico com vistas a subsidiar a pasta da saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 02 de Julho de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Centro Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 16:00 
horas do dia 16 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de execução e controle 
de prestação de contas dos convênios estaduais e federais, junto ao SICONV, SUASWEB, SIGPC/
FNDE, SGIPACTO/ESTADO e demais prestações de contas físicas FUNASA, INTEGRAÇÃO, 
DNOCS, entre outras deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. E-mail: licitacao@
conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 02 de Julho de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 16 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 16 de Julho 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, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 11:00 horas 
e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. 
E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 02 de Julho de 2021
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE COXIXOLA
PREGÃO ELTRÔNICO Nº 00004/2021

DECISÃO – SUSPENSÃO DA SESSÃO
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. A CPL, em 

decisão nos autos, por inconsistências identificadas no edital, decide suspender o referido certame, 
por prazo indeterminado, nos termos do §4º, do art. 21, da Lei nº. 8.666/93.

Coxixola (PB), 02 de julho de 2021.  
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que objetiva: Aquisição de 
Veículo tipo Van /Minibus com capacidade para 16 pessoas para transporte dos alunos da Rede 
Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO 
LTDA - R$ 215.000,00.

Dona Ines - PB, 29 de Junho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para executar Reforma geral/recuperação das 16 escolas ativas da Rede Municipal de 
Educação de Dona Inês e das suas áreas de recreação. 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 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771110. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 02 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de veículo tipo caminhão carroceria aberta para suprir as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no ano de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 
12.361.2007.2014– Manter as Atividades do Ensino Fundamental –MDE. 3390.36/3390.39 –Outros 
Serviços deTerceiros –Pessoa Física/Juridica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00088/2021 - 16.06.21 - 
ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 - R$ 21.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Veículo tipo Van /Minibus com capacidade para 16 pessoas para trans-
porte dos alunos da Rede Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 12.361.0238.1006Construir/Ampliar/
Reformar/Equipar Unida des Escolares. 4490.52.99.1111–Equipamentos e Material Permanen-
te/4490.52.99.1124– Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 
00100/2021 - 30.06.21 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 215.000,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 49.2020.

OBJETO: Prorrogação por mais 01 (um) mes, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 303/2020 datado de 01/06/2020 e com término de vigência em 31/12/2020, 
e conforme termo aditivo celebrado dia 30/12/2021 com término no dia 31/03/2021  e conforme 
segundo termo aditivo datado em 26/03/2021 e com término de vigência em 30/06/2021 celebrado 
inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa especializada no ramo pertinente 
instalada no município para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, 
ortopédicos e de traumatologia para a população do município de Guarabira.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCULANO 
MARINHO. CONTRATADA: HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA – CNPJ: 31.357.345/0001-20 - ES-
DRAS FERNANDES FURTADO

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e devido 
até o prazo que será concluído a licitação em andamento. 

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/06/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30.07.2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fórmulas e suplementos 
alimentares para doação, procedimentos realizados na Secretaria de Saúde deste município. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-
-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 02 de Julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclusão da Unidade 
Básica de Saúde – UBS CENTRO – GURINHÉM – PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 156.191,69.

Gurinhém - PB, 10 de Junho de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: Contra-
tação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclusão da Unidade Básica de 
Saúde – UBS SÍTIO RIACHO VERDE – GURINHÉM – PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 143.019,63.

Gurinhém - PB, 10 de Junho de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclu-
são da Unidade Básica de Saúde – UBS CENTRO – GURINHÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 
02.060 02060.10.301.0006.2014 02060.10.301.0012. 4.4.90.51.00.00. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00068/2021 - 10.06.21 - JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 156.191,69.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclusão 
da Unidade Básica de Saúde – UBS SÍTIO RIACHO VERDE – GURINHÉM – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 
02.060–02060.10.301.0006.2014 02060.10.301.0012.1021 4.4.90.51.00.00. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: 
CT Nº 00069/2021 - 10.06.21 - JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 143.019,63.
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Igaracy- PB, torna público   o CANCELAMENTO da publicação do 

aviso do PREGÃO PRESENCIAL   Nº 00020/2021, publicados no DOE dia 17/04/2021 pagina 28 
e jornal A UNIAO dia 17/04/2021 pagina 26.

Igaracy PB, 02 de julho de 2021.
George Carlos Vieira Lopes

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de impressoras a laser. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.
com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 02 de Julho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gases medicinais 
– oxigênio e ar comprimido –, umidificador com máscara, chicote de oxigênio, válvula reguladora, 
válvula redutora e fluxômetro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 02 de Julho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados de prédios públicos diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 02 de Julho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de julho de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2021/034067.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, torna público que, devido a 
impugnações e pedidos de esclarecimentos encaminhados, fica SUSPENSA, “sine die”, a referida 
licitação marcada para o dia 06/07/2021 às 09hs00min (horário de Brasília), devendo oportunamente 
ser fixada nova data.

João Pessoa, 02 de julho de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 IPMJP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021

24RL-FE3O-90AK-KPQA
Ratifico e homologo o Pregão Eletrônico SRP nº 004/2021, em favor da empresa JOÃO SIMÕES 

DO CARMO – CNPJ nº 40.964.157/0001-51, no valor de R$ 2.854,80 (dois mil oitocentos e cinquenta 
e quatro reais e oitenta centavos), referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
aparelhos de ares condicionados. Código CGM 24RL-FE3O-90AK-KPQA.

João Pessoa, 30 de Junho de 2021.
Caroline Ferreira Agra

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
IPMJP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 003/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021. Processo:  18.317/2021
Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 

40.955.403/0001-09 Contratado: MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº 
01.088.740/0001-94, OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
predial. Perfazendo um total de R$ 20.441,68 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e um reais e 
sessenta e oito centavos). Vigência: 31/12/2021. Chave CGM: U043-PKWZ-MBHH-97MV

Fonte de Recursos: 0.2.41(1410) – FUNPREV Ação: Manter e Implementar os Serviços Admi-
nistrativos Gerais Classificação: (06.201) 09.122.5001.392603-3.3.90.39 

João Pessoa, 01 de Julho de 2021.
CAROLINE FERREIRA AGRA

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.019/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/053287
CHAVE CGM: VBWG-28MG-MXYU-U4AI

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.019/2021, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a ser 
realizada no dia 05 de agosto de 2021, impreterivelmente as 10 h (dez horas), tendo como objeto 
a Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços de Implantação de Pavimen-
tação em Paralelepípedo e Drenagem na Rua Honduras, no bairro de Mumbaba na cidade de João 
Pessoa-PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir da quarta-feira dia 02/07/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. 
Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 
13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 01 de julho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2020

HOMOLOGO a licitação na modalidade de Seleção de Consultor Individual nº 97001/2020, Pro-
cesso Administrativo nº 2020/031851, que teve como objeto a “Contratação de consultoria individual 
para elaboração de estudos preliminares, diagnóstico e termos de referência para aquisições na área 
de tecnologia da informação à UEP - Unidade Executora do Projeto de Desenvolvimento Urbano 
Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa/PB, FINANCIADO COM RECURSOS DO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID”, com base 
o Relatório de Escolha do Consultor individual emitido pela Comissão de Análise Curricular cons-
tituída pela Portaria Interna nº 005/2021 UEP/GAPRE, publicada na 1776ª  Edição do Semanário 
Oficial do Município de João Pessoa, e no Item 5 da GN-2350-15, que regulamenta a contratação 
de serviços de consultoria no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre 
o Município de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e ADJUDICO o 
seu objeto ao Consultor MARCELO SOARES DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 006.625.227-02 
e do RG nº 085160661 DETRAN-RJ, com proposta no valor total de R$ 136.729,13 (cento e trinta e 
seis mil, setecentos e vinte e nove reais e treze centavos), compatíveis com os preços referenciais 
integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 28 de junho de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Márcio Diego Fernandes Tavares

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-013/2021

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro desta Secretaria, que trata do Processo Admi-
nistrativo Nº: 2020/103107, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS”, ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe em favor das 
Empresas: ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA – CNPJ: 33.526.357/0001-67, nos itens/valor total: 
04 (R$ 68.191,00); 05 (R$ R$ 3.589,00); 07 (R$ 12.047,40); 12 (R$ 5.728,80); 29 (R$ 4.454,80); 34 
(R$ 111.055,00); e 43 (R$ 11.254,00), totalizando R$ 216.320,00 (duzentos e dezesseis mil trezentos 
e vinte reais); GB4L LTDA – CNPJ: 09.610.356/0001-11, no item 40 pelo valor total R$ 1.280,00 (um 
mil duzentos e oitenta reais); KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA – CNPJ: 09.381.250/0001-93, 
no item 24 pelo valor total R$ 83.882,15 (oitenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e quinze 
centavos); MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA – CNPJ: 18.274.923/0001-05, 
nos itens/valor total: 08 (R$ 82.385,75); e 09 (R$ 4.356,75), totalizando R$ 86.742,50 (oitenta e 
seis mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); META COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI – CNPJ: 29.903.019/0001-20, nos itens/valor total: 03 (R$ 6.232,20); 33 (R$ 4.368,00); 45 
(R$ 69.729,00); 46 (R$ 3.679,50); e 52 (R$ 5.625,00), totalizando R$ 89.633,70 (oitenta e nove mil 
seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos); MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI – CNPJ: 
28.997.034/0001-11, nos itens/valor total: 01 (R$ 2.545,00); 06 (R$ 3.111,00); 23 (R$ 38.850,00); e 
27 (R$ 5.480,00), totalizando R$ 49.986,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais); 
UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA – CNPJ: 15.348.142/0001-11, nos itens/valor total: 02 (R$ 
1.448,00); 15 (R$ 465,60); 17 (R$ 9.450,00); 21 (R$ 16.836,00); 41 (R$ 11.400,00); 42 (R$ 6.216,00); 
47 (R$ 1.745,00); e 62 (R$ 4.900,00), totalizando R$ 52.460,60 (cinquenta e dois mil quatrocentos 
e sessenta reais e sessenta centavos); Perfazendo o valor global de R$ 580.304,95 (quinhentos e 
oitenta mil trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos). 

João Pessoa/PB, 02 de julho de 2021.
ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2021
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 011/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB, comunica aos interessados que realizará 
o Pregão Presencial SRP nº 011/2021 em 19/07/2021 às 08h30min. Objeto: Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais de uso odontológico, destinados aos usuários da rede municipal 
de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. O edital disponível nos seguintes endereços: www.
lagoadedentro.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Rua 
Alfredo Chaves, S/N – Centro, Lagoa de Dentro - PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através 
do e-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro – PB, 02 de julho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 004/2021

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Fundo Municipal de Saúde - FMS. 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-
90. KL Comércio de Alimentos Ltda. CNPJ Nº: 38.087.465/0001-75. VALOR R$: 77.488,20(setenta e 
sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 11 de junho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33001/2021

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência Nº 
33001/2021, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação 
MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 06/08/2021, às 09:00 horas, tendo como objeto a Urbanização 
Integrada da Comunidade Maria de Nazaré, no Bairro Funcionários III na cidade de João Pessoa-
-PB. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 06/07/2021, 
no Portal da Transparência e de forma suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de 
Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João 
Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido 
mediante a apresentação de um CD/DVD ou pendrive. Qualquer informação será prestada no local 
e horário acima citado.

João Pessoa, 02 de julho de 2021.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-004/2021

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro desta Secretaria, que trata do Processo Adminis-
trativo Nº: 2020/088959, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS”, ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe 
relacionado ao item 162 que estava sob recurso administrativo, em favor da Empresa: JAC CO-
MERCIO DE PRODUTOS EIRELI – CNPJ: 39.432.332/0001-80, no item 162 pelo valor total de R$ 
1.193,40 (um mil cento e noventa e três reais e quarenta centavos). 

João Pessoa/PB, 02 de julho de 2021.
ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 010/2021

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB, comunica aos interessados que realizará o 
Pregão Presencial – SRP nº 010/2021 em 16/07/2021 às 08h00min. Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de materiais de expediente, destinados a atender as necessidades das 
secretarias municipais e do fundo municipal de saúde. O edital disponível nos seguintes endereços: 
www.lagoadedentro.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na 
Rua Alfredo Chaves, S/N – Centro, Lagoa de Dentro - PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou 
através do e-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro – PB, 02 de julho de 2021.
José Pedro da Silva

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2021

OBJETO: aquisição de medicamentos da farmácia básica, destinados a rede municipal de saúde. 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-
90. CONTRATADO: A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. CNPJ Nº: 
02.977.362/0001-62. VALOR R$: 165.372,25 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta 
e dois reais e vinte e cinco centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 04 de junho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2021

OBJETO: aquisição de medicamentos da farmácia básica, destinados a rede municipal 
de saúde. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 
12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME. CNPJ Nº: 
26.156.923/0001-20. VALOR R$: 60.176,50 (sessenta mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta 
centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 04 de junho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2021

OBJETO: aquisição de medicamentos da farmácia básica, destinados a rede municipal de saúde. 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-
90. CONTRATADO: NNMED Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos Ltda. CNPJ 
Nº: 15.218.561/0001-39. VALOR R$: 27.793,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e três reais). 
VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 04 de junho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2021

OBJETO: aquisição de medicamentos da farmácia básica, destinados a rede municipal de saúde. 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-
90. CONTRATADO: MEDVIDA Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Eireli - ME. CNPJ Nº: 
06.132.785/0001-32. VALOR R$: 54.345,40 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco 
reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme 
orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 04 de junho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 004/2021

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do município. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 09.071.622/0001-85. 
CONTRATADO: KL Comércio de Alimentos Ltda. CNPJ Nº: 38.087.465/0001-75. VALOR R$: 
116.270,05(cento e dezesseis mil, duzentos e setenta reais e cinco centavos). VIGÊNCIA: Até 
31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 11 de junho de 2021.
José Pedro da Silva

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos da farmácia básica para melhor atender a necessidade da Secretaria de Saúde 
do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. COSTA CO-
MÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊTICOS LTDA - R$ 54.960,80; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 116.409,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 92.909,80; 
NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 57.170,20.

Logradouro - PB, 02 de Julho de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos da farmácia básica para melhor atender a 
necessidade da Secretaria de Saúde do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00011/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.00 
– Bens, Materiais para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00045/2021 - 02.07.21 - A. 
COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊTICOS LTDA - R$ 54.960,80; CT 
Nº 00046/2021 - 02.07.21 - DROGAFONTE LTDA - R$ 116.409,00; CT Nº 00047/2021 - 02.07.21 
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 92.909,80; CT Nº 00048/2021 - 
02.07.21 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 57.170,20.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGAO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.101
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

OBJETO: Aquisição Parcelada de equipamentos mobiliários, eletrônicos, eletrodomésticos 
destinados as secretarias do município de malta conforme termo de referência e anexo I do edital

ABERTURA: Dia 21 de julho de 2021 as 08:30hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques 

Fernandes, nº 67, Centro MALTA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
Malta- PB  02 de julho de 2021
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 07:hs:00min 

as 13:00 de segunda a sexta, site do http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br
MALTA - PB, 02 de julho de 2021

Josélia dos Santos Pereira
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91101/2021, 91102/2021, 91103/2021, 91104/2021 E 91105/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
- 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO;  20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – 
20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2061 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR - 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - 08 244 1009 
2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -08 244 1009 2070 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;  20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO e 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

. VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e CARLOS EDUARDO S. MELO – 

ME - CNPJ nº16.889.821/0001-60 – VALOR R$ 21.620,70. DECK GRAFICA E EDITORA – EIRELI 
– CNPJ nº 11.461.719/0001-46 – VALOR R$ 5.090,00. IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA – CNPJ 
nº 36.886.019/0001-24 – VALOR R$ 49.597,00. MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO – CNPJ 
nº 02.432.832/0001-02 – VALOR R$ 26.238,40. TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI – CNPJ nº 
33.682.705/0001-95 – VALOR R$ 2.685,00.

Manaíra/PB, 08 de junho de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91201/2021 E 91202/2021.
OBJETO: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM e Teste Rápido Antígeno, para atender 

a necessidade da secretaria de saúde visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 do 
Município de Manaíra/PB.  

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. 
DOTAÇÃO: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 122 1008 2081 Enfrentamento da 

Emergência COVID-19 - Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo.
 VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e Alfa & Omega Comercio Serviços 

Eireli Me, CNPJ nº 15.361.503/0001-60, VALOR R$ 14.000,00. CEPALAB LABORATORIOS LTDA, 
CNPJ nº 02.248.312/0001-44, VALOR R$ 25.400,00

Manaíra/PB, 23 de junho de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91301/2021, 91302/2021 E 91303/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS:  20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF; 10 301 1008 2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
SAÚDE BUCAL - SB; 10 301 1008 2056 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF; 10 
301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - 10 301 1008 2052 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

 VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e APOGEU CENTER COMERCIAL 

DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, VALOR R$ 
3.616,20. ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, 
CNPJ nº 09.478.023/0001-80, VALOR R$ 3.318,78. ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME, CNPJ nº 
03.965.517/0001-03, VALOR R$ 15.519,50

Manaíra/PB, 23 de junho de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
NOTIFICAÇAO

Venho pelo presente notificar a empresa CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA 
LTDAde CNPJ 02.069.012/0001-06, apresentar-se no município para reinicio da obra CONSTRU-
ÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS da Tomada de Preço nº 0003/2019, termo de compromisso PAR nº 
201804503-1/FNDE no município de Olho D’Água – PB.

Convoco a empresa para se fazer presente no município e tomar medidas para o reinicio da 
obra, com prazo de 5 (cinco) dias. O não cumprimento ocasionará o encerramento desde contrato.

OLHO D’ÁGUA-PB, 30 de Junho de 2021
DIEGO ADJUTO DE ALMEIDA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-161989539-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00022/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: A. R. VERISSIMO LTDA-EPP – CNPJ 04.419.989/0001-23, com o valor global de 

R$ 128.055,40 (cento e vinte e oito mil, cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), a empresa 
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP- 
CNPJ 27.600.270/0001-90 com o valor global de R$ 111.126,00 (cento e onze mil, cento e vinte e 
seis reais) e a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 
– CNPJ 31.187.918/0001-15 com o valor global de R$ 44.072,00 (quarenta e quatro mil e  setenta 
e dois reais).

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 02 de Julho de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00022/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: A. R. VERISSIMO LTDA-EPP – CNPJ 04.419.989/0001-23, com o valor global de 

R$ 128.055,40 (cento e vinte e oito mil, cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), a empresa 
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP- CNPJ 
27.600.270/0001-90 com o valor global de R$ 111.126,00 (cento e onze mil, cento e vinte e seis 
reais) e a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 
31.187.918/0001-15 com o valor global de R$ 44.072,00 (quarenta e quatro mil e  setenta e dois 
reais).Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 2 de Julho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Objeto: Aquisição de 2 dois veículos para secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca-PB.
Vencedoras: COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS - LTDA - CNPJ Nº 08.134.975/0001-

14, com o valor global de R$ 131.780,00 (cento e trinta e um mil setecentos e oitenta reais). 
Resolve, após análise do processo e estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 

10.520/02, ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar contrato.
Pedra Branca-PB, 01 de julho de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00017/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020).

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 500 (quinhentos) teste antigeno swab 
especifico para diagnósticos de COVID-19, teste rápido do tipo AG para detecção qualitativa de 
antígenos de SARS-COV-2 em amostra de Swab da nasofaringe em atendimento às necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca/PB, conforme especificações no contrato, 
pela contratação direta da empresa EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME 
(DOUTOR FARMA) - CNPJ Nº 32.611.635/0001-11, com o valor global de R$ 24.950,00 (vinte e 
quatro mil novecentos e cinquenta reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 01 de julho de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00017/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00017/2021, HOMOLOGO, 
A DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 500 
(quinhentos) teste antigeno swab especifico para diagnósticos de COVID-19, teste rápido do tipo 
AG para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostra de Swab da nasofaringe 
em atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca/PB. A 
empresa EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME (DOUTOR FARMA) - 
CNPJ Nº 32.611.635/0001-11, com o valor global de R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil novecentos 
e cinquenta reais).

Pedra Branca -  PB, em 01 de julho de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00017/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00017/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME (DOUTOR 

FARMA) - CNPJ Nº 32.611.635/0001-11.
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 500 (quinhentos) teste antigeno swab especifico 

para diagnósticos de COVID-19, teste rápido do tipo AG para detecção qualitativa de antígenos de 
SARS-COV-2 em amostra de Swab da nasofaringe em atendimento às necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Pedra Branca/PB.

VALOR GLOBAL  R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 02 de julho de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS - LTDA - CNPJ Nº 08.134.975/0001-14
Objeto: Aquisição de 2 dois veículos para secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca-PB
Valor global: R$ 131.780,00 (cento e trinta e um mil setecentos e oitenta reais). 

Pedra Branca –PB, 02 de julho de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Os interessados deverão apresentar envelope con-
tendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2021, na 
sala da referida comissão, sediada na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte 
Santo - Picuí - 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: 
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 01 de Julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 14 de julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VEICULO TIPO BÁU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE QUEIMADAS – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 02 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
SOFTWARES PARA A GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. 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 001461/11; 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) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 02 de Julho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 09.072.463/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021

A Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, através do seu Pregoeiro, torna público que 
fará realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, às 09:00hs (horário local) do dia 16 de Julho de 2021, objetivandoREGISTRO DE PREÇOS 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.A sessão pública será realizada na sede 
da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix Rua José Silveira, 7 – Centro – Salgado de São 
Félix/PB, CNPJ nº 09.072.463/0001-33. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, por 
e-mail (licitacoes_pmssf@hotmail.com) ou sitio eletrônico (https://www.salgadosaofelix.pb.gov.br/
transparencia/), a partir da publicação deste aviso.

Salgado de São Félix - PB, 02 de Julho de 2021.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 09.072.463/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, através do seu Pregoeiro, torna público que fará 

realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, às 
14:30hs (horário local) do dia 12 de Julho de 2021, objetivandoContratação de empresa especializada 
no fornecimento de material de medico hospitalar para atender as atividades COVID-19.A sessão 
pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix Rua José Silveira, 
7 – Centro – Salgado de São Félix/PB, CNPJ nº 09.072.463/0001-33. Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos, por e-mail (licitacoes_pmssf@hotmail.com) ou sitio eletrônico (https://www.
salgadosaofelix.pb.gov.br/transparencia/), a partir da publicação deste aviso.

Salgado de São Félix - PB, 02 de Julho de 2021.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 09.072.463/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, através do seu Pregoeiro, torna público que 

fará realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, às 13:00hs (horário local) do dia 12 de Julho de 2021, objetivandoContratação de empresa 
especializada no fornecimento de medicamentos para atender as atividades COVID-19.A sessão 
pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix Rua José Silveira, 
7 – Centro – Salgado de São Félix/PB, CNPJ nº 09.072.463/0001-33. Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos, por e-mail (licitacoes_pmssf@hotmail.com) ou sitio eletrônico (https://www.
salgadosaofelix.pb.gov.br/transparencia/), a partir da publicação deste aviso.

Salgado de São Félix - PB, 02 de Julho de 2021.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
REVOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00002/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDA-
TICO PEDAGOGICO; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões 
de interesse público.

Santa Helena - PB, 02 de Julho de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00005/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA; 
REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Santa Helena - PB, 02 de Julho de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LA-
BORATÓRIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA; REVOGO 
o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Santa Helena - PB, 02 de Julho de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
O presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna pú-

blico para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços 
Nº 00002/2021, que tem como objeto: contratação de empresa especializada para implantação 
de sistema de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no município 
de Santa Luzia/PB, conforme Convênio FUNASA n° 00457/2017, que a sessão de abertura do(s) 
Envelope(s) Proposta de Preços será realizada no dia 06 de julho de 2021 às 11:00hs (hora local), na 
sala da Comissão de Licitação, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo 
Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP Nº 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 02 de julho de 2021.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00119/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ N° 

21.240.497/0001-95.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 18 de junho de 2021 a 13 de fevereiro de 2022, baseando-se na Cláusula Se-
gunda - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CONVÊNIO FUNASA N° 01214/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.303.1048.1006 - Melhorias Sanitárias Domiciliares
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1220 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (18/06/2021 a 13/02/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 18 de junho de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS EMEF ANTONIO PEREIRA DE 
ALMEIDA E EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que no dia 09 de julho de 2021, às 09:30h, na sede da CPL, localizada na Rua Virgínio 
Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita, PB, estará realizando sessão 
para abertura de propostas das empresas: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ 
09.047.935/0001-06; CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 18.751.796/0001-24; 
CONCEITO ENGENHARIA E CONSULTORIA – CNPJ 05.404.338/0001-22 e CONSTRUTORA 
BRTEC LTDA – CNPJ 13.493.236/0001-59, habilitadas para o certame em epígrafe

Santa Rita - PB, 02de julho de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10:00 horas do dia 23 de julho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE (CR-1063906-40 MTUR). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação per-
tinente, 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) 3352–1122. E-mail: 
sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 02 de julho de 2021
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91801/2021, 91802/2021.
OBJETO: Aquisição de material de elétrico entre outros equipamentos destinados as diversas 

secretarias do Município de São José do Bonfim/PB e do Fundo Municipal de Assistência Social e 
Saúde do município de São José do Bonfim/PB.

VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e   DIPAR FERRA-

GENS - EIRELI, CNPJ n° 16.868.674/0001-42, VALOR: 40.512,00; ELETRICA LUZ COMERCIAL 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº 00.226.324/0001-42, VALOR: 39.831,18.

São José do Bonfim - PB, 15 de junho de 2021.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 91901/2021, 91902/2021, 91903/2021, 91904/2021

OBJETO: Aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias e do Fundo Municipal 
de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB.

VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e   A SERTANEJA 

SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA – CNPJ nº 33.538.090/0001-28 – 
VALOR R$ 74.199,80. AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 
– CNPJ nº 14.232.777/0001-96- VALOR R$ 71.943,10. GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA – CNPJ nº 
35.588.102/0001-54 – VALOR R$ 73.355,16. GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA – CNPJ nº 04.906.156/0001-97 - VALOR R$ 64.750,08

São José do Bonfim - PB, 16 de junho de 2021.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40401/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Implantação de Sistemas de Abasteci-
mento de Água no Município de São José do Bonfim-PB, conforme as especificações constantes 
do Plano de Trabalho do Convênio FUNASA Nº CV 0679/2016.  

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTARIA: RECURSOS FINANCEIROS DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE/FUNASA E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA FUNASA Nº CV 
0679/2016, CONVENENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA, CONVENIADO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA, 
UNIDADE GESTORA -  02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HI-
DRICOS E MEIO AMBIENTE - PROGRAMA DE TRABALHO - 15 544 1026 1047 CONSTRUÇÃO 
E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA - ELEMENTO DE DESPESA - 
4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: ELF TEIXEIRA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 1.031.439,86.
São José do Bonfim - PB, 30 de junho de 2021.

Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91801/2021, 91802/2021, 91803/2021 E 91804/2021.
OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios para veículos das diversas secretarias e fundos 

municipais do município de São José de Espinharas/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2021. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 3002 

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 02.030 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 
301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 301 3006 
2080 OUTROS PROGRAMS DO SUS; 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊN-
CIAS - SAMU 192; 02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS - 04 122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE 
E REC. HÍDRICOS; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - 12 368 3012 
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 368 3012 2041 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 368 3012 2042 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 12 361 3012 2047 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - EN-
SINO FUNDAMENTAL 40%; 12 365 3012 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL; 13 392 3002 2052 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS; 02.080 SECRETARIA 
DE ESPORTE E LAZER - 27 812 3002 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ESPORTE E LAZER; 02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA 
E HABITAÇÃO; 08 244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
14 244 3015 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL; 14 244 3015 2068 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 244 3015 2060 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/
PAIF/PSB/SCFV; 08 244 3015 2062 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA - IGB PBF; 08 244 3015 2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS; 
14 244 3015 2069 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE 
- FMDCA; 02.90 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 15 
122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO

 VIGÊNCIA: até 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de 
Espinharas e GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS 
LTDA - CNPJ Nº 04.906.156/0001-97, VALOR: R$ 101.840,00 - J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA 
DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ Nº 34.277.779/0001-09, VALOR: R$ R$ 84.902,00 - JOSE RO-
DRIGUES LACERDA NETO, CNPJ Nº 70.111.752/0001-05, VALOR: R$ R$ 88.104,00 - TOP PEÇAS 
VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP, CNPJ Nº 23.303.897/0001-28, VALOR: R$ 75.598,00.

São José de Espinharas/PB, 15 de junho de 2021. 
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material médico e hospitalar para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos do município de São José de Espinharas-
-PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 10:45min do dia 16/07/2021. Data 
e horário do início da disputa: 11:00 hs do dia 16/07/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, 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 da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 02 de Julho  de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00030/2021, com objeto Contrataçãode serviços de locação de veículo utilitário tipo caminhão, 
para atender as demandas da Secretaria deAssistência Social e outras Secretarias se necessário, 
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas– PB, cuja sessão de abertura do certame ocorreu 
em 01/07/2021, às 09:00h, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. 
Fica remarcada nova sessão para o dia 14/07/2021, às 09:00h,na Sala da CPL, prédio da Prefeitura 
Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB. O edital será republicado, 
porém permanecerá inalterado. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepi-
ranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 02 de Julho de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação(ões) de veículo(s) tipo: CAMINHÃO PIPA com condutor, para transporte 
de água para distribuição a população deste município CONFORME ESCOPO DO SERVIÇO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Sertãozinho: 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.36.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.
1003.2.007.3.3.90.39.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até 30/09/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00070/2021 - 02.07.21 - WALTERLI DA SILVA SOU-
ZA - R$ 28.440,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Ambulância tipo Pick–up cabine simples para simples remoção, para a 
Secretaria de Saúde deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: Aquisição de veículo para saúde: 02.05.10.
301.2017.1.028.4.4.90.52.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2017.1.028.4.4.90.52.00.00.00.00.12
14 02.05.10.301.2017.1.028.4.4.90.52.00.00.00.00.1215. VIGÊNCIA: até 21/12/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00069/2021 - 21.06.21 - FAVORITA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 230.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição de cestas básicas para famílias em situações de vulnerabilidade social. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. ADITAMENTO: Realinhamento de preço 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00036/2021 - Kl 
Comercio de Alimentos Ltda - 1º Aditivo - acréscimo médio de 16,54% - equivalente a R$ 49.444,00. 
O valor consolidado passa para R$ 539.818,00. ASSINATURA: 30.06.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 16:00 horas do dia 14 de Julho de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes 
e Didáticos diversos, para atender aos Programas Federais e demais setores [Secretarias e De-
partamentos] que compõem a Administração Municipal. 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 001/06; Decreto Municipal nº 00001/19; 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) 3685–1073. E-mail: 
prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 30 de Junho de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE FERRAGEM DESTINADA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 02 de Julho de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de 

julhode 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial-Objeto da presente licitação consiste emContratação de empresa especializada 
no fornecimento de plantas ornamentais, insumos e acessórios de jardinagem para manutenção, 
reforma, ampliação e criação de jardins em praças, logradouros e prédios públicos do município 
de Sousa-PB.Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.
pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste 
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à 
reprodução do mesmo.

Sousa, 01 de julho de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
DERIVADOS DO PETROLEO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 15 de Julho de 2021. 
Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 15 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 02 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
CESTA BÁSICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.279/2018. Abertura 
da sessão pública: 11:00 horas do dia 15 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 11:01 horas 
do dia 15 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 02 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DE SOUSA, SÍTIO CONCEIÇÃO, SUMÉ/PB. Recur-
sos: 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 02 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 005/2021
O Prefeito do Município de Sumé - PB, em de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alte-

rações demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados,a 
realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para de CONCESSÃO DE OUTORGA DE PERMISSÃO 
DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO PRECÁRIO E 
ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E 
ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO (SUME SHOPPING), o qual se encontra, na íntegra, 
à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida 
Primeiro de Abril, 379 – Centro, no horário das 08:30 as 13:00 h e no Site www.sume.pb.gov.br . 
Outras informações pelo Telefone (83) 3353-2274. Os interessados poderão apresentar proposta 
de credenciamento, a partir da data de 26 de julho de 2021, no local supramencionado, sendo suas 
inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.

Sumé - PB,02de Julho de 2021.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sis-
tema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 22 de Julho 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: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.
com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 01 de Julho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL ELÉTRICO; ADJUDICO o seu objeto a: BERENILSON DA COSTA ARAUJO - R$ 
54.965,35; DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 58.770,80; LUMIART COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 51.015,50.

Tacima - PB, 02 de Julho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Julho de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA 
VEÍCULOS LINHA LEVE E PESADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 01 de Julho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 22 de junho de 2021, 
a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de água 
da comunidade Benedita, com IT: 426.992,90, localizada no Município de São José de Piranhas/
PB, sob processo de nº 2021-005726/TEC/LI-7962.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 23 de junho de 2021, 
a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de água 
da comunidade Braga, com IT: 4.120.590,81, localizada no Município de Monte Horebe/PB, sob 
processo de nº 2021-005785/TEC/LI-7969.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de junho de 2021, a  
Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de água da 
Comunidade Catingueira, com IT: 431.884,83, localizada no Município de São José de Piranhas/
PB, sob processo de nº 2021-005820/TEC/LI-7976.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 23 de junho de 2021, 
a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de água 
da comunidade Chapada, com IT: 585.849,99, localizada no Município de Monte Horebe/PB, sob 
processo de nº 2021-005788/TEC/LI-7970.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 22 de junho 
de 2021, a  Renovação da Licença de Instalaçãopara a construção do sistema de abastecimento 
Maia, com IT: 2.933.393,43, localizadano Município de SãoJosé de Piranhas/PB, sob processo de 
nº 2021-005729/TEC/LI-7963.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de junho de 
2021, a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento 
de água Pocinhos, com IT: 738.407,70, localizada no Município de Monteiro/PB, sob processo de 
nº 2021-005809/TEC/LI-7975.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de junho de 2021, 
a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de água 
da Comunidade Serra do Vital, com IT: 1.346.151,83, e Extensão: 1.557,46 localizada no Município 
de São José de Piranhas/PB, sob processo de nº 2021-005800/TEC/LI-7974.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de junho de 2021, 
a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de água 
da Comunidade Serrinha, com IT: 353.474,11, localizada no Município de Monte Horebe/PB, sob 
processo de nº 2021-005797/TEC/LI-7972.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 22 de junho de 
2021, a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de 
água da Comunidade Serrote das Flores, localizada no Município de São José de Piranhas/PB, 
sob processo de nº 2021-005723/TEC/LI-7961.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 29 de junho de 
2021, a  Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento de 
água Sítio do Meio, com IT: 5.142.667,56, localizado no Município de Monteiro/PB, sob processo 
de nº 2021-005904/TEC/LI-7982.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 23 de junho de 2021, a  
Renovação da Licença Prévia para o Sistema Adutor Extremo Oeste 2ª Etapa, com IT: 40.801.727,16, 
que será instalada no Município de Sousa/PB, sob processo de nº 2021-005777/TEC/LP-3485.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL/SES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 28.05.21.588
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

DATA DE ABERTURA: 15/07/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 15/07/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01170-8
LICITAÇÃO BB Nº 881473
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA ENFRENTAMENTO DO 

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
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 ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 110 – REC ORDINÁRIOS DO ESTADO. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de 
Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo 
e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 02 de julho de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 06/2021
Registro CGE Nº 21-00662-4

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2021 (Construção da Ponte do Abacaxi 
sobre o Rio Mamanguape de 150,0m na PB- 067, entre Itapororoca e Cuité de Mamanguape) , que 
no decorrer do prazo recursal, impetrou, tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, 
a Empresa: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA através do processo nº 004261/202. Desta 
forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, o 
auto dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 02 dejulho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de julho de 2021   27
Publicidade



DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 18/2021
Registro CGE Nº 21-00762-1

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
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, 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de julho de 2021          28
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material mobiliário destinado ao atendimento das necessidades da 

Câmara Municipal de Aroeiras – PB. Fundamento Legal: Dispensa nº 0001/2021. DOTAÇÃO: 
01.010–Câmara Municipal01010.01.031.1002.2001 – operacionalização dos serviços legislativos. 
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00.00 equipamentos e material permanente. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Aroeiras e: 
CT Nº 0003/2021 - 14.06.21 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 29.324,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO 

DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA SISTEMA INFOR-
MATIZADO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2021. DOTAÇÃO: ORÇA-
MENTO 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/
PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) – 01.031.2001.2001 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 07/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO e: CT Nº 00009/2021 – 
08.06.2021 - DG CONSULTORIA TI- R$ 8.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2021

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 DV00006/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE HOSPEDAGEM DO SIC - 
SISTEMA ELETRÔNICO AO CIDADÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL, MÍDIAS SOCIAIS E 
NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto aDG CONSULTORIA TI- R$ 8.400,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 07 de junho de 2021
ARNÓBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

Presidente da Câmara.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de combustíveis de forma parcelada destinados ao abastecimento do veí-

culo locado à Câmara Municipal de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁ-
RIOS) – 01.031.2001.2001 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA 
MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO e: CT Nº 000010/2021 – 08.06.2021 - R&M COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEL II IRMÃOS LTDA- R$ 7.282,80.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2021

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 DV00007/2021, 
que objetiva: Aquisição de combustíveis de forma parcelada destinados ao abastecimento do 
veículo locado à Câmara Municipal de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2021; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto aR&M COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 
II IRMÃOS LTDA- R$ 7.282,80. 

Cacimba de Dentro - PB, 07 de junho de 2021
 ARNÓBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAIBA
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

 QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
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 14 de julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA 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: lici-
tacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 02 de julho de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

LL Administradora de Bens LTDA, CNPJ 09.284.840/0001-06, torna público que recebeuda SE-
MAM- Secretaria de Meio Ambiente a licença de instalação para construção de edifício residencial 
multifamiliar situado na rua OlivérioMavignier de Noronha, quadra 25, lote 319, Altiplano Cabo 
Branco, João Pessoa-PB.

A GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, inscrita noCNPJnº 12.011.855/0001-
05, torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Operacional, para 
uma edificação multifamiliar, localizado na rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, s/n– Gramame, 
bloco C, do Residencial Village Cowboy I, setor 56, quadra 174, lote 0283- João Pessoa– PB.

comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 (Obras de Implantação e Pavimen-
tação de Vias Urbanas(Vias do Atlântico), Avenida João Cirilo da Silva até Hospital Universitário 
de João Pessoa) , que no decorrer do prazo recursal, impetrou, tempestivamente recurso contra 
a decisão da Comissão, a Empresa: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA através do pro-
cesso nº 004228/202. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei 
de Licitações e Contratos, o auto dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados 
na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 02 dejulho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 16/2021    
Registro CGE Nº 21-00756-5

JULGAMENTO 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, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 16/2021 (Obras de Restauração da Rodovia 
PB-063, Trecho:  Gurinhém /Mulungu/Alagoinha, com 25,80km), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem: 1º lugar: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA - R$ 6.969.352,5; 2º lugar: CONSTRUTORA SOUZA 
REIS LTDA - R$ 7.021.404,27 e 3º lugar: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - R$ 7.728.577,18.

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 02 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
Registro CGE Nº 19-01267-6

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da                 CONCORRÊNCIA Nº 09/2020 (Serviços de Supervisão, 
Fiscalização e Controle de Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Ambiental e 
Restauração de Obras de Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa Rodoviário em 
execução pelo Governo do Estado ), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe e consulta ao setor técnico, considera classificadas 
as Empresas: BOREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA LTDA, ECOPLAN 
ENGENHARIA LTDA, DYNATEST ENGENHARIA LTDA, STE – SERVIÇOS TÈCNICOS DE EN-
GENHARIA S/A, JBR ENGENHARIA LTDA, GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 
LTDA, STRATA ENGENHARIA LTDA, MAGNA ENGENHARIA LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA 
E TECNOLOGIA S/A todas com as pontuações máximas – 100 pontos e MPB SANEAMENTO 
LIMITADA – com pontuação 87  pontos

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB

João Pessoa, 02 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019

Registro CGE Nº 
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