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PM formou, ontem, 64 policiais e 11 bombeiros e, na próxima semana, conclui a formatura de mais 515 PMs e 53 profissionais do CBM em três municípios do estado. Página 7

Segurança ganha reforço com novos soldados

ODE 2021: Governo 
vai investir R$ 10 mi 
no Sertão do Estado
Anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo durante a primeira audiência virtual do 
Orçamento Democrático, direcionada às regiões de Itaporanga, Sousa e Cajazeiras. Página 4

Foto: Pedro França/Agência Senado

CPI da Covid Dominguetti confirma pedido de propina por ex-diretor do 
Ministério da Saúde e, durante depoimento, teve seu telefone apreendido. Página 15

Incidência de casos suspeitos 
de dengue aumenta 131% 

Cai o número de internação 
por covid-19 em idosos 

Estado lança Escola de Saúde 
Pública na próxima semana

Ocorrências prováveis de chikungunya tiveram alta de 
415% e de zika, 161%, aponta boletim da SeS. Página 6

Regulação de pessoas acima de 60 anos no mês de 
junho ficou em 27,9% na Paraíba. Página 4

evento que marca início das atividades irá acontecer de 
maneira virtual na segunda e terça-feira. Página 3

 Colunas
O romance em versos foi criado por Silvino 

Pirauá, que nasceu em Patos no ano de 1848 
e foi um dos primeiros a utilizar a sextilha, 

como novo recurso de cordel, e criar o 
martelo agalopado.  Página 10
Damião Lucena/Funes Cultural
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Gari estreia sua primeira
exposição individual
Com apresentação de Dyógenes Chaves, mostra reúne as 
pinturas de temas florais de Reginaldo emídio. Página 9

Decreto no DO estado tem 45 municípios em 
situação de emergência por conta da estiagem. Página 8

Paraíba

Para Amarildo, torcer é um ato sagrado. 
É afeto. É lembrança de quando assistia junto 
ao seu falecido pai às partidas do Botafogo, 
sempre aos domingos, na arquibancada sol 

do Almeidão.  Página 22
Felipe Gesteira

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

396.904

18.622.199

182.420.108

8.628

520.189

3.950.309
Fonte - PB: SeS-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.761.914

101.120.461

3.086.573.119
Contra covid-19 Governo do estado distribuiu, 
só ontem, mais de 100 mil doses de vacina. Página 5
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Últimas

Mais uma paraibana 
em Tóquio Natural de 
Taperoá, Jucilene Sales de Lima 
também fará parte da comitiva de 52 
atletas que irá representar o Brasil 
nos Jogos Olímpicos. Página 22
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Nos últimos anos, o Brasil se “acostumou” a vivenciar as in-
formações sobre assaltos a bancos em diversas cidades de todos 
os estados. A Paraíba não ficou atrás, sendo também atingida 
por esse tipo de criminalidade. Esse tipo de assalto a banco foi 
popularmente chamado de “novo cangaço” e se caracteriza por 
ações rápidas, violentas, com a tomada de reféns, uso de armas 
de fogo e explosivos. Os criminosos costumam planejar os cri-
mes em cidades de médio e pequeno porte, que têm um efetivo 
menor de forças de segurança.

Uma forma de evitar ou diminuir tais crimes é com preven-
ção, reforço na segurança e investigação para se tentar descobrir 
a origem dos assaltos. Neste sentido, a Paraíba tem muito que 
comemorar. O estado já reduziu em até 56% o número de assaltos 
a bancos. Graças, principalmente, a intensificação das forças de 
segurança em ações contra quadrilhas organizadas. Desde 2019, 
os números vêm caindo drasticamente na Paraíba.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda de 56% é 
resultado da ação das forças de segurança do Estado. Foram inten-
sificadas a realização de operações de prevenção e repressão quali-
ficadas por parte dos órgãos de Segurança Pública do Estado.

Nos primeiros cinco meses desse ano, conforme dados do 
Núcleo de Análise Criminal e Estatística (Nace), da Secretaria 
de Segurança e Defesa Social, houve apenas quatro ocorrências, 
contra nove em 2020. Segundo o secretário de Segurança e Defe-
sa Social, Jean Nunes, foi criada uma Força Tarefa. Além disso, a 
Delegacia de Roubos e Furtos de Patos foi criada e a atuação das 
polícias no enfrentamento a esses crimes e essas quadrilhas que 
aterrorizavam a população foi ampliada.

Um exemplo da ação eficaz da polícia foi constatado no último 
domingo, dia 27. Na ocasião, um trabalho integrado das forças de 
segurança desarticulou um grupo criminoso que planejava realizar 
assaltos a bancos e carros-fortes no estado. Os mega assaltos a ban-
cos demonstram a capacidade dos bandidos na organização e plane-
jamento dos crimes. Mas o investimento das polícias em inteligência 
e investigação é capaz de antecipar até o mais bem planejado dos 
crimes. A Polícia da Paraíba, graças aos investimentos do Governo 
do Estado, vem fazendo sua parte, para que a população possa respi-
rar uma sensação de segurança e sair às ruas sem medo.

Cerco ao “novo cangaço” Foi-se São João, também São Pedro
Não era como se fosse um dia após o 

outro, tal qual o aparecimento da Lua, que 
antecede, pontualmente, todos os dias, o 
nascer do Sol, quando uma festa acontecia, 
a outra demorava a chegar. Tais fenômenos 
naturais, extremamente necessários, inin-
terruptos, livres de qualquer epidemia e sem 
os quais a vida não subsistiria, continuam, a 
olho nu, os mesmos. Mas, há uma pressa das 
coisas, das pessoas que aproximam factu-
almente uma comemoração da outra, como 
as aqui citadas estivessem numa mesma 
fogueira, num mesmo rojão... Há coisas que 
não merecem ser adjetivadas de “necessá-
rias”, podem existir ou não; necessário é o 
“ar” que vem nos sendo impedido pelo coro-
navírus, especialmente àqueles que o procu-
ram fora do isolamento, no 
frufru do mercado, no ruge
-ruge dos coletivos, nas con-
versas de pé de ouvido dos 
bares, noutras coisas mais...  
Atualmente, além de ficar 
mais em casa, seria necessá-
rio o remédio para combater 
o agressivo pandemônico 
vírus, gerando imaginárias 
cidades infernais, mas a vaci-
na não chega ainda na quan-
tidade que se precisa. Então, 
as festas continuam virtual-
mente, diferentes de outros 
tempos, ficamos em casa e 
separados, e ainda com muita precaução, 
quem não a teve hospitalizou-se, sem festa e 
com azafamado sufoco, conquistando espa-
ço nos hospitais superlotados.

As coisas da cultura são motivadas por 
alguma necessidade e, de certa forma, bem 
relativas aos fatores físicos, biológicos e so-
ciais, tudo obedecendo a esse relativismo 
cultural. Essas coisas mudam no decorrer do 
tempo, transformam-se sobretudo quando 
necessariamente precisam de adequações, 
deixando as velhas roupas para a História 
da Cultura, ao relato das antigas tradições. 
Já como objeto de estudo, sabemos dos cos-

tumes e das tradições em conversas com os 
avós, em crônicas como esta. Este foi o as-
sunto, quarta-feira, nos Diálogos Culturais, 
da Secult, através da qual o Governo do Esta-
do colhe sugestões das trabalhadoras e dos 
trabalhadores da Cultura, sobre Cultura po-
pular e tradicional, para elaborarmos os Edi-
tais à II Fase da Lei Aldir Blanc, no exercício 
de 2021. Mas é sobretudo no interior, onde 
ainda acontecem essas tradições, quando 
elas são mais valorizadas e preservadas. 
Peço que se lembrem do interior, nos tempos 
de infância, como eu, de Pilar, onde nasci e 
vivi meus primeiros sete anos de vida; de-
pois em Itabaiana, quando vivenciei mais es-
ses festejos juninos, iniciando com a festa de 
Santo Antônio. Em seguida, lá vinha São João 

para, depois, terminar com a 
de São Pedro. Sendo essas duas 
últimas as principais e de igual 
alegria. As festas demoravam a 
acontecer...

Tais lembranças apontam 
amores antigos, muitas vezes, 
Cupido à primeira vista, mas 
já na iminência de sucumbi-
rem a um violento amor, ao 
arrojo da paixão, como se esti-
vessem suas almas mais quen-
tes do que o corpo, que, como 
um vaso para transbordar, 
esperasse apenas aquela gota 
d´água. Tenho comparado o 

tempo a um trem, em contínuo movimento. 
E nós, nas janelas, vendo a paisagem esca-
par das nossas vistas, sobretudo por causa 
da velocidade do trem, ou seja do tempo. O 
São João se foi, São Pedro também. Mas, vol-
tarão noutras paisagens, depois de outras 
estações, quando não estarão tão pertur-
badas por alguma pandemia. Parafrasean-
do, mas também contrariando Camões que 
adverte com seu “mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades”, mesmo que o trem 
tempo caminhe tão rápido, os festejos juni-
nos, sobrevivendo à pandemia, são desejos 
que nunca mudarão.

Estranha premiação
Quando a morte se torna a ma-

téria prima principal do espetáculo, 
a vida sai de cena como produto de 
quinta categoria, amassada e venci-
da em cantos de barracas de fim de 
feira, descartada em latões que irão 
engordar os lixões e monturos dos 
derradeiros fiapos da humanidade 
que nos alinhava como humanos.

Não trago o ranço da pieguice 
ou da intransigência religiosa como 
doutrina de viver, apartando em ter-
ritórios intransponíveis os santos e 
os pecadores como espécies distin-
tas. Virtudes e pecados são lados da 
mesma moeda que complementam o 
viver. Assim, ganham a dimensão de 
atributos e qualidades culturais que 
se forjam na esteira da 
montagem da vida, onde 
motivações e contextos 
moldam ideias, atitudes, 
conceitos que orientam 
comportamentos, ins-
tituem regras, definem 
gestos, modos, falas. Ou 
seja, instituem e dese-
nham homens santos e 
pecadores na mesma padronagem.

Mas esse entendimento traz em 
sua composição ingredientes que 
borram, desfocam e anulam as pos-
siblidades do estouro da audiência 
necessária à preservação do espetá-
culo. Um espetáculo onde atores se-
guem um enredo de argumentos pre-
viamente elaborados nas oficinas de 
produção em série de heróis e ban-
didos, virtuosos e decaídos, anjos e 
demônios. Todos seguindo um script 
e antecipando desfechos que se defi-
nem nos níveis de assistência, na ga-
rantia da veiculação de propagandas 
que trarão os rendimentos necessá-
rios a continuidade do espetáculo.

Os aplausos reverberam em to-
dos os cantos do teatro macabro. A 
vitória da virtude sobre o pecado é 
festejada como a concretização da 
promessa de que somente os ungidos 
pelas bênçãos benfazejas da santida-
de terão lugar garantido a vida. Os 
bandidos, com a maldade e a cruel-
dade marcadas em códigos genéti-
cos, não carecem da paixão humana 
que nos enlaça na mesma espécie. 
Ora, nasceram maus e a morte, vio-
lenta e degradante, ainda é prêmio 
para sua vida de crimes e terror.

E o espetáculo aumenta o volu-
me dos aplausos quando um corpo 
perfurado de balas tremula inerte 
de vida, entre braços que o ostenta 

como um troféu à vida 
desnecessária. 

E os holofotes do 
show são desligados 
para que as baterias se-
jam recarregadas e ilu-
minem os novos cená-
rios que começam a ser 
montados em favelas de 
pretos e pobres, em pe-

riferias de migrantes e fugitivos de 
miséria, em marquises e calçadas de 
povos de rua, nus de vida e invisíveis 
de decência e virtudes. 

Cenários onde, cotidianamente, 
corpos desprovidos de vida pela vio-
lência institucionalizada por regras 
de “decência e civilidade” arrancam 
aplausos de mãos virtuosas que 
tranquilizam os corações e mentes 
agora mais apaziguados com o show 
da vida que segue placidamente na 
direção da decência e livre das ame-
aças dos que, naturalmente violen-
tos e sanguinários, devem sempre 
receber a morte espetacular como 
premiação.

 O São João se foi, 
São Pedro também. 

Mas, voltarão noutras 
paisagens, depois de 

outras estações, quando 
não estarão tão 

perturbadas por alguma 
pandemia   

 ...nasceram maus e 
a morte, violenta e 
degradante, ainda é 

prêmio para sua vida de 
crimes e terror   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Secretaria de Estado fará evento on-line iniciando as atividades de formação para os trabalhadores do SUS
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde, lança na pró-
xima segunda (5) e terça-feira 
(6) a Escola de Saúde Pública 
da Paraíba (ESP-PB). O even-
to acontecerá de forma es-
sencialmente virtual, a partir 
das 10h, e contará com a pre-
sença do secretário estadual 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
representantes do Conselho 
Nacional dos Secretários de 
Saúde, da Organização Pan-A-
mericana de Saúde e da Fun-
dação de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba. A trans-
missão será feita pelo canal 
da ESP-PB no YouTube.

Com o tema “Nasce a 
ESP-PB - Escola de Saúde Pú-
blica”, o evento de lançamen-
to marca uma nova etapa na 
formação dos trabalhadores 
do SUS na Paraíba. De acordo 
com o diretor-geral da ES-
P-PB, Felipe Proenço, é uma 
forma de reconhecer e valo-
rizar todo o histórico do que 
antes era Centro Formador 
de Recursos Humanos, o Ce-
for-RH, que agora passa a ser 
Escola de Saúde Pública.

“Agregamos a experiên-
cia e qualificação desenvolvi-
das pelo Cefor ao longo dos 
anos e passamos para uma 
nova fase, onde o Estado se 
une a outras Escolas de Saúde 
Pública do país e possibilita 
novas perspectivas, seja nas 
especializações, nos mestra-
dos, no incentivo à pesquisa, 
no fomento a sistematizar e 
demonstrar o conhecimento 
produzido cotidianamente 
nos serviços do SUS e refor-
çando ações que já vinham 
em desenvolvimento no cam-
po dos programas de residên-
cias, nas articulações com as 
instituições de ensino, dos es-
tágios de graduação de áreas 
de saúde”, pontuou Felipe.

Programação - O evento 
de lançamento começa às 9h30 
da segunda-feira (5) com uma 
apresentação cultural e a mesa 
institucional, com participação 
do secretário estadual da Saú-
de, Geraldo Medeiros, do geral 

da ESP-PB, Felipe Proenço, do 
responsável técnico do Conse-
lho Nacional dos Secretários 
de Saúde (CONASS), Harol-
do Pontes, da coordenadora 
da Unidade de Capacidades 
Humanas para a Saúde na Or-
ganização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), Mónica Padilla e 
do presidente da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba, Roberto Germano.

Em seguida, será a aula 
inaugural “Ciência e Inovação: 
Contribuições para o SUS” mi-
nistrada pelo médico sanita-
rista, e professor da USP, Gon-
zalo Vecina. Às 14h, será feita 
uma atividade de Mindfulness 
- Atenção Plena, com o instru-
tor Paulo Ricardo. Também 
será feita uma mesa redonda 
com o tema ‘Mulheres na Ciên-
cia e sua contribuição para o 
SUS’ e outra ‘As Residências 
em Saúde: planejando a neces-
sidade de trabalhadores para 
o SUS’, sucessivamente. 

No segundo dia de evento, 
haverá uma roda de conversa 
com o tema ‘Construindo par-
cerias e dialogando sobre as 
Escolas de Saúde Pública no 
Brasil’ e participação de Volmir 
Brutscher (UPE), Rosa Souza 
(Rede Brasileira de Escolas de 
Saúde Pública), Haroldo Pon-
tes (CONASS), Célia Borges 
(RETSUS-NE) e Fernando Lo-
pes (ESP-PB). Além da apre-
sentação do vídeo ‘Honrando 
a Nossa História’. Em seguida, o 
círculo de cultura com o tema 
‘A educação na saúde: Contri-
buições para o enfrentamento 
dos desafios do SUS’, com par-
ticipação de André Bonifácio 
(UFPB), Laura Feuerweker 
(USP), Pedro Cruz (UFPB) e Fe-
lipe Proenço (ESP-PB).

“Toda a programação 
busca refletir o cotidiano da 
ESP-PB, desde a sua história, 
como Centro Formador, e seu 
compromisso com o fortaleci-
mento da Rede de Educação na 
Saúde, até seus processos de 
inovação para qualificação do 
trabalho no SUS”, declarou a as-
sessora técnica de Educação na 
Saúde da ESP-PB, Shenia Felix.

Escola de Saúde será lançada 
para profissionais da Paraíba

A vereadora Eliza Virgínia ad-
mite a possibilidade de deixar 
o PP caso Aguinaldo Ribeiro 
decida apoiar a candidatura 
de Lula (PT), a quem chamou 
de “ex-presidiário”. E disse que 
apoia a pré-candidatura de Ro-
mero Rodrigues (PSD) ao gover-
no. Voz minoritária no PP, certa-
mente ela terá que afivelar as 
malas, face à aliança iminente 
do PP em sentido contrário.  

Mala afivelada  
Candidato à reeleição no pró-
ximo ano, Felipe Leitão já tem 
um parceiro de campanha para 
chamar de seu: Mersinho Luce-
na, pré-candidato a deputado 
federal que, por enquanto, está 
filiado ao Republicanos, mas 
não descarta disputar a eleição 
por outra legenda - essa pos-
sibilidade está condicionada às 
alterações nas regras eleitorais 
em discussão no Congresso. 

“Temos tamanho e representantes 
para figurar na chapa majoritária”. 
Do deputado estadual licenciado 
Felipe Leitão - está na condição de 
secretário de Desenvolvimento So-
cial de João Pessoa -, replicando 
fala do presidente da ALPB, Adria-
no Galdino, que comanda o Avan-
te, sobre a postulação do partido 
na eleição que se avizinha.   

eM sintonia 

decreto: secretário sugere dose de cautela 

para evitar “abrir tudo e depois fechar tudo” 

casadinha 

A vigência do atual decreto estadual de enfrentamento à covid-19 termina hoje. E o que virá, a partir 
de amanhã, terá por foco uma palavra chamada “cautela”, explica o secretário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros (foto). Uma razão disso, em particular, obviamente, está no fato de que a vacina-
ção não atingiu um patamar seguro - o gestor aponta 75% de imunizados como uma margem de 
segurança. A cautela em questão, citada pelo secretário, é para evitar que ocorra um ‘movimento-
sanfona’, “de abrir tudo e depois fechar tudo”, conforme explicou à imprensa, citando exemplos 
desastrosos, nesse sentido, ocorridos em cidades da Europa. “Flexibilização gradual, estudada” é a 

orientação que norteará as medidas a serem adotadas pelo Governo do Estado, disse Ge-
raldo Medeiros. Há um outro fator que terá um peso nas decisões a serem anunciadas 

no novo decreto: a perspectiva de que a situação epidemiológica no estado tenha um 
agravamento na segunda quinzena deste mês. Em junho, o secretário já alertava 
que o número de internações por covid-19 tenderia a crescer devido às aglomera-

ções de pessoas em festas juninas particulares, sem uso de máscaras, sobretudo 
no interior. Hoje, uma reunião com representantes da Secretaria de Saúde e de 
outras pastas fechará o conteúdo do novo decreto.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A propósito do programa de imunização 
na Paraíba, a Secretaria da Saúde iniciou 
desde ontem a distribuição de 100.367 do-
ses de vacina contra covid-19 para todos 
os 223 municípios. Será adotado o crité-
rio único de vacinação por idade. Baía da 
Traição e Marcação já vacinaram todos os 
habitantes com a 1ª dose. 

Mais de 100 Mil vacinas 
para os 223 Municípios 

 Mais celeridade 

 lugar na fila  

A Secretaria de Saúde projeta mais celeridade 
na imunização completa de pessoas contra a 
covid-19 na Paraíba. Isso por conta do espera-
do recebimento de doses da vacina Janssen, da 
Johnson & Johnson, que demanda a aplicação 
de apenas uma dose. “Estamos aguardando 
informações sobre o quantitativo de doses que 
receberemos”, informa Geraldo Medeiros 

O critério de vacinação por idade na Paraíba 
não altera a imunização das pessoas que inte-
gram grupos prioritários, explica o secretário 
Geraldo Medeiros. “A população que já estava 
contemplada [nos grupos] e ainda não recebeu a 
primeira dose da vacina, mantém o lugar na fila 
de vacinação”.   
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Sustentabilidade

Capital inicia projeto para ampliar 
áreas verdes e gerar descarbonização

O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena, assinou 
ontem, contratos e ordens 
de serviço do programa 
João Pessoa Sustentável. 
As intervenções incluem 
a construção de condomí-
nios nas comunidades que 
margeiam a Beira Rio, além 
de um plano para reduzir a 
zero a emissão de carbono. 
O evento foi realizado no 
Sinduscon-JP e apresentou 
as ações de promoção à ha-
bitação, a sustentabilidade 
e a geração de emprego e 
renda com investimentos 
acima de R$ 34 milhões.

“Estamos avançando na 
ampliação das nossas áreas 
de parque e do verde, na po-
lítica de redução de carbo-
no, não só chegando ao zero, 
mas obtendo crédito, na 
oferta de habitação de quali-
dade, de iniciativas com tec-
nologia para tornar a gestão 
mais eficiente e sustentável, 
enfim. São diversas ações 
que estão sendo implemen-
tadas para fazer desta cida-
de mais moderna, eficiente, 

sustentável e, o mais impor-
tante, pronta para dar uma 
vida melhor para quem nela 
vive”, afirmou o prefeito.

Foram assinados os 
contratos do Plano de Des-
carbonização e Ações Climá-
ticas, da Planta Genérica de 
Valores do Município (PGV) 
e dos estudos e projetos de 
recuperação ambiental do 
Lixão do Roger. Também fo-
ram dadas ordens de serviço 
para a elaboração e implan-
tação do Plano de Desenvol-
vimento Comunitário (PDC) 
e dos projetos de construção 
dos habitacionais do Com-
plexo Beira Rio. 

O coordenador geral 
da Unidade Executora do 
Programa João Pessoa Sus-
tentável, Antônio Elizeu, 
destacou que este é um pro-
grama do cidadão. “É feito 
para as pessoas, principal-
mente as comunidades tão 
prejudicadas. Vamos fazer 
de João Pessoa uma cidade 
sustentável, desenvolvida, 
diminuir a poluição e gerar 
qualidade de vida”, afirmou. 

Habitação – Três con-
juntos localizados próximo 
às oito comunidades da 
Beira Rio serão construí-
dos. As 565 unidades ha-
bitacionais vão ser desti-
nadas aos moradores que 
vivem em área de risco. Os 
apartamentos terão 1, 2 ou 
3 quartos e vão ser distri-
buídos de acordo com a ne-
cessidade de cada família. 

Descarbonização – A 
meta do programa é zerar 
a emissão de carbono na ci-
dade. Para isso, o Plano vai 
trazer uma análise de riscos 
climáticos (com projeções 
para os anos de 2030, 2050 
e 2100), e as pegadas carbô-
nica e hídrica do município. 
Com esse levantamento será 
possível adotar medidas de 
enfrentamento e resiliência 
às mudanças climáticas.

PDC - Plano de Desen-
volvimento Comunitário é 
baseado em sustentabilida-
de ambiental, inclusão de 
gênero, geração de trabalho 
e renda e no combate à desi-
gualdade. O PDC vai instalar 

quatro Escritórios Locais de 
Gestão (ELOS) nas comu-
nidades com equipe multi-
disciplinar para o desenvol-
vimento de ações voltadas 
para o empreendedorismo, 
associativismo e cooperati-
vismo, qualificação profis-
sional e acesso ao mercado 
de trabalho.

Lixão do Roger – O 
antigo depósito de lixo vai 
passar por requalificação. 
A ideia é transformá-lo em 
Parque Socioambiental de 
309.496 metros quadrados 
de área, mas com um diag-
nóstico de contaminação do 
solo.

PGV – A Planta Genéri-
ca de Valores (PGV) fará ma-
peamento da cidade com ca-
racterísticas espaciais, para 
fazer justiça tributária. Vão 
ser feitas a atualização car-
tográfica, cadastro imobiliá-
rio e o levantamento de toda 
infraestrutura e serviços pú-
blicos como água, estaciona-
mentos, esgoto, iluminação, 
rede elétrica, coleta de lixo, 
arborização e outros. 

Prefeito Cícero Lucena explicou que “João Pessoa Sustentável” prevê investimentos de R$ 34 milhões e visa aumentar qualidade de vida dos pessoenses

Foto: Divulgação / SecomJP
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Recursos são destinados a ações direcionadas para municípios das regiões de Itaporanga, Sousa e Cajazeiras

Governador abre ODE e garante 
R$ 10 milhões em investimentos

O Brasil registrou 1.943 
mortes por covid-19 em 24 
horas, segundo dados divul-
gados pelo consórcio de veí-
culos de imprensa. A média 
móvel, que leva em consi-
deração dados dos últimos 
sete dias, ficou em 1.558 
nessa quinta-feira, 1, dando 
continuidade à tendência 
de redução no número diá-
rio vítimas.

Apesar dessa tendência, 
especialistas alertam para o 
elevado patamar de óbitos 
e casos. Os novos registros 
de mortes estão em queda 
há 12 dias consecutivos. A 

média móvel é a mais baixa 
desde 8 de março e, em re-
lação a 14 dias atrás, o dado 
apresentou redução de 24%.

Ontem, o País ultrapas-
sou a marca de 520 mil víti-
mas da covid-19, número que 
ficou em 520.189. O balanço 
apontou 63.035 novos casos 
confirmados da doença, o que 
fez o total de testes positivos 
chegar a 18.622.199. A média 
de novos casos (54.115) tam-
bém está em queda: redução 
de 24% na comparação com 
duas semanas atrás.

Os dados diários do 
Brasil são do consórcio de 
veículos de imprensa forma-
do por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parce-

ria com 27 secretarias esta-
duais de Saúde, em balanço 
divulgado às 20h. Segundo o 
Ministério da Saúde, o País 
tem 16.931.272 pessoas 
recuperadas da doença e 
1.170.937 em acompanha-
mento médico.

O balanço de óbitos e 
casos é resultado da parceria 
entre os seis meios de comu-
nicação que passaram a tra-
balhar, desde 8 de junho de 
2020, de forma colaborativa 
para reunir as informações 
necessárias nos 26 Estados e 
no Distrito Federal. A inicia-
tiva inédita é uma resposta 
à decisão do governo Bolso-
naro de restringir o acesso a 
dados sobre a pandemia, mas 

foi mantida após os registros 
governamentais continua-
rem a ser divulgados.

Eventos em SP
O prefeito de São Paulo 

disse ontem, que o calendá-
rio da capital paulista para o 
ano que vem já inclui eventos 
como o carnaval dos blocos de 
rua, réveillon, Lollapalooza e 
o desfile das escolas de samba 
no Anhembi. Durante cerimô-
nia de apresentação do Plano 
de Metas para 2024, Ricardo 
Nunes afirmou que a cidade 
começará a reabrir quando 
70% da população já estiver 
vacinada contra a covid-19.

“Pretendemos fazer um 
réveillon muito bacana, até 

porque todo mundo deve es-
tar vacinado até o final do ano. 
Vamos começar a colocar nas 
pessoas o sentimento de que 
é importante você valorizar a 
vida”, disse. Segundo Nunes, 
a expectativa da Prefeitura é 
de que 70% da população já 
esteja imunizada com a pri-
meira dose até o final deste 
mês, quando pretende reabrir 
a Avenida Paulista, o parque 
do Anhangabaú e um “novo 
espaço que já tem o projeto 
finalizado”.

De acordo com dados 
da Secretaria Municipal da 
Saúde, 59,21% da população 
já recebeu a primeira dose 
de alguma vacina contra a 
covid-19. Já o porcentual 

dos paulistanos com a imu-
nização completa, seja pela 
segunda dose ou dose única, 
é de 19,46%. Epidemiologis-
tas são unânimes em afirmar 
que é preciso ter o esquema 
vacinal completo para ga-
rantir a proteção contra o 
coronavírus. O prefeito afir-
mou ter participado ontem de 
uma reunião sobre o carnaval 
de rua em 2022 e que, ainda 
discutiria o evento no sambó-
dromo. Ele disse ainda que o 
calendário da capital para o 
próximo ano já inclui as co-
memorações ao centenário 
da Semana de Arte Moderna, 
ao bicentenário da Indepen-
dência do Brasil, o festival 
Lollapalooza e o carnaval.

Brasil supera 520 mil óbitos com 1.943 mortes
Marco Antônio Carvalho
Agência Brasil

Reflexo da vacinação

Número de internações de idosos por 
covid-19 no Estado cai pela metade

As internações por 
covid-19 apresentam 
uma queda significativa 
no percentual de idosos 
acometidos pela forma 
mais grave do vírus. No 
último mês, houve uma 
diminuição de 57,1% na 
regulação de pacientes 
acima de 60 anos, regis-
trada no mês de janeiro, 
para 27,9% em junho. Os 
dados são da Centro Esta-
dual de Regulação Hospi-
talar para covid-19.

 Para o secretário de 
Saúde da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, a queda na ocu-
pação de leitos por idosos 
já é um reflexo da vaci-
nação nesta camada da 

população, que foi prio-
rizada no início da cam-
panha de enfrentamento 
do coronavírus. “Nós já 
observamos há algumas 
semanas a diminuição do 
número de idosos dan-
do entrada nas nossas 
unidades hospitalares e 
também na diminuição do 
número de óbitos, e isso é 
um reflexo da vacinação 
que foi feita na sua totali-
dade com as pessoas aci-
ma de 60 anos”, ressalta.

 Ainda de acordo com 
o secretário, os reflexos 
são limitados e a progres-
são positiva dependerá 
da quantidade de pessoas 
protegidas com o esque-

ma vacinal  completo. 
“Ainda não alcançamos 
um percentual ideal de 
vacinação com a primeira 
e segunda dose na popu-
lação em sua totalidade, 
que nos permita haver 
uma crença de que terá 
um declínio permanente 
no número de casos novos 
e óbitos diários. Há ainda 
uma previsão de aumen-
to de casos em virtude 
das aglomerações do São 
João”, finaliza.

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) ressal-
ta que a população pre-
cisa continuar mantendo 
os cuidados para evitar a 
propagação da covid-19, 

com as medidas não far-
macológicas já conheci-
das (não aglomeração, 
higiene das mãos e o uso 
de máscaras). A vacina-
ção em tempo oportuno 
também é um fator pre-
ponderante para frear a 
disseminação do vírus, 
lembrando que a prote-
ção se torna eficaz com 
o esquema completo da 
primeira e segunda dose. 
Durante toda a pandemia 
17.454 pessoas foram in-
ternadas com covid-19 
no Estado. Nesta quinta-
feira, dia primeiro, a ocu-
pação de leitos gira em 
torno de 50% em toda a 
Paraíba.

Pelo terceiro mês seguido, 
a Paraíba gera saldo positivo no 
mercado de trabalho, mesmo 
sob os efeitos nocivos da pan-
demia na economia. Em maio, o 
número de trabalhadores admi-
tidos foi de 12.107 postos contra 
9.199 desligamentos, gerando o 
saldo de 2.908 vagas com cartei-
ra assinada, com base do novo 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged).

Os setores que mais con-
tribuíram com o saldo positivo 
de maio foram comércio (880 
vagas), serviços (855 vagas) e 
indústria (643 vagas), enquanto 
a agropecuária (273) e a cons-
trução (257) completaram as 
cinco atividades com todas re-
gistrando saldo positivo.

Os últimos três meses tive-
ram saldo positivo no mercado 
de trabalho da Paraíba: março 
(1.956); abril (626) e em maio 
com 2.908, com o melhor de-

sempenho. No acumulado de 
janeiro a maio, o estado registra 
um saldo de 4.117 postos.

Cenário Regional 
As cinco regiões brasilei-

ras apresentaram saldo positi-
vo. No Sudeste, o mês de maio 
terminou com um saldo de 
161.767 postos. O Nordeste, 
com 37.266 vagas, seguido pe-
las regiões Sul (36.929); Centro
-Oeste (26.926 postos) e Norte 
(17.800 postos).

No país, o número de tra-
balhadores contratados com 
carteira assinada em maio des-
te ano foi maior que o total de 
demitidos do mercado formal 
de trabalho. Segundo o Minis-
tério da Economia, houve, no 
período, 1.548.715 admissões 
e 1.268.049 desligamentos, 
gerando o saldo de 280.666 
postos de trabalho durante o 
mês de maio.

PB gerou 2.908 postos 
de trabalho em maio

O governador João Aze-
vêdo abriu, na noite dessa 
quinta-feira (1), o Ciclo 2021 
do Orçamento Democrático 
Estadual. A primeira audiên-
cia virtual foi direcionada para 
as populações das regiões de 
Itaporanga, Sousa e Cajazeiras. 
Na ocasião, o chefe do Execu-
tivo fez entregas simbólicas 
de obras, assinou ordens de 
serviços e licitações que juntas 
somam mais de R$ 10 milhões 
de investimentos.

Em sua fala de abertura, 
João Azevêdo falou sobre a 
realização das audiências de 
forma virtual. “Sinto falta da 
forma que realizávamos as 
nossas plenárias, porque nada 
substitui o contato direto com 
as pessoas e o formato do OD, 
com espaços que ocupavam 
mais 4 mil pessoas, trocando 
experiências, aprendizados 
e isso faz falta. Me sinto com 
saudade disso e torço para que 
possamos avançar na vacina-
ção para que no próximo ano 
possamos estar juntos nova-
mente crescendo na participa-
ção. Vamos continuar fazendo 
com que cada cidadão e cidadã 
possa ser ouvido, mesmo que 
de forma virtual, todos terão 
a oportunidade de interagir 
conosco”, disse o governador.

De forma simbólica, o 
governador fez a entrega da 
renovação da frota de veícu-
los da Saúde para a 7ª Região 
(Itaporanga), destinando seis 
veículos, com investimentos 
de R$ 70 mil; para a 9ª Região 
(Cajazeiras), mais cinco veí-
culos entregues, que somam 
investimentos de R$ 104 mil; e 
para a 10ª Região (Sousa), cin-
co veículos, com investimentos 
de R$ 105 mil.

Também entregou a cons-
trução do ginásio com vestiário 
da Escola João de Souza Primo, 
em Pedra Branca (R$ 543 mil); 
a conclusão da reforma da esco-
la e do ginásio, na Escola Maes-
tro José Siqueira, em Conceição 
(R$ 950 mil); construção de 
laboratórios, na Escola Cidadã 
Integral Adilina de Souza Diniz, 
no município de Diamante (R$ 
320 mil); construção de ginásio 
com vestiário na Escola Bernar-
dino José Batista, em Triunfo 
(R$ 687 mil); outro ginásio na 
Escola São José do Operário, 
em Joca Claudino (R$ 691 mil).

Dentre as obras autoriza-
das na audiência, o governador 
João Azevêdo assinou ordem 
de licitação para a construção 
do novo complexo educacio-
nal da Escola José Duarte, tam-
bém, com 12 salas de aulas, 

em Uiraúna (R$ 7,7 milhões); 
construção de uma escola com 
12 salas de aulas de Ensino 
Médio Integral, em São José de 
Piranhas (R$ 6 milhões); cons-
trução do sistema de proteção 
contra incêndio para o Centro 
Esportivo Estádio Perpetão, em 
Cajazeiras ((R$ 260 mil); cons-
trução da subestação na Esco-
la Antônio Teodoro Neto, em 
Sousa (R$ 60 mil); e a reforma 
do Mercado Público de Sousa 
(R$ 819 mil de investimentos).

O secretário executivo do 
Orçamento Democrático, Cé-
lio Alves, falou sobre a impor-
tância do credenciamento e 
da votação disponível pelo site 
votacaoode.pb.gov.br “É im-
portante que, além de assistir 
às audiências, a pessoa acesse 
o site, faça um breve credencia-
mento e aponte três sugestões 
de obras, serviços e/ou ações 
que deseje ser realizada na re-
gião. Este site está disponível 
desde o mês passado e ficará 
durante todo este mês de julho, 
para que todos os municípios 
possam participar nesse mo-
mento de planejamento que 
serão executados a partir do 
próximo ano”, disse Célio Alves.

A audiência da primeira 
noite contou com a participa-
ção virtual dos conselheiros 

das regiões, além dos secre-
tários da Educação, Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furtado, 
do secretário da Saúde, Geral-
do Medeiros, e do secretário 
da Infraestrutura, Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga.

Prestação de contas
Durante a audiência, o go-

vernador João Azevêdo tam-
bém prestou contas das ações 
realizadas na atual gestão. Fa-

lou sobre as obras da educação, 
como a ampliação das Escolas 
Técnicas Integrais, realização 
de concurso público e progra-
ma Primeira Chance; na Segu-
rança Pública, compartilhou 
os investimentos realizados 
na área que resultaram, princi-
palmente, na redução de 56% 
dos assaltos a bancos e a cria-
ção da Delegacia Especializada 
em Crimes Cibernéticos; ainda 
apresentou dados no Desen-
volvimento Humano, Estradas 

de Rodagem, Saúde, Abasteci-
mento D´água, Infraestrutura, 
Cultura e Empreender PB.

Próximas audiências
As audiências virtuais se-

guem na próxima quinta-feira 
(8), para as regiões de Guara-
bira (2ª), Cuité (4ª) e Itabaiana 
(12ª).  As audiências estão sen-
do transmitidas pelas redes so-
ciais do Governo do Estado da 
Paraíba no YouTube, Instagram 
e Facebook, sempre às 18h.

João Azevêdo destacou que, mesmo de forma virtual, o ODE vai garantir que os cidadãos possam ser ouvidos

Foto: José Marques



Paraíba
Dengue em alta
O aumento de prováveis casos  de dengue foi de 
aproximadamente 130%; os de chikungunya, 415%, 
e os de zika, 161%, aponta boletim da SES. Página 6
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Boletim sobre a covid-19 apontou ocupação média de 55% nas UTI; foram registrados mais 22 mortes e 400 novos casos

Ocupação de leitos de UTI é a 
menor em quase dois meses
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Com instabilidade no sis-
tema, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou apenas 
400 novos casos de covid-19 e 
22 falecimentos em decorrência 
do agravamento da doença. A 
queda de registros não caracte-
riza a redução no número real de 
novos casos. Com os números, o 
Estado chega a 396.904 casos 
confirmados, sendo 8.628 óbitos 
e 262.724 pacientes considera-
dos recuperados. Neste momen-
to, 55% dos leitos de UTIs  (adul-
to, pediátrico e obstétrico) para 
o tratamento exclusivo do novo 
coronavírus estão ocupados. O 
índice é o menor desde o dia 4 
de maio.

Entre os novos casos, 62 são 
pacientes em internação. Ainda 
segundo dados do Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar, 
outros 63 pacientes foram hos-
pitalizados entre a quarta-feira e 
a quinta-feira. O número total de 
pessoas internadas em unidades 
de referência é de 657. Com os 
números, além da ocupação total 
em leitos de UTI, a Paraíba regis-
tra 44% de ocupação em leitos de 
enfermaria. Na Região Metropo-
litana de João Pessoa, a ocupação 
em leitos de UTI adulto é de 50%, 
enquanto que as enfermarias 
possuem 38% leitos ocupados. 
Em Campina Grande, os números 
são de 55% e 52% de ocupação 
em leitos de UTI e enfermarias, 
respectivamente, ambos adultos. 
Já no Sertão, a ocupação é a maior 
entre as Macrorregiões, sendo 
75% de leitos de UTI ocupados 
e 56% nos leitos de enfermaria.

Aproximadamente 125 mil 
pessoas estão sinalizados como 
casos em aberto na Paraíba, como 
referência a casos em processo 
de recuperação ou com a situa-
ção não finalizada no sistema 
de notificação de casos. Foram 
realizados, até o momento da 
publicação do boletim diário da 
SES, 1.047.859 testes para o diag-
nóstico da doença, confirmando 
casos em todas as cidades e óbi-
tos em 222 dos 223 municípios 
paraibanos, apenas Riachão do 
Bacamarte segue sem mortes 
entre seus residentes.

Apenas sete falecimentos, 
entre os 22 confirmados, não 
aconteceram entre a quarta-feira 
e ontem, sendo datados desde 30 
de maio. Uma morte aconteceu 
em hospital privado e as demais 
em unidades públicas de saúde, 
com o acometimento de 16 ho-
mens e seis mulheres, com faixa 
etária de 26 a 85 anos de idade. 
Nove não possuíam comorbida-
des, enquanto foi observado, nos 
demais, a presença de hiperten-
são como fator de risco. 

As mortes foram confir-
madas para residentes de João 
Pessoa (7); Campina Grande (3); 
Bayeux (2); Camalaú, Casseren-
gue, Livramento, Montadas, Na-
tuba, Nazarezinho, Pedra Bran-
ca, Pombal, Santa Rita e Teixeira 
(um caso cada). Outros 91 fale-
cimentos estão em investigação 
pela SES.

A Paraíba tem 63 municí-
pios que acumulam casos acima 
de mil. Cinco municípios concen-
traram 214 novos casos, o que 
corresponde a 46,32% dos casos 
registrados. São eles: Campina 

Grande com 85 novos casos; João 
Pessoa confirmou 68 casos; Bo-
queirão teve a confirmação de 25 
casos; Picuí e Serra Redonda com, 
respectivamente, 20 e 16 novos 
casos, encerram a lista.

As maiores concentrações 
de casos ocorrem em: João Pes-
soa (99.212), Campina Grande 
(37.159), Patos (13.159), Guara-
bira (9.473), Cajazeiras (9.122), 
Cabedelo (9.101), Santa Rita 
(9.055), Bayeux (7.451), Sousa 
(7.007), São Bento (5.546), Pom-
bal (5.379) e Esperança (5.166).

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde confir-
mou a aplicação de 1.761.914 
doses de imunizantes contra a 
covid-19 na Paraíba. Até o mo-
mento, 1.245.765 pessoas foram 
vacinadas com a primeira dose e 
516.156 completaram o esquema 
vacinal, onde 510.946 tomaram 
as duas doses e 5.210 utiliza-
ram imunizante de dose única. 
A Paraíba já distribuiu um total 
de 2.124.383 doses de vacina a 
todos os municípios. 

PB distribui mais de 100 mil doses de vacina
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) iniciou a distribui-
ção, ontem, 100.367 doses de 
vacina contra covid-19. Deste 
total, 21.102 são Pfizer/Co-
mirnaty e 79.265 AstraZeneca/
Fiocruz. Os imunizantes dis-
tribuídos nesta 28ª pauta são 
destinados para todos os 223 
municípios paraibanos, que 
deverão acatar o critério único 
de vacinação por idade. 

Baía da Traição e Marcação 
receberão apenas vacinas para 
completar o esquema vacinal da 
população, uma vez que todos 
os habitantes já foram contem-
plados com a primeira dose. 

A distribuição, ao contrá-
rio do que foi divulgado pelo 
secretário municipal de Saúde 
da capital, Fábio Rocha, é pro-
porcional à população e simul-
tânea entre os municípios. Isso 
tem garantido que a Paraíba 
seja destaque nacional desde 
que iniciou o processo de va-
cinação.

Ontem foram distribuídas 
79.265 doses da vacina Astra-
Zeneca/Fiocruz, sendo 57.765 
exclusivamente para vacinação 
da 1ª dose para a população 

a partir dos 18 anos de ida-
de e 21.500 destinadas para 
completar o esquema vacinal 
da população contemplada na 
12ª pauta. 

As 21.102 doses do imu-
nizante da Pfizer/Comirnaty 
serão recepcionadas ainda na 
tarde desta quinta-feira e serão 
também destinadas exclusiva-
mente para iniciar o esquema 

vacinal na população adulta da 
Paraíba. A distribuição aconte-
cerá hoje.

 A Paraíba está adotando a 
idade como único critério para 
vacinação, mas a população 
pertencente aos grupos já aber-
tos e que ainda não se vacinou, 
mantém o direito garantido, 
conforme explica o secretário 

estadual de Saúde, Geraldo 
Medeiros: “Com a organização 
por faixa etária, deixa de existir 
a necessidade de grupos prio-
ritários, mas aquela população 
que já estava contemplada e 
ainda não recebeu a primei-
ra dose da vacina mantém o 
lugar na fila de vacinação”, 
esclarece. 

O secretário mencionou 
ainda a expectativa de re-
cepcionar doses da Janssen 
(Johnson & Johnson): “Após a 
liberação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
estamos aguardando informa-
ções sobre o quantitativo de 
doses que receberemos. A ex-
pectativa é adiantar bastante a 
vacinação em todo o Estado, já 
que se trata de um imunizante 
de dose única”, finalizou.

 Na Paraíba, a vacinação 
contra a covid-19 foi iniciada 
aos 19 de janeiro de 2021 e 
já foram aplicadas 1.761.914 
doses. O Estado soma 510.946 
pessoas que já receberam am-
bas as doses, 5.210 que foram 
vacinadas com imunizante de 
dose única e 1.245.758 que 
receberam a primeira

657
É o total de pessoas internas 
em unidades de referência 

para tratamento da covid-19.

Os municípios de Baía da Traição 
e Marcação receberão apenas 

vacinas relativas à segunda dose, 
já que toda a população dos dois 

municípios já foi contemplada 
com a primeira dose

Na Região Metropolitana de João Pessoa, os leitos de UTIs ocupados totalizam 50%, e as enfermarias, 38%, enquanto Campina Grande tem, respectivamente, 55% e 52%, e o Sertão, 75% e 56%

Foto: Secom-PB
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Boletim da SES apontam que ocorrências prováveis de chikungunya tiveram alta de 415% e de zika, 161%

PB registra aumento de 130% 
de casos suspeitos de dengue

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) publicou, 
nesta quinta-feira (1), o Bo-
letim Epidemiológico das 
Arboviroses nº 6 (BE), re-
ferente à 25ª Semana Epi-
demiológica (SE) – até 26 
de junho, que aponta um 
aumento expressivo no nú-
mero de casos prováveis de 
dengue, chikungunya e zika 
na Paraíba, com relação à 
publicação anterior. O bole-
tim indica que o número de 
casos pode ser ainda maior 
e que os dados podem sofrer 
alterações devido à alimen-
tação tardia dos sistemas. 
O aumento de ocorrências 
de dengue cresceu aproxi-
madamente 130%, os de 
chikungunya 415% e os de 
zika 161%. 

No BE nº 6 foram regis-
trados 4.618 casos prováveis 
de dengue, 2.692 de chikun-
gunya e ainda 366 de zika. 
Em comparação com a an-
terior, a publicação atual in-
dica um acréscimo de 2.001 
casos prováveis de dengue. 
Os dados são igualmente 
alarmantes para os casos 
prováveis de chikungunya, 
que somam 1.012 a mais, já a 
zika apresentou um total de 
196 casos prováveis a mais, 
em relação ao BE nº 5. 

A técnica da SES res-
ponsável pelas arboviroses, 
Carla Jaciara, explica que o 
número de casos prováveis 
pode ser superior. “Gostaría-
mos de destacar que muitos 
casos suspeitos de dengue 
podem estar camuflados 
com a semelhança clínica da 
covid-19, e como consequên-
cia disto não estão sendo no-
tificados de forma oportuna. 
Pensando em uma infecção 
simultânea de dengue e co-
vid-19, reforçamos as reco-

mendações para obtermos 
um diagnóstico diferencial”, 
afirmou.

Carla Jaciara explica que, 
com relação ao mesmo perí-
odo de 2020, observa-se um 
aumento de variação discreta 
para os casos prováveis de 
dengue. “Já para os casos 
prováveis de chikungunya, é 
notado um importante acrés-
cimo de 415%, também com-
parados ao mesmo período 
do ano anterior. Para os ca-
sos prováveis de zika, houve 
um aumento considerável de 
161%”, contou. 

Segundo ela, os muni-
cípios mais afetados são 
Alagoa Nova, Algodão de 
Jandaíra, Baraúna, Brejo dos 
Santos, Cachoeira dos Índios, 
Caraúbas, Cuité, Dona Inês, 
Itapororoca, Mamanguape, 
Massaranduba, Montadas, 
Mogeiro, Patos, Pedra La-
vrada, Queimadas, Remígio 
e Riachão do Bacamarte, 
que registraram mais de 
300 casos suspeitos e con-
firmados de arboviroses em 
2021. Ainda de acordo com 
o boletim, houve sete regis-
tros de óbitos suspeitos por 
arbovirose, distribuídos nos 
municípios de Conde, João 
Pessoa, Sapé e Patos. Desses 
casos, quatro foram descar-
tados, dois confirmados e um 
segue em investigação.

Apesar do cenário atual 
do covid-19, as atividades de 
controle das arboviroses se-
guem ativas, e as Secretarias 
Municipais de Saúde conti-
nuam sendo orientadas a in-
tensificar as ações de modo 
integrado; sensibilizando 
a população quanto ao au-
tocuidado para eliminação 
de criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
das doenças.

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, que in-
tegra a rede hospitalar do 
Governo da Paraíba, pres-
tou atendimento a 40.997 
pessoas e realizou 3.517 
cirurgias no primeiro se-
mestre de 2021.

No mesmo período do 
ano passado, foram aten-
didos 37.428 pacientes 
e realizadas 4.042 cirur-
gias, apresentando assim 
aumento de 9,53% nos 
atendimentos e de 4,7% 
nas cirurgias, respectiva-
mente, em comparação a 
2020.

No mês de junho des-
te ano foram prestados 
6.895 atendimentos no 
setor de emergência, sen-
do 572 pessoas vítimas de 
acidentes de motos. Já em 
2020, no mesmo período, 
foram registrados 5.594 
atendimentos. Apresen-
tando assim aumento de 
23,25% nos atendimentos 
e de 0,52% nos acidentes 
de motocicletas, respecti-
vamente, em comparação 
a 2020.

A unidade hospitalar 

registrou no último mês 
em junho, 18 atendimen-
tos a pessoas vítimas de 
arma branca, 29 vítimas 
de projéteis de arma de 
fogo, 53 por queimadu-
ras, 34 vítimas de atro-
pelamento e 33 vítimas 
de acidentes de carro, 
65 acidentes de bicicle-
ta e 972 por quedas. Os 
demais atendimentos fo-
ram na Clínica Médica e 
na Pediatria.  

A unidade de saúde 
disponibiliza 298 leitos, 
301 médicos, sendo 64 
em regime de plantão 
presencial 24 horas. O 
hospital dispõe de seis 
salas no bloco cirúrgico 
e é referência em trauma 
para 203 municípios da 
Paraíba.

Trauma de CG realiza 
40.997 atendimentos

Meio ambiente

Defesa Civil realiza trabalho de 
desassoreamento do lago da Bica

Promover a retirada de 
matéria orgânica permitin-
do, assim, maior fluidez às 
águas que desembocam no 
local. Esse é o principal ob-
jetivo da ação de limpeza e 
desassoreamento do Lago 
das Cinco Fontes, localiza-
do no Parque Arruda Câma-
ra (Bica), que está sendo 
realizada pela Defesa Civil.

 “Esse desassoreamen-
to é uma reivindicação anti-
ga e uma necessidade para 
promover a limpeza do lago, 
onde ficam os pedalinhos 
utilizados pelos visitantes. 
Agradecemos muito a ce-
leridade da Defesa Civil ao 
nosso requerimento”, des-
tacou o diretor do Parque, 
Rodrigo Fagundes.

 "Estamos fazendo a re-
tirada de restos de vegetação 
que se acumulam no fundo 
do lago, que acabam juntan-
do areia e deixam o local sem 
profundidade" explicou o di-
retor de Operações da Defesa 
Civil, Renato Lins. 

 Devido ao uso de má-
quina retroescavadeira, 
o local ficará interditado 

ao público até está sexta-
feira. “A limpeza faz parte 
de uma série de melhorias 
que estamos realizando no 
Parque. Estamos com algu-
mas obras em andamento e 
logo mais o visitante pode-
rá desfrutar de um espaço 
ainda mais agradável ao 
passeio”, ressaltou Rodri-
go Fagundes.

O Hospital de Trauma 
fez em junho deste ano 

6.895 atendimentos 
de emergência, sendo 
572 pessoas vítimas de 

acidentes de motos. 

Draga está retirando do leito do lago existente no parque restos de vegetação, que contribuem para acumular areia e reduzir a sua profundidade

Foto: Secom-JP

Boletim indica que número de casos 
da dengue, zika e chikungunya, 
doenças transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti, podem ser subnotificados

Foto: Divulgação
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João Azevêdo prestigiou a solenidade e ressaltou compromisso do governo com o fortalecimento do setor 

PM forma novos soldados 
e reforça segurança na PB

O governador João Aze-
vêdo participou ontem, no 
Centro de Convenções de João 
Pessoa, da solenidade de con-
clusão do curso de formação 
de soldados da Polícia Militar 
(PMPB) e do Corpo de Bom-
beiros Militar (CBM) da Pa-
raíba, ocasião em que foram 
formados 64 soldados da PM 
e 11 soldados do CBM. Até a 
próxima semana, serão con-
cluídas as formaturas dos 515 
policiais e 53 bombeiros na 
capital paraibana e nos muni-
cípios de Campina Grande e 
Patos.  

O chefe do Executivo es-
tadual parabenizou os novos 
soldados e ressaltou o com-
promisso que eles assumem 
de trabalhar em prol da segu-
rança da sociedade paraibana. 
“É importante que a cada dia 
possamos prestar um serviço 
melhor à população, oferecen-
do também as melhores con-
dições de trabalho. Esse mo-
mento é fruto de muito estudo 
e dedicação dos novos solda-
dos e esse esforço permitiu 
que todos estejam preparados 
para nos ajudar a construir 
um caminho mais seguro para 
o futuro da Paraíba, sempre 
ouvindo a população, dialo-
gando com os mais diversos 
setores da sociedade”, frisou.

 Ele também fez um ba-
lanço das ações desenvolvi-
das pela gestão voltadas para 
o fortalecimento das políticas 
de segurança pública. “Nós 
anunciamos, recentemente, 
a implantação de uma UTI 
móvel, disponibilizando uma 
estrutura pública totalmente 
adaptada para deslocar pa-
cientes do SUS e salvar vidas, 
criamos região e áreas inte-
gradas de segurança em Gua-
rabira, Juazeirinho e Sapé, o 
Batalhão Especializado em 
Policiamento Turístico, esta-
mos construindo os Centros 
Integrados de Comando e 
Controle e também inves-
timos no policial com mais 
de duas mil promoções na 

destacou que o ingresso dos 
novos soldados é fundamen-
tal para a redução de crimes 
e a conquista de melhores ín-
dices na área. “A chegada de 
mais policiais para reforçar 
a segurança é essencial para 
a melhoria do que vem sen-
do construído e para avançar 
em vários outros indicadores. 
O novo efetivo faz parte de 
um planejamento feito desde 
2019 e temos outras ações 
de realização de concursos, 
como o da Polícia Civil, de-
monstrando que o governa-
dor se preocupa em recompor 
os nossos quadros”, pontuou. 

 O comandante geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, afirmou que o investi-
mento em recursos humanos 
permite o aprimoramento dos 
serviços prestados à popula-
ção. “A formação e capacita-
ção são a vida da instituição. 

O governador João Azevêdo 
nos tem proporcionado essa 
possibilidade de renovar os 
nossos quadros, de equipar 
a corporação e promover as-
censões profissionais, com 
formação de sargentos, de ca-
bos e oficiais, resultando em 
promoções imediatas e esse 
momento nos renova e oxige-
na enquanto mantenedores da 
ordem pública e essas pessoas 
chegam para contribuir com 
a paz social numa atuação de 
forma integrada com a Polícia 
Civil e Corpo de Bombeiros”, 
falou. 

 O comandante geral do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
coronel Marcelo Araújo, come-
morou o aumento do efetivo 
nas unidades operacionais do 
Estado. “São recursos huma-
nos que são incorporados à 
nossa corporação, com a finali-
dade de interiorizar as nossas 

ações e o governador dá essa 
oportunidade aos jovens, a 
condição de trabalhar na segu-
rança pública. Eles começam a 
atuar imediatamente, já estão 
preparados e qualificados para 
desempenhar a função da me-
lhor forma possível”, disse. 

 O novo soldado da Polí-
cia Militar, Rodrigo Medeiros, 
celebrou a formatura. “Esse é 
um momento de alegria e fe-

O governador João Azevêdo parabenizou os novos soldados, lembrando da importância do trabalho desses profissionais na garantia da segurança pública

licidade para todos nós, tive-
mos uma longa etapa, estamos 
enfrentando uma pandemia, 
mas chegamos nesse momen-
to para cumprir a missão que 
honramos de garantir à popu-
lação a ordem pública, a segu-
rança da comunidade, mesmo 
com o risco da nossa própria 
vida”, comentou.

Josiberto Oliveira, que 
passa a integrar o Corpo de 
Bombeiros Militar, ressaltou 
sua identificação com a profis-
são ao ler o edital do concurso 
e vislumbrou no serviço mili-
tar a oportunidade de ajudar 
as pessoas. “Essa é uma sen-
sação de realização e de supe-
ração, passamos por um mo-
mento conturbado no mundo 
e é muito gratificante chegar 
até aqui e a população pode 
contar com a nossa dedicação, 
empenho e empatia de fazer 
bem ao próximo”, comentou.

 
Curso de formação 
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.  

No total, 192 soldados 
foram formados em João 
Pessoa, 123 em Campina 
Grande, 28 em Sumé, 45 em 
Guarabira, 48 em Patos, 33 
em Sousa e 46 em Cajazeiras. 

Com a formação dos 568 
policiais e bombeiros, o gover-
nador João Azevêdo assegu-
rou o ingresso de 1.034 solda-
dos na Segurança Pública do 
Estado. Além disso, o gestor 
autorizou 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, sen-
do 292 promoções de oficiais 
e 1.862 de praças, das quais 
21 por atos de bravura.

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar cum-
priu 147 mandados de pri-
são contra pessoas que esta-
vam sendo procuradas pela 
Justiça por envolvimento em 
tráfico de drogas, assassina-
tos, roubos, furtos, violência 
doméstica e outras 14 moda-
lidades criminosas, no mês 

de junho, na Paraíba. O resul-
tado é consequência da atua-
ção da Coordenadoria de 
Inteligência da PM (COInt), 
que tem descoberto e indica-
do aos policiais a localização 
exata dos foragidos.

O último mandado cum-
prido foi na última quarta-

feira, na cidade de Boquei-
rão, onde foi capturado pelos 
policiais da 3ª Companhia 
Independente da PM (3ª 
CIPM) um homem que tinha 
21 anos de prisão para serem 
cumpridos pelo crime de ho-
micídio. Ele tem 63 anos de 
idade e, segundo o documen-

to expedido pela Vara Única 
de Boqueirão, teve a ordem 
de prisão decretada em 9 de 
junho deste ano.

Referência no país
A Polícia Militar da Pa-

raíba, proporcionalmente, 
é uma das corporações mi-

litares que mais cumprem 
mandados de prisão no 
país. Nos primeiros seis me-
ses deste ano, já foram 697 
foragidos da justiça recap-
turados pela corporação, 
conforme dados da Coorde-
nadoria de Estatística e Ava-
liação da PM (EM/7).

Em junho: 147 mandados de prisão cumpridos
A PM da Paraíba é, 

proporcionalmente, uma 
das que mais cumprem 

mandados no país

Primeiro semestre do ano

Mais de 1.400 armas de fogo são apreendidas
A Polícia Militar apreen-

deu um revólver calibre 38, 
na manhã de ontem ao abor-
dar uma dupla de moto, no 
bairro de Cruz das Armas, 
em João Pessoa. Esta foi a 
primeira arma apreendida 
no mês de julho, na Paraíba.

Os suspeitos, de 20 

anos cada, estavam em 
uma moto com placas de 
Pernambuco. Ainda não foi 
confirmado qual crime eles 
estariam planejando prati-
car com a arma, no bairro. 
Os dois foram apresentados 
na Central de Flagrantes, no 
Geisel.

Nos seis primeiros me-
ses deste ano, a Polícia Mili-
tar apreendeu mais de 1.400 
armas de fogo de vários ca-
libres e tipos - a maioria 
usada por criminosos que 
planejavam praticar assas-
sinatos, roubos, ataques a 
bancos, entre outros crimes.

        Tentativa de latrocínio
A Policia Militar prendeu 

um suspeito de 23 anos que 
estaria envolvido em uma 
tentativa de latrocínio con-
tra uma idosa de 74 anos, na 
noite da quarta-feira (30), em 
João Pessoa. O crime foi regis-
trado no bairro de Tambaú e 

ele foi preso no bairro do Gei-
sel. A vítima saiu ferida com 
um tiro de raspão na cabeça e 
foi socorrida para o Hospital 
de Emergência e Trauma.

O suspeito foi localiza-
do e preso pelos policiais 
do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope), que refor-

çavam a segurança na Zona 
Sul da capital e se depara-
ram com o carro que tinha 
sido usado na tentativa de 
tomar o carro da idosa, 
quando ela saía de casa. 
No veículo, a PM recuperou 
três celulares e três relógios 
roubados. 

Polícia Militar, garantimos a 
autonomia da Polícia Civil, 
a formação de novos solda-
dos e oficiais, a convocação 
de suplentes e a realização 
do concurso da Polícia Civil”, 
acrescentou.

Redução de crimes
O secretário de Estado 

da Segurança e da Defesa 
Social, Jean Francisco Nunes, 

novos policiais e 
bombeiros se formarão 
até a próxima semana, 

na Paraíba

568 
O esforço desses 

novos soldados permitiu 
que todos estejam 

preparados para nos 
ajudar a construir um 
caminho mais seguro 

para o futuro da 
Paraíba  
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Decreto assinado pelo governador João Azevêdo válido por seis meses foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado

O governador da Pa-
raíba, João Azevêdo (Cida-
dania), decretou situação 
de emergência para 45 
municípios afetados pela 
estiagem. O decreto, com 
vigência de 180 dias, foi 
publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) ontem. O 
desabastecimento dos ma-
nanciais, devido à escas-
sez de chuvas, prejudicou 
diretamente as atividades 
produtivas com prejuízos 
importantes para a agricul-
tura e  pecuária. 

Cidades de várias re-
giões da Paraíba integram 
a lista. O objetivo do decre-
to é minimizar os danos e 
restabelecer a situação de 
normalidade, preservando 
o bem estar da população. 
“A necessidade de prover o 
atendimento à população 
quanto à complementação 
do abastecimento d’água 
e alimentação à população 
animal atingida pelo fenô-
meno”, considera o docu-
mento. A situação de anor-
malidade é estabelecida 
apenas para as áreas dos 
municípios  comprovada-
mente afetadas.

O decreto dispensa por 
seis meses, a partir da pu-
blicação, a realização de li-
citações para contratos de 

aquisição de bens e servi-
ços necessários às ativida-
des de combate à estiagem, 
a exemplo de locação de 
máquinas e equipamentos, 
além de possibilitar a pres-
tação de serviços e obras 
relacionadas ao restabele-
cimento das áreas afetadas. 
Torna-se possível também 
a abertura de crédito ex-
traordinário para combater 
o problema. 

Sobre a possibilidade 
de chuvas, segundo infor-
mações da Agência Exe-
cutiva de Gestão da Águas 
(Aesa), a previsão é de que 
os índices pluviométricos 
fiquem dentro da média 
histórica, sendo os meses 
de abril, maio, junho e julho 
os mais chuvosos no Litoral, 
Brejo e Agreste. No Cariri, 
Sertão e Alto Sertão, o pe-
ríodo chuvoso foi encerra-
do em meados de maio. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

45 cidades estão em situação 
de emergência devido à seca

O reconhecimento da 
situação de emergência 
permite aos municípios 

agilizarem ações de 
combate à estiagem, como, 
por exemplo, a aquisição 
de bens e serviços sem 

licitação.

Foto: Marcus Antonius

Em regiões como o Cariri, Sertão e Alto Sertão, o período de chuvas terminou em maio

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Cabaceiras II

Carnaval

Cabaceiras I

João PEssoa 

O  g ove r n a d o r  d a 
Paraíba, João Azevêdo, 
reinaugurou na manhã da 
última terça-feira (29), a 
Casa do Artista Popular Mu-
seu Janete Costa. O espaço, 
localizado na Praça da Inde-
pendência, estava fechado 
desde 2019 e em julho do 
ano passado teve o proces-
so de restauração iniciado. 
O investimento da ordem 
de R$ 620 mil, proveniente 
dos cofres do Estado, per-
mitiu transformar o espaço 
oferecendo aos paraibanos 
e turistas um equipamento completo, apto a apresentar o melhor do artesanato que o estado 
oferece. Todas as intervenções mantiveram a originalidade do prédio, que é tombado, e foram 
aprovadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba (Iphaep).

Bonecos
Fotos: Evandro Pereira
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A PBTur (Empresa Paraíbana de Turismo) vai incluir as manifestações carnavalescas de 
João Pessoa no processo de divulgação dos roteiros do Destino Paraíba, ou seja, o projeto Folia 
de Rua e o Carnaval Tradição, que são os dois eventos realizados no período momesco na capital 
paraibana. Ruth Avelino disse que deverá programar uma apresentação especial de uma das 
tribos indígenas para agentes de viagens durante o famtour da Azul Viagens agora em junho. O 
Folia de Rua é considerado uma das maiores prévias carnavalescas do país.

A cidade de Cabaceiras, no interior da Paraíba, volta a ser manchete da mídia nacional com a 
publicação de uma reportagem especial sobre o seu potencial para a Sétima Arte, para o turismo 
de contemplação e também para o crescimento da economia local, com a realização da Festa do 
Bode Rei, mundialmente conhecida por ser a única com tantas peculiaridades e curiosidades. 
A reportagem faz um passeio pela região, castigada pela seca severa, mas que, justamente por 
conta disso, se transformou na meca dos cineastas brasileiros, que fizeram da cidade um sete 
de grandes produções cinematográficas a exemplificar tão somente pelo ícone filme “Auto da 
Compadecida”, do escritor paraibano Ariano Suassuna. O filme se tornou um fenômeno de 
bilheteria e sucesso absoluto, em seguida, nas telinhas da Rede Globo, quando compactado em 
minissérie. A reportagem foi publicada na revista Viagens e Destinos, assinada pelo jornalista 
Eduardo Andreassi, que esteve na Paraíba a convite da PBTur (Empresa Paraibana de Turismo), 
que tem investido na mídia espontânea convidando jornalistas especializados em Turismo e 
que, por meio de suas matérias, ampliam o leque de público leitor.

Depois do grande sucesso da Festa do Bode Rei virtual, que ocorreu no início do mês de 
junho último, o prefeito de Cabaceiras, Tiago Castro, veio pessoalmente agradecer o apoio 
que recebeu da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), através de reportagens feitas 
pelo Jornal A União e Rádio Tabajara. Na ocasião, o prefeito destacou que as divulgações 
contribuíram para que a ‘Roliúde Nordestina’ permanecesse sendo destaque na imprensa 
paraibana e nacional. Inclusive, ele revelou que já está previsto novas gravações interna-
cional na cidade. 

Os bonecos, oficinas, cursos e outros produtos que constroem a magia 
do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste na Paraíba ganharam espaço de 
divulgação na campanha Conectando Patrimônios: redes de artes e sabores. 
Lançada na Paraíba na última quarta-feira (30), a ação é realizada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em parceria 
com comunidades detentoras. O objetivo é promover o Patrimônio Cultural 
Imaterial, incentivando a venda de produtos associados a bens registrados 
em todo o país. 
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Sessão virtual
Três premiados curtas-metragens do diretor de ‘Bacurau’, 
o pernambucano Kleber Mendonça Filho, ganham exibição 
gratuita no ‘Cine Bangüê Online’. Página 12
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Nesta sexta-feira, artista visual autodidata Reginaldo Emídio apresenta série com temas florais e paixão pela natureza

“O artista só pode fazer 
sua arte se gostar, se for por 
amor; se não tiver amor, você 
não deve fazer”. A declaração 
é do paraibano Reginaldo 
Emídio como cidadão, mas 
é como o artista visual Re-
ginaldo Gari – assim como 
é mais conhecido, por tra-
balhar na limpeza pública 
urbana – que ele abre a sua 
primeira exposição artística, 
Jardins, nesta sexta-feira, a 
partir das 17h, na Secreta-
ria de Cultura do Município 
de Lucena. A mostra indivi-
dual, que reúne 20 pinturas, 
poderá ser visitada presen-
cialmente, com adoção das 
medidas preventivas contra 
a pandemia da covid-19, até 
30 de agosto, na sede da pró-
pria Secult, localizada na Rua 
João Monteiro Falcão, 22, no 
centro da cidade.

A secretária de Cultura 
de Lucena, Ernestina Cor-
nélio, é a incentivadora de 
Reginaldo Gari como artista. 
Ela informou que as 20 pin-
turas para o vernissage da 
exposição foram colocadas 
em papel couchê. “Acredi-
to que ele tem mais de 200 
obras. A seleção das pintu-
ras foi difícil, mas contamos 
com a ajuda de um curador, 
o artista e crítico Dyógenes 
Chaves”, disse ela.

Ernestina Cornélio re-
cordou que conheceu Re-
ginaldo capinando grama 
na sua rua. “Ao ser aborda-
da para lhe servir um copo 
d’água, seu amigo, desde-

nhando do seu trabalho, me 
disse que ele era um artista. 
Como meu trabalho sem-
pre foi descobrir e valorizar 
os artistas, pedi para que 
Reginaldo levasse seus tra-
balhos para que pudesse 
da uma olhada. Qual mi-
nha grande surpresa em 
ver o imenso jardim que ele 
cultivava em seus papéis. 
Foi quando começou nossa 
amizade, incentivando-o. 
Hoje, tenho a oportunidade 
de trazê-lo para mostrar a 
Lucena, a Paraíba, quiçá ao 
mundo, o grande jardim que 
Lucena dispõe. Parabenizo 
esse grande artista, pelo seu 
lindo trabalho”, afirmou a 
secretária.

No texto que escreveu 
para a mostra individual, 
Dyógenes Chaves faz a se-
guinte observação: “É preci-
so dizer, antes de tudo, que 
Reginaldo Gari é um artista 
dos tempos livres, um auto-
didata apaixonado pela natu-
reza e que faz sua obra como 
algo muito simples, que sur-
ge como escape à vida coti-
diana de um servidor público 
municipal. Também que de-
dica-se ao motivo floral, que 
aparece numa composição 
calma, bucólica, muito orde-
nada, com sua noção própria 
de equilíbrio. Na verdade, 
acho mesmo que isso tudo 
deve lhe fazer uma pessoa 
feliz. Feliz por contemplar 
a natureza e pintá-la. Ver as 
flores, as plantas, o mato e os 
verdes, e pintá-los”.

Dyógenes ainda faz al-
gumas considerações. “Mas, 
é preciso que a gente reflita 

melhor sobre a arte de Re-
ginaldo Gari. Por exemplo: 
o que percebemos naqueles 
desenhos com caneta pilot 
e papel ofício? Ora, aquilo é 
estampa de tecido. Estampa 
floral. É chic. Parece coisa de 
designer que trabalha com 
a indústria da moda. Aquilo 
que se vê é o que chamamos 
de tendência para a coleção 
Primavera-Verão”, registra 
o artista visual e curador. E 
conclui seu texto com uma 
constatação: “Temos aqui 
em Lucena um artista. Um 
grande artista ainda pouco 
conhecido, mas muito talen-
toso... Com grande potencial 
ainda a explorar. E a comuni-
dade deve divulgar e come-
morar que ele seja assim, tão 
simples e tão sofisticado”.

Outras dimensões
Reginaldo Emídio tem 42 

anos de idade, dos quais 22 
prestados trabalhando como 
gari da Prefeitura Municipal 
de Lucena. Atualmente, sua 

função é operar uma máquina 
de roçar mato. “É serviço dig-
no, honrado e honesto, porque 
é dele que eu tiro o ganha pão 
para sustentar a minha famí-
lia”, confessou.

O pintor disse que o des-
pertar para a arte surgiu de 
forma espontânea, quando 
tinha por volta dos sete anos 
de idade e costumava dese-
nhar nos cadernos escola-
res. “Além de Deus e Jesus, 
a minha família e a arte são 
tudo para mim. Amo a arte e 
já nasci para isso, como um 
dom de Deus e quero agrade-
cer para a secretária Ernes-
tina Cornélio e seu esposo, 
Paulo, a oportunidade ma-
ravilhosa de poder realizar 
minha primeira exposição 
como artista plástico”. 

A rotina de Reginaldo 
como gari é cumprida de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 13h, e, aos sábados, das 
7h às 10h. “Quando vou per-
correndo as ruas, realizando 
meu trabalho, vou obser-

vando as flores e a paisagem 
pelo caminho. Guardo essas 
imagens na mente. Quando 
chego a minha casa, depois 
de tomar banho, almoçar e 
dormir um pouco, no final da 
tarde começo a pintar, uma 
atividade que pode se pro-
longar até à noite. Não gosto 
de fazer o trabalho pela me-
tade. Gosto de fazer bem-fei-
to. Eu não copio o que vejo, 
eu pinto dando outras di-
mensões. Por exemplo, se 
eu vejo uma rosa com duas 
folhas, reproduzo colocando 
muito mais folhas. Durante 
esse tempo posso pintar vá-
rias obras”, relatou ele.

 O artista acrescentou 
que, ao menos por enquanto, 
não pretende diversificar sua 
obra fazendo, por exemplo, 
escultura com material reci-
clável. “A minha arte é flores. 
Amo flores, mas só o futuro 
vai mostrar se irei produ-
zir outros tipos de obras 
de arte”, disse o Reginaldo. 
Quando ele se senta para 

criar suas obras, primeiro 
desenha com lápis grafite, 
depois cobre com lápis hi-
drocor, por ser o material 
mais acessível para colorir o 
seu trabalho. 

Reginaldo confessou que 
sente orgulho por estar po-
dendo realizar sua primeira 
exposição e tem consciência 
de que o fato de também ser 
um gari pode servir para es-
timular outros trabalhadores, 
inclusive da sua e de outras 
categorias, a enveredarem 
pelas artes visuais. “No grupo 
com o qual trabalho, apenas 
eu sou artista. Se sou alvo de 
preconceito porque atuo na 
limpeza urbana, eu não sei 
dizer, porque procuro não 
pensar nisso”, ponderou. “A 
população tem a imagem de 
que o gari exerce uma ativida-
de inferior, é ignorante, bra-
bo, estressado, problemático, 
mas eu não sou assim. Não 
sou estressado e tenho honra 
do que faço, pois ajudo na lim-
peza urbana”, conclui.

Gari paraibano lança a sua 
primeira exposição artística
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Curador da mostra analisa a questão da linha 
que delimita o preconceito e a arte popular

O artista visual e curador Dyó-
genes Chaves não tem dúvidas de 
que Reginaldo Gari tem condições 
de aproveitar a profissão em que 
atua, ao percorrer as ruas da ci-
dade de Lucena recolhendo o lixo 
urbano, para usá-la como labora-
tório que o inspire na criação de 
obras. No entanto, ao menos por 
enquanto, disse que observa “uma 
opção inicial” do pintor pelo dese-
nho. “Também me parece que sua 
arte, neste caso, serve mais como 
fuga do cotidiano do trabalho que 
ele exerce. Talvez, no futuro, ele 
comece a se interessar por outras 
técnicas e tal”, teorizou ele.

Outro aspecto ressaltado por 
Dyógenes Chaves foi o de que 
a mostra de Reginaldo também 
pode servir como estímulo para 
mais pessoas que atuam na área 
das artes visuais. “Principalmente 
para outros artistas que produzem 
nessa linha mais popular, de uma 
arte mais simples, sem muitos ar-
rodeios, com muitas cores e bele-
za. O sucesso dele vai reverberar 
em muita gente. E ele também vai 

ganhar mais confiança naquilo 
que está produzindo. Acho que, 
pelo fato do autor ser um gari, 
é mais provável que as pessoas 
visitem a exposição, levadas mais 
por curiosidade”, garantiu o crí-
tico de arte.

Dyógenes acredita que a mos-
tra que Reginaldo Gari começa a 
realizar na cidade de Lucena pode 
contribuir para pessoas que a vi-
sitem passem a tomar gosto pela 
arte, ao ponto de procurar ampliar 
os conhecimentos a respeito do 
assunto e, também, virem a se 
tornar artistas plásticos. Porém, 
ele observou que “o mais impor-
tante é o impacto que a exposição 
vai causar em todo e qualquer 
visitante, mas principalmente nas 
pessoas da comunidade dele e nos 
seus amigos, colegas e familiares. 
Cada pessoa será tocada de forma 
diferente, até servindo de incen-
tivo. além do orgulho que essa 
gente vai ter dele”. 

O curador e crítico ainda falou 
a respeito da questão da linha 
que delimita a arte popular e o 

preconceito do próprio povo. “Na 
verdade, isso depende muito do 
mundo onde vive o artista. Se ele 
vive numa área de classe média, 
a obra dele terá mais aceitação, 
mas, certamente, será uma produ-
ção mais ‘erudita’ que ‘popular’, 
para atender esse pensamento 
‘burguês’. Mas se o artista vive 
na periferia, independente de 
ser erudito ou popular, ele vai 
se destacar muito mais com seu 
trabalho artístico e, claro, haverá 
menos preconceito”, disse Dyóge-
nes Chaves. 

Quanto custa uma obra de 
cunho mais popular? “Valor e pre-
ço são coisas diferentes e depende 
daquilo que o autor deseja com sua 
arte. Na maioria, os artistas popu-
lares, naïfs, por exemplo, fazem 
arte porque sentem a vontade de 
fazer. Nem sempre estão preocu-
pados em vender e o preço que 
vão cobrar. Já ocorre bem diferente 
com os ditos artistas profissionais, 
que já sabem valor e preço e o 
significado do mercado de arte”, 
respondeu Dyógenes Chaves.

No seu dia a dia trabalhando na limpeza pública urbana de 
Lucena, Reginaldo Gari também observa as flores e jardins 
das casas, que servem de inspiração para pintar suas obras

Foto: Divulgação

Dentro de um universo composto por mais de 200 pinturas, 20 peças foram selecionadas para compor a mostra individual ‘Jardins’, que permanecerá na sede da Secretaria de Cultura do Município de Lucena até o fim de agosto

Imagens: Divulgação
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Pesquisa

Com as livrarias fechadas por causa da pandemia, o 
brasileiro deu uma chance ao e-book e ao audiolivro em 
2020. A pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial, 
feita pela Nielsen para a Câmara Brasileira do Livro e 
para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, mos-
trou que o número de conteúdos digitais vendidos em 
2020, no sistema a la carte, foi 81% maior do que em 
2019 – o primeiro ano do levantamento.

Foram comercializados 8,7 milhões de e-books e au-
diolivros, contra 4,7 milhões em 2019. Ficção liderou a 
preferência, com 41%, e foi seguida pela não ficção, com 
39% e Científico, Técnico e Profissional (CTP), com 20%. 
Os e-books representaram 92% das unidades vendidas 
e os audiobooks, 8%. Um detalhe: não ficção é o gênero 
mais popular na versão para ouvir, e representou 70% 
dos exemplares de audiolivros comercializados no país.

O levantamento é dividido nessa venda geral de con-
teúdo digital, a la carte, que é medido em unidade, e tam-
bém na comercialização desse conteúdo para bibliotecas 
virtuais, serviços de assinatura e cursos online, que são 
modelos de negócio diferentes.

A pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial foi 
apresentada na manhã de ontem, e apontou ainda que 
o faturamento também cresceu, mas não no mesmo rit-
mo do de exemplares comercializados.

O faturamento total com conteúdo digital apresen-
tou um crescimento nominal de 43%. Considerando a in-
flação do período, o índice foi de 36%. Isso significa que 
o preço do e-book ficou mais barato na pandemia – 21% 
em termos nominais e 25% em termos reais.

“Houve um entendimento de que a gente precisava 
fazer algum movimento forte promocional para compen-
sar a falta de vendas no primeiro momento da pandemia”, 
comenta Marcos da Veiga Pereira, presidente do Sindi-
cato Nacional de Editores de Livros. Ele, no entanto, não 
espera que as editoras vão dar tanto desconto em 2021. 
A ver se o número de exemplares vendidos se mantém.

Somando venda a la carte e as outras categorias, o 
faturamento ficou em R$ 147 milhões – em 2019, ele foi 
de R$ 103 milhões.

No sistema a la carte, as editoras faturaram R$ 102 
milhões – 99% disso com venda de e-books e 1% de 
audiolivro. Um crescimento nominal de 44% e real de 
38% com relação ao ano anterior. Com as outras catego-
rias, o faturamento ficou em R$ 44 milhões, 39% maior, 
em termos nominais, do que no primeiro ano da pes-
quisa, e 33% se descontarmos a inflação. Aqui, o des-
taque foi para os serviços de assinatura, que renderam 
às editoras R$ 2,8 milhões (70% com aluguel/leitura de 
e-books e 30% de audiolivros) ante os R$ 792 mil do 
ano anterior. Um crescimento de 266% graças à adesão 
de mais editoras a essas plataformas.

O conteúdo digital representa 6% do faturamento 
do mercado editorial – era 4% no ano passado. Nos Es-
tados Unidos ele representa cerca de 30%.

O acervo de conteúdos digitais no Brasil é formado 
por 81 mil títulos (39% de Científico, Técnico e Profis-
sional, 32% de não ficção e 28% de ficção). Os e-books 
representam 95% desse acervo e os audiolivros, os 
5% restantes. Foram lançados 10 mil títulos digitais no 
ano passado (93% em e-book e 7% em audiolivro), um 
aumento de 16% em comparação com o ano anterior. 
Quando olhamos apenas para os e-books, esse acervo é 
composto de 77 mil livros digitais. Daqueles 10 mil lan-
çamentos, 9,6 mil eram e-books.

O mercado editorial vive uma grande crise há alguns 
anos e o resultado dessa pesquisa é um momento de res-
piro para uma indústria que encolheu, em termos reais, 
30% nos últimos 15 anos e 13% em 2020.

Mariana Bueno, responsável pela pesquisa na Niel-
sen, disse que esse crescimento e a redução do preço 
eram esperados, mas destaca que o crescimento de 83% 
num ano que a economia encolheu 4% foi bastante ex-
pressivo. “Os bons números não amenizam o resultado 
negativo das editoras com a venda física, e não são capa-
zes de inverter o resultado final”, pondera.

Foi um ano atípico, mas o mercado espera que essa 
tendência de crescimento seja mantida – não nos mesmos 
índices, mas imaginam que conteúdos digitais continuem 
relevantes. “E esse é o desafio: manter isso num país que 
tem alguns entraves”, comenta a economista. Ela cita a pi-
rataria – e diz que, pela pesquisa Retratos da Leitura, os 
brasileiros que responderam que leem livro digital o fazem 
em PDF, ou seja, não pagam pelo e-book, e também a ques-
tão tecnológica, o acesso à internet pela população.

Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do 
Livro, comenta é urgente investir na formação de leitores 
e na ampliação do índice de leitura para que esse mer-
cado cresça. E também que o País invista em tecnologia, 
para que a leitura digital avance.

Foto: Divulgação

Em 2020, foram comercializados 8,7 milhões de ‘e-books’ e audiolivros

Venda de e-book 
dispara no BrasilAurélio Carneiro: 

poeta bom de rimas e aventuras
A trajetória de resistência cultural, 

empreendida pelo poeta, o qual tenho a 
honra de narrar, é similar a de outros artis-
tas nordestinos de seu tempo, erguida nas 
bases firmes da luta, suor, esperança e amor 
a arte. No texto, o leitor perceberá, que na 
luta pela garantia do sustento da família, 
trabalhando na agricultura ou mineração, 
nunca se desvencilhou de seu fazer poético 
de improviso, com versos líricos e telúricos, 
inspirados no cotidiano dos lugares onde se 
aventurou a percorrer e viver.

 Na cidade de Esperança, estado da 
Paraíba, no dia 25 de dezembro de 1925, 
nasceu o poeta Aurélio Carneiro do Nas-
cimento, na mesma cidade foi batizado, e 
nela viveu e trabalhou na agricultura, em 
companhia de seus genitores e irmãos até 
os 20 anos de idade. Nos “Lírios Verdes da 
Borborema”, teve uma infância simples, 
comum aos meninos pobres de sua época. 
Seus pais eram o agricultor e poeta  Manoel 
Carneiro do Nascimento (in memoriam) e a 
dona de casa Maria Teodora do Nascimen-
to (in memoriam).

Sua família conta que Aurélio aprendeu 
a ler sozinho, graças a sua enorme força de 
vontade e persistência, por meio de uma 
cartilha do ABC e leituras de romances de 
cordel comprados na feira, lidos nos inter-
valos da pesada labuta na roça, soletrando 
cada letrinha impressa no papel. Como era 
filho de poeta, logo aos 12 anos, se interes-
sou por cantoria de viola. Em seguida, com 
um instrumento emprestado, começou a 
improvisar os primeiros versos e se apre-
sentar nos sítios vizinhos, em casas ilumi-
nadas por luzes de lamparinas ou lampiões. 
Quando completou duas décadas de vida, 
migrou para o Centro-Oeste do país, para 
trabalhar em fazendas de Uberlândia (MG), 
Ituiutaba (MG) e Castelândia (GO).

Ainda de acordo com sua filha Cleoni-
ce, na juventude o poeta Aurélio serviu ao 
Exército em Natal (RN). Seus descendentes 
contam que lá, foi obrigado por um tenen-

te a comer uma lagartixa crua, com arma 
apontada para sua cabeça, fato que o deixou 
revoltado, a ponto de rasgar a própria farda 
a golpes de faca. Esse ato de rebeldia juvenil, 
foi a gota d’água para a sua prisão e conse-
quente saída das forças armadas. “Depois 
de abandonar a vida militar, como era de se 
esperar, Aurélio se dedicou a antiga paixão e 
o sonho de se tornar um   cantador de viola 
profissional, para expandir seu talento de 
versejador, cantando em terras paraibanas, 
potiguares e outros estados nordestinos, na 
maioria das vezes, viajando a cavalo, a pé ou 
de carona”, ressaltou.

Em razão dos escassos recursos, con-
seguidos nos repentes de viola e nas lutas 
diárias no campo, demorou a conseguir 
comprar a própria viola, acontecimento 
vitorioso que só se concretizou aos 25 anos 
de idade, após muita economia e, sobretudo, 
após vender de duas cabras de estimação. 
Depois que cantar em vários lugares, com 
espírito aventureiro, de posse de sua viola, 
entrou como clandestino em uma tripulação 
marítima, que iria para fora do Brasil, viajou 
em navio escondido, até ser descoberto pelo 
capitão da navegação, que o deportou.

A filha também fez importante revela-
ção, acerca das reviravoltas, na vida de o es-
pírito bandoleiro do então jovem poeta: “Na 
Bolívia, meu pai conseguiu com seu talento 

poético levantar o dinheiro necessário para 
se alimentar e, mediante caronas, voltar para 
o lugar de origem”, enfatizou. Quando regres-
sou à Paraíba, retornou a fazer repentes de 
viola, com duplas do RN, inclusive, de Currais 
Novos e Lagoa Nova, cidade serrana, onde 
conheceu o amor de sua vida: Maria Gonçal-
ves dos Santos (in memoriam), com quem 
contraiu matrimônio e formou uma família 
composta de 10 filhos, sustentados com as 
atividades rurais e com as arrecadações das 
cantorias realizadas nos fins de semanas, fa-
zendo dupla com os poetas Pedro Henrique, 
Paulo Pereira, Tico Texeira e outros. Depois, 
sua descendência aumentou, com o surgi-
mento de oito netos e seis bisnetos.

 Após o  casamento com uma lagoano-
vense, morou muitos anos de favor ou em 
residências alugadas. Continuou com seu 
tempo dividido, entre o trabalho artístico 
nas cantorias, lavoura, criações de bode, 
galinhas e atuou como operário em minera-
ção de cambita nas cercanias, conseguindo 
juntar dinheiro e adquirir sua casa própria. 
Após constituir família, com os filhos pe-
quenos, trabalhou em fazendas goianas, e 
depois de ver incêndios e assassinatos mis-
teriosos, acontecidos nos barracões, voltou 
a viver em definitivo em Lagoa Nova, lugar 
que amava, e onde foi sepultado em janeiro 
de 2012. A relação migratória do poeta para 
Lagoa Nova, após se apaixonar por mulher 
potiguar, é uma entre tantas outras, que 
engrossam as estatísticas e enriquece o ane-
dotátario e a identidade cultural local.

Infelizmente, não ficaram registros 
de suas criações literárias ou de participa-
ções do poeta em festivais de repentes de 
violas,  a não ser na oralidade e nas lem-
branças de familiares e contemporâneos 
de suas cantorias.

No entanto, a partir deste mês, o saudo-
so poeta será homenageado em Cordelteca, 
que será instalada em uma das escolas, situa-
das na zona rural de Lagoa Nova (RN), lugar 
que lhe acolheu em boa parte de sua vida.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Silvino Pirauá:
o pioneiro do romance de cordel

Damião Lucena

O romance em versos foi criado por 
Silvino Pirauá, que nasceu em Patos no 
ano de 1848, um dos primeiros a utilizar 
a sextilha, como novo recurso de cordel, 
criador do martelo agalopado, que divi-
de a autoria dos folhetos com Leandro 
Gomes de Barros, natural de Pombal. 
Segundo Chagas Batista, foi o ilustre ser-
tanejo o autor de clássicos como História 
do Capitão do Navio, Crispim e Raimundo 
(escrito e publicado em 1909, por uma 
empresa de tipografia do Maranhão em 
que Silvino faz uma incursão no campo 
do Direito Penal), A Princesa Rosa, Zezi-
nho e Mariquinha, A Vingança do Sultão, 
As três moças que quiseram casar com 
o mesmo moço e Descrições da Paraíba. 
Também recriou o célebre desafio ocor-
rido em Patos entre Francisco Romano 
Caluête e Inácio da Catingueira.

Outra criação de Silvino Pirauá na 
cantoria de viola é a “deixa”, obrigando o 
cantador a responder em verso, rimando 
com a última linha do companheiro. Foi 
ele o responsável pela explosão da canto-
ria, referenciando a região de Teixeira em 
todo o país, nas duas últimas décadas do 
século 19. Começou a cantar aos 15 anos 
de idade, época em que, com a permissão 
do pai, passou a residir com Romano da 
Mãe D’água, aprendendo o ofício com seis 
meses e chegando a ser considerado, em 
determinadas ocasiões, como melhor que 
o seu mestre.

Pirauá e Romano, que percorreram 
os estados do Pará, Amazonas, Mara-
nhão, dentre outros pontos do Nordeste, 
cantaram juntos até 1891, ano em que 
o mestre morreu e passou a fazer dupla 
com o seu filho Josué.

Aos 50 anos de idade, por conta da 
grande seca que assolava o Sertão da Pa-

raíba, se transferiu para a cidade do Recife, 
onde a situação passou a ser pior. Entre os 
fatos mais lamentáveis, recordava a morte 
da esposa na capital pernambucana, tendo 
que cantar o dia inteiro no Mercado São 
José para conseguir comprar a mortalha e 
bancar as despesas do enterro. 

Depoimento de Pedro Marinho, pu-
blicado na Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de Patos, nº 4: “Corria o ano 
de 1902, precisamente o dia 24 de de-
zembro, data em que se comemora a festa 
do Natal, quando a atração principal na 
cidade de Patos foi uma peleja realizada 
entre os poetas populares Silvino Pirauá 
de Lima e José Vicente Rodrigues que 
passaram toda a noite cantando na praça 
da retreta. No dia seguinte, os cantadores 
foram se banhar numa cacimba que exis-
tia no Rio Espinharas, no local denomina-
do de vazante, do comerciante Antônio 
Cabral, quando encontraram uma raposa 
pega por um laço – a mesma já vinha co-
mendo a muito tempo melão e melancia 
do dito terreno. Então, José Vicente Rodri-
gues, batendo com um cipó na bicha, deu 
o mote: Tivestes a sorte de São Judas”, no 
qual Silvino Pirauá ajuntou:

Diz o mundo e eu bem creio, / Que 
furto é tão infernal / Que sempre vem 
a surtir mal / A quem pega no alheio. / 
Como tú que a furtar veio / Sem pensar 
na corda muda / Que o laço da forca agu-
da / Que na vazante encontrastes / Fosse 
a ele e te enforcasses / Tivesse a sorte de 
São Judas

Tú eras quem perseguia / O fruto da 
roça alheia / Tendo a barriga cheia / De me-
lão e melancia / Pague agora o que devias 
/ Sem encontrar quem te acuda / Para que 
mais não te iluda / Pague a quem estavas 
devendo / Pra o mundo ficar dizendo / Ti-
vestes a sorte de São Judas.

Francisco das Chagas Batista, que 
conviveu com ele no ano de 1906 no Reci-
fe, em Cantadores e Poetas Populares, pu-
blicado em 1929, atribui a Silvino Pirauá, 
qualidades raras: exímio violeiro e grande 
repentista, igualando a antecessores ilus-
tres da Serra do Teixeira, a exemplo de 
Agostinho Nunes da Costa e seus filhos 
Nicandro e Angolino. Era um grande im-
provisador e glosador. 

Na poesia intitulada E tudo vem a ser 
nada, deixou uma primazia de realidade, 
que já pode ser deduzida nos dois pri-
meiros versos: 

Tanta riqueza inserida / Por tanta 
gente orgulhosa / Se julgando poderosa 
/ No curto espaço da vida / Oh! Que ideia 
perdida / Oh! Que mente tão errada / 
Dessa gente que enlevada / Nessa fingida 
grandeza / Junta montões de riqueza / E 
tudo vem a ser nada

Vemos um rico pomposo / Afetan-
do gravidade / Ali só reina bondade / 
Nesse mortal orgulhoso / Quer se fazer 
caprichoso / Vive até de venta inchada 
/ Sua cara empatufada / Só apresenta 
denodos / Tem esses inchaços todos / E 
tudo vem a ser nada

Chamado de “O enciclopédico” pelos 
seus contemporâneos, Silvino Pirauá de 
Lima morreu em Bezerros-PE, em 1913, 
vítima de infecção causada por bexiga, 
aos 65 anos de idade.

 (Foi) um dos primeiros a 
utilizar a sextilha, como novo 
recurso de cordel, criador do 

martelo agalopado 

Artigo Eliabe Alves 
Jornalista | colaboração
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Maria Fernanda Rodrigues 
Agência Estado



Nesses dias pelo Sertão aproveito para cumprir 
uma agenda pelo sítio: banho de rio, subir a serra, 
sentar no terreiro e contemplar o final da tarde. 
Sendo mesmo repetitiva, o horizonte, quando o sol 
se põe aqui não há mais belo, ao menos o que meus 
olhos já alcançaram nesses trinta e muito anos. Uma 
casinha, lá longe, se destaca, toda alpendrada e quan-
do a barra do dia vai se encerrando parece um pote 
de ouro. O corpo todo vibra com o sonho de habitar 
um lugar como esse, com vista para serra e para a 
capela de São Francisco. 

Anteontem fizemos um passeio até onde o car-
ro conseguiu ir. Seguindo o caminho do pôr do sol 
passamos pela capela e pela casa reluzente. De lá 
se avista a casa dos meus avós e qual interessante 
não é: a sensação com a vista é mesma que tenho 
de cá. Isso me fez lembrar uma história que li com 
as crianças certo dia, cujo título é o mesmo dessa 
crônica.

Havia um menino que trabalhava arduamen-
te para ajudar seus pais nos afazeres da fazenda, já 
que eram pobres e não podiam pagar a um ajudan-
te. Quando era o pôr do sol, o menino subia ao alto 
de um morro e ficava a olhar para um outro morro, 
um pouco mais distante. De lá ele avistava uma casa 
com janelas que brilhavam tanto que ele era obriga-
do a piscar os olhos, pareciam ser feitas de ouro e de 
diamantes. Certo dia, seu pai concedeu-lhe uma folga, 
graças a seu desempenho como bom menino, apro-
veitando para caminhar até a casa das janelas relu-
zentes. Depois da longa caminhada, chegou ao topo 
do morro e avistou a casa. Ao aproximar-se sentiu 
vontade de chorar, porque as janelas eram de vidro 
comum, iguais a qualquer outra. 

Uma mulher chegou à porta e perguntou o que 
o menino queria. Ele disse que tinha vindo em bus-
ca das janelas de ouro. A mulher disse que eram fa-
zendeiros pobres e que não poderiam ter algo do 
tipo. Ela o convidou para entrar, ofereceu-lhe comi-
da e chamou sua filha que tinha a mesma idade do 
menino, para fazer companhia. Então, falaram so-
bre as tais janelas douradas. A menina confirmou, 
dizendo que sabia tudo sobre elas, mas que ele ti-
nha se enganado quanto a casa. 

– Vieste numa direção completamente errada! – 
exclamou ela. – Vem comigo, vou-te mostrar a casa de 
janelas douradas, para ficares a saber onde fica.

Foram os dois ao “cimo do outeiro”, a menina 
virou-se e apontou: lá longe, num morro distante, 
havia uma casa com janelas de ouro e de diamantes, 
exatamente como ele tinha visto. E quando olhou, o 
menino viu que era a sua própria casa!

Não queria resumir a lição da história ao velho 
clichê “a grama do vizinho é sempre mais verde”. 
Mas, sim fico aqui refletindo sobre minhas ansieda-
des e como muitas vezes ela pioram com a falta de 
atenção ao momento presente. Contemplar esse céu, 
o canto e o movimento dos cancãos no pé de siri-
guela, meu tio catando feijão da roça, me faz pensar 
numa frase de Kierkegaard que vi num livro: “Tal-
vez seja uma infelicidade da minha existência que eu 
me interesse por muitas coisas e não me decida por 
nenhuma delas; meus interesses não estão todos 
subordinados a um único, senão que permanecem 
todos coordenados”.

‘As janelas 
douradas’

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Imagem: Divulgação

Filósofo, teólogo e poeta dinamarquês Søren Kierkegaard (1813-1855)

Colóquios

O projeto ‘Entrevista Fu-
nesc’, promovido pela Fun-
dação Espaço Cultural da Pa-
raíba, traz nesta sexta-feira o 
músico Beto Cajá e o jorna-
lista, editor, escritor e poeta, 
Linaldo Guedes. O bate-papo, 
coordenado pelo jornalista 
Jãmarrí Nogueira, acontece 
ao vivo no perfil oficial Ins-
tagram da Funesc (@funesc-
govpb) e depois fica salvo na 
grade do IGTV.

Nascido em Cajazeiras, 
o jornalista, escritor e poeta 
paraibano Linaldo Guedes 
publicou em 1998 seu pri-
meiro livro: Os zumbis tam-
bém escutam blues e outros 
poemas. Também publicou 
Singular e plural na poesia de 
Augusto dos Anjos e coorga-

nizou o Correio das Artes - 50 
anos. Seu nome está incluído 
como verbete na Enciclopé-
dia de Literatura Brasileira, 
organizada por Afrânio Cou-
tinho e J. Galante de Sousa.

Linaldo tem experiência 
de três décadas como jorna-
lista, tendo passado pelas re-
dações de jornais importan-
tes como A União, no qual 
foi editor do suplemento li-
terário Correio das Artes.

Em parceria com o poe-
ta Lenilson Oliveira, Linal-
do  Guedes criou a Arribaçã 
Editora, em Cajazeiras. Tam-
bém são livros do paraibano 
O Nirvana do Eu: Os diálogos 
entre a poesia de Augusto 
dos Anjos e a doutrina budis-
ta, Tara e outros otimismos 

e Receitas de como se tornar 
um bom escritor.

Já o outro convidado da 
edição, apesar de ter nasci-
do no Rio de Janeiro, Calos 
Roberto da Silva, ou simples-
mente Beto Cajá, foi emanci-
pado no município paraiba-
no de Caldas Brandão – mais 
precisamente no Cajá –, daí 
seu nome artístico.

Filho de agricultores, 
sempre viveu em ambiente 
simples e rural, o qual lhe 
ofereceu um vasto gradiente 
de informações para compor 
suas canções. Beto Cajá se 
inspira e segue na linha do 
cancioneiro popular, fazendo 
sua trilha no reino da canto-
ria dos cantadores do Sertão 
e do universo caipira.

Recentemente, no final 
do ano passado, o cantor e 
compositor participou do 3° 
Festival de Música da Paraí-
ba, no qual chegou à seletiva 
da finalíssima com ‘Canção 
Selvagem’, música de sua 
autoria em parceria com 
Rodolfo Lopes.

‘Entrevista Funesc’ aborda 
música e literatura na PB
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rios, cidades, poetas
à moema selma d’andrea

o paraíba, o mamanguape/o tigre, o 
eufrates/o tejo, o sena/ não

desviam o curso do poema//o poema, 
nenhum rio/ou cidade o

fazem. /só os poetas, à margem do 
lápis://caniço pensante/ na

maré vazante/da linguagem. 

Por outro lado, ai de alguns poetas 
se não fossem os rios e as cidades. Mas 
rios e cidades não só como núcleos temá-
ticos, mas também como veios seminais 
de sua própria poesia. Cito apenas dois, 
mas poderia citar dezenas. Lembro 
Charles Baudelaire e Joaquim Cardoso, 
testemunhas das reformas arquitetônicas 
por que passaram as cidades de Paris e 
Recife. Quero dizer: essas duas cidades 
deram a régua e o compasso (lembrar 
que Cardoso foi engenheiro-calculis-
ta) com os quais os dois conseguiram 
emprestar foros universais à sua poesia. 
E mais universais ainda porque não se 
alumbraram diante do novo, pois novo, 
novo mesmo, moderno, e na medida em 
que questionava o progresso que “cons-
trói e destrói coisas belas”, foi e continua 
sendo a poesia de ambos.

Pois bem. Se “Uma cidade é um 
corpo de pedra com um rosto”, a poesia 
do primeiro Joaquim Cardoso tentou 
reconstituir, através do poder transfigu-
rador da linguagem, o rosto de parte do 
antigo Recife convertido em ruínas em 
nome de um propalado progresso. (Claro 
que, por refazer o tecido esgarçado do 
tempo pretérito, a poesia de Cardoso 
pode soar saudosista, embora o saudo-
sismo esteja longe de ser a pedra funda-
mental dos seus poemas).

Todas essas considerações vêm a 
propósito do livro A cidade poética de 
Joaquim Cardoso, cujo subtítulo – elegia 
de uma modernidade –, embora possa 
parecer paradoxal, apreende, de forma 
lapidar, o clima dos poemas nele inser-
tos. Deixemos que nos fale a própria 
Moema: No caso d’As Alvarengas, o con-
flito das transformações urbanas amplia 
a ambiguidade do tratamento lírico que 

envolve atributos caracterizadores do 
espaço rural: campos saqueados, solos 
vencidos, florestas despedaçadas. É 
visível o queixume do poeta em favor da 
natureza saqueada”.

Ou seja, o canto triste, próprio 
da elegia, substitui a ode, o canto de 
louvor, o discurso encomiástico, lau-
datório, com que um poeta ingênuo, 
certamente, enalteceria as ruas de um 
Recife cujas transformações copiavam, 
de forma servil e febril, o estilo belle 
époque da então capital internacional, 
espécie de umbigo do mundo, que era a 
Paris de Baudelaire.

Mas o título A cidade poética de 
Joaquim Cardoso é também outro acha-
do de Moema. Diria mais: um achado 
poético. E poético porque diz bem do 
quanto a poesia lírica, diferentemen-
te do que muitos pensam, pode se 
converter numa espécie de trincheira 
de luta, de resistência, na medida em 
que não engrossa o coro uníssono da 
unanimidade. Consiste, então, numa 
voz subterrânea, que, às vezes, convoca 
outras vozes a se agruparem com ela, 
a concordarem com ela e, sobretudo, a 
subverterem valores tidos como irre-
versíveis, pétreos, imutáveis.

Daí a cidade poética de Joaquim 
Cardoso, longe de representar uma ci-
dade invisível, se constituir numa cidade 
concreta, toda ela erigida a partir de um 
tipo de linguagem que questiona, desde 
os seus alicerces, as transformações de 
uma parte do Recife que se converteu 
numa espécie de Paris periférico.

Às reformas arquitetônicas opera-
das no Recife, a população denominou 
de “bota abaixo”. Expressão que, mais do 
que significar endosso, aprovação, a mim 
me parece soar como uma sujeição do 
populacho diante de um fato já consu-
mado desde a sua origem. Quer dizer, no 

“bota abaixo” está implícito a prepotência 
dos donos do poder de todos os tempos e 
lugares, restando-nos, apenas, o consolo 
de que, à política de terra arrasada, cor-
respondeu a cidade poética de Joaquim 
Cardoso, esta indestrutível, consolidada 
para todo sempre, porque construída 
através da linguagem, a verdadeira “mo-
rada do ser”.

O livro de Moema, a cidade de 
Moema, reivindicou da exegeta que ela 
o é um verdadeiro aparato teórico que 
recobriu várias formas do conhecimento 
humano, desde o da literatura, passando 
pela sociologia, pela antropologia, até o 
da história e o da arquitetura. Isto tudo 
aliado à intuição, à sensibilidade de uma 
leitora atenta aos meandros dos poemas 
de um poeta que só tardiamente teve a 
publicação de sua obra completa pela 
editora Nova Aguilar. Moema Selma D’An-
drea, então, torna-se responsável pela 
perenidade de um poeta cuja vocação 
póstuma – e lembro aqui Dante de Milano 
– somente não se efetivou porque, entre 
os oficiais do mesmo ofício, e entre os 
leitores verazes e vorazes de sua poesia, 
sempre houve quem reunisse e cuidasse 
dos muitos poemas dispersos, alguns 
temporariamente extraviados, que deixou 
ao longo da vida. 
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Registro
De princípio, eu pensei em escrever 

que Márcio Catunda passa em revista os 
muitos poetas visionários da França. No 
entanto, mais do que passar em revista, 
ele se aprofunda não só nos aspectos bio-
gráficos de cada um deles, como também 
na obra e nos mecanismos de criação 
de Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, 
Breton, Aragon e muitos outros que com-
põem a galeria ilustre desse Paris e seus 
poetas visionários (Imprece, Ceará, 2021), 
em cuja orelha Anderson Braga Horta, 
poeta e ensaísta, observa: “O resultado 
são estes retratos incisivos e sensíveis, 
reunidos num mesmo ‘salão’ pela pena 
hábil e sensível do nosso poeta”.

Lembrar também que Catunda, além 
de ensaísta, é poeta da melhor cepa.

A cidade de Moema

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboradorArtigo

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram
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Para falar de projetos e trajetórias, bate-papo virtual desta sexta-feira será com o cantor e compositor Beto Cajá (E) e o jornalista, editor, escritor e poeta Linaldo Guedes (D)

 Rios e cidades não só como 
núcleos temáticos, mas também 

como veios seminais de sua 
própria poesia 
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Três produções premiadas do pernambucano Kleber Mendonça Filho ganham sessão virtual no ‘Cine Bangüê Online’

Envereda pela direção 
de curtas-metragens. Após 
reunir certa experiência na 
área, parte para bitolas maio-
res, através do comando dos 
longas. Essa “cartilha” quase 
sempre é adotada pelos reno-
mados realizadores. Bem an-
tes de O Som ao Redor (2012) 
ser um dos filmes pernam-
bucanos mais premiados na 
história do cinema brasileiro 
pós-Retomada (quem não 
se lembra, começa no meio 
dos anos 1990, com Carlota 
Joaquina, da Carla Camurati) 
ou o mais recente Bacurau 
(2019, codirigido com Julia-
no Dornelles) ser o vencedor 
do Prêmio do Júri no badala-
do Festival de Cannes (Fran-
ça) naquele ano, o cineasta 
Kleber Mendonça Filho era 
um nome que já despontava 
no circuito de curtas.

São três longas de ficção 
no currículo – entre os cita-
dos, chegou a concorrer à 
Palma de Ouro com Aquarius 
(2016) –, o realizador/críti-
co de cinema pernambuca-
no ainda foi analisar o outro 
lado da moeda na área com o 
documentário Crítico, longa 
lançado em 2008.

Nesta sexta-feira, uma 
boa fatia da sua produção 
como curta-metragista será 
exibida gratuitamente no 
projeto ‘Cine Bangüê Online’. 
A sessão acontece a partir 
das 20h, no canal da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraí-

ba no YouTube (/funescpb-
gov). Como acontece desde 
a primeira edição, os filmes 
exibidos não vão permane-
cer no catálogo da Funesc.

A primeira das três pro-
duções ficcionais é Vinil Ver-
de (2004, 17min., classifica-
ção indicativa: 12 anos), uma 
adaptação de uma fábula 
russa que chega a “dialogar” 
com o seu curta anterior (que 
não vai passar nessa mostra), 
A Menina do Algodão (2003), 
sobre a lenda urbana, dirigido 
em parceria com a cineasta 
Daniel Bandeira.

Uma mãe dá para filha 
uma caixa cheia de velhos 
discos compactos coloridos 
(aqueles de sete polegadas), 
com músicas infantis. Como 
qualquer fábula que se pre-
ze, ela é avisada que poderá 
ouvi-los, exceto o vinil verde. 
Com uma pegada de terror, 
o filme foi selecionado para 
a Quinzena dos Realizadores 
de 2005, em Cannes.

Do mesmo período que 
o Vinil Verde veio Eletro-
doméstica (2005, 22min., 
classificação indicativa: 16 
anos), que foi quase como 
um “laboratório” para o lon-
ga de estreia de Mendonça, 
O Som ao Redor: cenas da fu-
maça do cigarro sendo traga-
da pelo aspirador ou a famo-
sa vibração da máquina de 
lavar (que foi “plagiada” até 
no seriado gringo Mad Men) 
estão no curta.

“Eu filmei Eletrodomés-
tica em 2004, o roteiro é 
de 1994. Nove anos levan-

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

Curtas do diretor de ‘Bacurau’ 
serão exibidos hoje pela Funesc
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Antes de se firmar como um reconhecido diretor de premiados longas, Mendonça já tinha uma carreira promissora na produção de curtas-metragens de ficção 

Falso documentário ‘Recife Frio’ (E) é um “lamento de amor” à capital pernambucana; ‘Eletrodoméstica’ (C) se torna atual pela questão do isolamento social, e, baseado em uma fábula russa, ‘Vinil Verde’ (D) tem toques de terror

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

do ‘não’ em editais, normal. 
Dezesseis anos depois, o fil-
me parece atual”, chegou a 
publicar nas redes sociais o 
diretor no ano passado, em 
plena pandemia. “É sobre iso-
lamento social num aparta-
mento. A única interação com 
um desconhecido é mediada 
pela distância”, descreveu.

Por fim, o último curta da 
seleção do ‘Cine Bangüê Onli-
ne’ é Recife Frio (2009, 24min., 

classificação indicativa: livre), 
também o derradeiro antes de 
Kleber Mendonça Filho enve-
redar para o comando de lon-
gas de ficção. 

Nele, a filmagem é na lin-
guagem de um documentário 
(obviamente falso) sobre a 
mudança climática na tro-
pical capital pernambucana 
que, inexplicavelmente, passa 
a nevar. O interessante aqui é 
o exercício de hipóteses, que 

vão desde transformações no 
comportamento populacional 
até a mudança e choque de 
toda uma cultura que sempre 
viveu no clima típico do Nor-
deste brasileiro, apenas com 
sol e chuva.

Kleber Mendonça Filho 
chegou a relatar que o curta é 
uma visão muito pessoal so-
bre a capital de Pernambuco. 
“É um lamento de amor pelo 
Recife”, definiu.

Fotos: Divulgação

Foto: Chico Peixoto/Estadão Conteúdo

Como são terríveis, obscuras, levianas, 
etc. e tal, as coisas que estão aconte-
cendo nas áreas culturais e políticas 

do país, vale a pena transcrever trechos de As 
cinco dificuldades para escrever a verdade. É 
um texto que o poeta e dramaturgo alemão 
Bertolt Brecht (ilustração ao lado) escreveu 
em 1934. 
        Vejam como se adaptam ao Brasil de 
agora o texto escrito há 87 anos.
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        “Hoje, o escritor que deseje combater 
a mentira e a ignorância tem de lutar, pelo 
menos, contra cinco dificuldades. É-lhe 
necessária a coragem de dizer a verdade, 
numa altura em que por toda a parte se em-
penham em sufocá-la.
        1. É evidente que o escritor deve dizer 
a verdade, não a calar nem a abafar, e nada 
escrever contra ela. É sua obrigação evitar 
rebaixar-se diante dos poderosos, não en-
ganar os fracos, naturalmente, assim como 
resistir à tentação do lucro que advém de 
enganar os fracos.
        2. A guerra interna, dispondo dos meios 
mais horríveis, pode transformar-se dum 

momento para o outro numa guerra exterior 
que só deixará um montão de escombros no 
sitio onde outrora havia o nosso continente. 
Esta é uma verdade que não admite dúvidas, 
mas é claro que existem outras verdades. Por 
exemplo: não é falso que as cadeiras sirvam 
para a gente se sentar e que a chuva caia de 
cima para baixo. Muitos poetas escrevem ver-
dades deste gênero. Assemelham-se a pintores 

que esboçassem naturezas mortas a bordo 
dum navio em risco de naufragar. Alguns 
consagram-se verdadeiramente às tarefas 
mais urgentes, sem medo aos poderosos ou à 
pobreza, e no entanto não conseguem encon-
trar a verdade. Faltam-lhe conhecimentos. 
As velhas superstições não os largam, assim 
como os preconceitos ilustres que o passado 
frequentemente revestiu de uma forma bela. A 
honestidade não basta; são precisos conheci-
mentos que se podem adquirir e métodos que 
se podem aprender. 
        3. Aqueles que estão contra o fascis-
mo sem estar contra o capitalismo, que 
choramingam sobre a barbárie causada 
pela barbárie, assemelham-se a pessoas 
que querem receber a sua fatia de assado 
de vitela, mas não querem que se mate 
a vitela. Querem comer vitela, mas não 
querem ver sangue. Não são contra as 
relações de propriedade que produzem 
a barbárie, mas são contra a barbárie. Se 
se pretende dizer eficazmente a verdade 
sobre um mau estado de coisas, é preciso 
dizê-la de maneira que permita reconhecer 
as suas causas evitáveis. 
        4. A verdade deve ser pesada por quem 
a diz e por quem a ouve. E para nós que 

Brecht há 87 anos e o Brasil de hoje escrevemos, é essencial saber a quem a dizemos e 
quem no-la diz. Devemos não só dirigir-nos às pes-
soas que têm uma certa opinião, mas também aos 
que ainda a não têm e deviam tê-la, ditada pela sua 
própria situação. (...)Para quem escreve, é impor-
tante saber encontrar o tom da verdade. Um acento 
suave, lamentoso, de quem é incapaz de fazer mal a 
uma mosca, não serve. 
        5. Aquele que fala em ‘terra’ e evoca a visão 
pastoral e o perfume dos campos favorece as 
mentiras dos poderosos, porque não fala do 
preço do trabalho e das sementes, nem no lucro 
que vai parar aos bolsos dos ricaços das cidades 
e não aos dos camponeses que se matam a tornar 
fértil o ‘paraíso’. (...) Numa época como a nossa, 
os governos que conduzem as massas humanas à 
miséria, têm de evitar que nessa miséria se pense 
no governo, e por isso estão sempre a falar em 
fatalidade. Quem procura as causas do mal, vai 
parar à prisão antes que a sua busca atinja o gover-
no. Mas é sempre possível opormo-nos à conversa 
fiada sobre a fatalidade: pode-se mostrar, em todas 
as circunstâncias, que a fatalidade do homem é 
obra de outros homens. Até na descrição de uma 
paisagem se pode chegar a um resultado conforme 
à verdade, quando se incorporam à natureza as 
coisas criadas pelo homem”.

nnnnnnnnnn        

         Nunca esquecer Brecht: “A fatalidade do 
homem é obra de outros homens”.

Imagem: Divulgação
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Vereadores da oposição criticam a quantidade de realocação de recursos e abertura de crédito aprovada no semestre

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou 
ontem mais duas aberturas de 
crédito para o Poder Executivo 
municipal, no valor de quase R$ 
90 milhões. Mas a aprovação 
só ocorreu após muita polê-
mica com a derrubada de um 
projeto do vereador Marmuthe 
Cavalcanti (PSL), que sugeria 
reduzir tributos em favor de 
bares e restaurantes que estão 
passando dificuldades e fechan-
do as portas por causa das res-
trições impostas pela pandemia 
do novo coronavírus. No final 
da tarde de ontem, o presidente 
Dinho Dowsley (Avante) anun-
ciou o início do recesso

Incluídas como extrapau-
tas, as aberturas de crédito fo-
ram divididas em duas matérias 
separadas. No Projeto de Lei 
Ordinária 503/2021 que au-
toriza R$ 77,6 milhões em cré-
dito especial na Secretaria de 
Educação e Cultura (Sedec-JP). 
Já o 502/2021 autoriza o cré-
dito na Sedec-JP nos encargos 
gerais do município e recurso 
sob a supervisão da Secretaria 
das Finanças, na Secretaria do 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Mais R$ 90 milhões em créditos 
são aprovados na Câmara de JP

Novo protesto
Mais uma mobilização de rua contra o governo do presidente Jair Bolsonaro 
e a favor da vacinação em várias partes do Brasil acontece amanhã. Em João 
Pessoa, os protestos terão início em frente ao Liceu Paraibano. Página 14
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Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Núcleo multidisciplinar
Além da Casa da Mulher Brasileira, cujo 
projeto de instalação pela Defensoria Pú-
blica da Paraíba já conta com a destinação 
de três emendas parlamentares, a DPE-PB 
também deverá implementar nos muni-
cípios de Campina Grande e João Pessoa 
um Núcleo Especializado de Atendimento 
Multidisciplinar à Pessoa Idosa. A propos-
ta foi apresentada pela senadora Nilda 
Gondim (MDB) durante visita ao defensor 
público-geral da Paraíba, Ricardo Barros, 
no último dia 28.

Marcas e patentes
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-
feira (29) em plenário um substitutivo de 
autoria do deputado federal Efraim Filho 
(DEM). O Projeto de Lei 10.920/18 altera 
a Lei 9.279/96 e se trata da redução de 
burocracia para o registro de marcas e 
patentes. O que antes era uma legislação 
obsoleta e dificultava a inovação, hoje é de 
extrema importância principalmente para 
a pesquisa. Inventores, doutorandos, pes-
quisadores não precisam ter seu trabalho 
acadêmico publicado para fazer o registro 
da patente.

Julgamento de processos
A Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) julgou, no pri-
meiro semestre deste ano, um total de 
4.460 processos, entre feitos físicos e ele-
trônicos. O órgão fracionário é composto 
pelos desembargadores Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira (presidente), João 
Alves da Silva e Oswaldo Trigueiro do Vale 
Filho. No período, o colegiado realizou 34 
sessões ordinárias, sendo 22 virtuais e 12 
por videoconferência.

População carcerária
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
realizou uma audiência, por videoconfe-
rência, com o secretário da Administração 
Penitenciária, Sérgio Fonseca de Souza, 
para tratar da vacinação contra a covid-19 
da população carcerária e do grupo de ser-
vidores dos estabelecimentos prisionais do 
Estado. A audiência integra procedimento 
administrativo instaurado pelo promotor 
de Justiça Ricardo José de Medeiros e Silva, 
para acompanhar os procedimentos de 
prevenção e combate ao novo coronavírus 
nas unidades penitenciárias do Estado.

Contas reprovadas
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) rejeitou a prestação de contas do 
município de Lucena, sob a responsabilida-
de do prefeito Marcelo Sales de Mendonça 
(PSB), devido às irregularidades aponta-
das pela auditoria.O relator do processo 
de Lucena foi o conselheiro Arnóbio Al-
ves Viana, que em seu voto detalhou as 
irregularidades de falta de recolhimento 
de contribuições previdenciárias, déficit 
financeiro, gastos com pessoal acima do 
limite da LRF e não cumprimento do per-
centual mínimo de 25% para os gastos em 
educação.

Melhora gradativa
Na tarde da quarta-feira (30), o prefeito 
de Cajazeiras José Aldemir (Progressistas) 
recebeu alta da Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e foi transferido para a unidade 
semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo. Ontem, ele gravou um vídeo 
agradecendo o apoio recebido por familia-
res, amigos e apoiador. Ele precisou ser in-
ternado no início do mês de junho após ser 
diagnosticado com a covid-19. O prefeito 
estaria se sentindo bem e tem apresentado 
melhora gradativa.

Trabalho, Produção e Renda e 
Fundo do Trabalho e na Secre-
taria Municipal da Habitação no 
valor de R$ 11,5 milhões.

Respondendo na condição de 
líder da bancada governista, o ve-
reador Bosquinho (PV) se baseou 
no parecer no relator da matéria, 
vereador Bruno Farias (Cidada-
nia), para justificar a necessidade 
desses novos aportes de recur-
sos em secretarias estratégicas 
da estrutura municipal. Mesmo 
minoritária, a bancada de oposi-

ção reagiu e exigiu explicações. O 
vereador Marcos Henriques (PT) 
estranhou mais duas aberturas de 
créditos e também o fato de am-
bas serem dirigidas à Secretaria 
de Educação. “Reconhecemos que 
a área carece de mais recursos, 
mas, como sabemos, tem hospi-
tais que sequer possuem máscara 
e álcool em gel. No Trauminha de 
Mangabeira, por exemplo, falta 
até água”, disse.

M a r m u t h e  C ava l c a n t i 
disse que o Executivo precisa 

explicar “tanta realocação e 
abertura de crédito no decor-
rer deste semestre, quando 
se sabe que a população con-
tinua desassistida. Seria bom 
saber para onde estão indo 
tantos recursos. Acho que pre-
cisa de mais transparência. Já 
que são para a Educação, que 
finalmente a prefeitura possa 
finalmente adquirir os tabletes 
que foram prometidos para os 
estudantes e que não chega-
ram até hoje”.

Para justificar os aportes, o vereador Bosquinho, que na sessão de ontem atuou como líder de bancada , disse que se baseou no relator

Foto: Secom-CMJP

Redução de tributos para bares e restaurantes é reprovada

Medidas provisórias para Educação e Empreender

Na mesma sessão de ontem, 
com apenas dois votos favoráveis, os 
vereadores derrubaram projeto do 
vereador Marmuthe Cavalcanti em 
defesa de um programa de redução 
de impostos que beneficiasse ba-
res e restaurantes da cidade. Para o 
autor do projeto, somente com uma 
iniciativa como essa que a prefeitura 
poderia compensar os prejuízos so-
fridos pelos comerciantes durante a 
pandemia.

O vereador Bruno Farias argu-
mentou que “via nobreza no projeto” 
do parlamentar da oposição, que se 
trata de uma sugestão que pode ser 
dialogada com o Poder Executivo, 
mas que o problema é que a matéria 
esbarrava na inconstitucionalidade. 
“Do ponto de vista legal, essa pro-
posta não pode ser aprovada”, disse.

O vereador Mangueira (Progres-
sistas) alegou que, do ponto de vista 
legal, o projeto realmente poderia 
ter problemas para ser aprovado, 
mas disse que, se não pode reduzir 
tributos, então que o Poder Executivo 
pelo menos ampliasse o horário de 
funcionamento dos estabelecimentos. 
“Que funcionem pelo menos até a 
meia-noite, porque, a continuar como 
está, vai continuar a quebradeira e 
o fechamento, causando prejuízos 
piores”, alertou.

O vereador Odon Bezerra (Cida-
dania), que responde pela presidên-
cia da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), lembrou que, através 
das medidas provisórias que esta-
va enviando ao Poder Legislativo, o 
Poder Executivo vai poder alocar re-
cursos de apoio para empresários e, 

entre esses empresários, os donos de 
bares e restaurantes da cidade.

Marmuthe disse que estranhava 
ver tantos vereadores votando contra 
um projeto que visa socorrer pequenos 
comerciantes da cidade e justificou 
que apresentou a matéria porque tem 
visto muitos estabelecimentos fechan-
do as portas e desempregando funcio-
nários. “A redução tem base porque 
a prefeitura já arrecadou cerca de R$ 
300 milhões do começo do ano até 
agora e poderia separar parte desses 
recursos para apoiar os empresários 
afetados pela pandemia”, disse.

Para o vereador Bosquinho, que 
também elogiou a iniciativa de Mar-
muthe,  a Câmara só poderia apro-
var a matéria se fosse em caráter 
de indicação e que por isso estava 
orientando a bancada a votar contra.

Com as discussões e votações do 
final da sessão bastante prejudicadas 
pelas quedas na rede da Internet e 
falta de pareceres para algumas maté-
rias, a Câmara ainda aprovou dezenas 
de outras matérias, entre elas duas 
medidas provisórias e mais um projeto 
do Executivo dispondo sobre a criação 
da Taxa de Fiscalização da Integridade 
e Conformidade dos Contratos e Con-
vênios Administrativos.

Uma das medidas provisórias mo-
difica a estrutura organizacional e cria 
cargos na Secretaria de Educação e 
Cultura de João Pessoa (Sedec-JP). 
Segundo o relator da matéria, verea-
dor Bispo José Luiz (Republicanos), a 
matéria não implica em aumento de 
despesas pela compensação de cargos 
extintos em medidas anteriormente 
aprovadas, como a MP 2/2021.

Já a outra MP cria o Programa Mu-
nicipal de Apoio aos Pequenos Negó-

cios – Eu posso Crescer, com a previsão 
de oferta de crédito emergencial de 
R$ 8 milhões direcionado a empreen-
dedores, em especial os pequenos, 
segmento amplamente prejudicado 
com a pandemia da covid-19.

Segundo a mensagem do prefeito 
Cícero Lucena, a intenção da medida 
é prestar apoio e serviços financeiros 
adequados e sustentáveis à população 
de menor poder de compra, possibili-
tando acesso a produtos e processos 
para gerirem seus negócios. Além da 
disponibilização de crédito, o progra-
ma prevê a oferta de treinamentos, 
capacitações e modelo de gestão aos 
beneficiados.

A Taxa de Fiscalização da Integri-
dade e Conformidade dos Contratos 
e Convênios Administrativos, segundo 
as justificativas do Poder Executivo, 
tem como fato gerador o exercício do 
poder de polícia sobre a integridade 

e conformidade legal dos contratos e 
convênios administrativos firmados 
com recursos próprios.

A cobrança da taxa será exercida 
pela Controladoria Geral do Município 
(CGM), incluindo aí as transferências 
obrigatórias e as receitas oriundas 
de repartições constitucionais. A taxa 
não incidirá sobre os contratos com 
pessoas físicas nem também sobre 
serviços públicos explorados por con-
cessão dispensados de procedimento 
licitatório para contratação com o 
município.

Pelo projeto do Executivo, também 
ficarão isentos os contratos inferiores 
ao limite da modalidade dispensada 
de licitação, referente ao seu res-
pectivo objeto e contratos e convê-
nios firmados com recursos, total ou 
parcialmente, recebidos por meio de 
transferência voluntária com os de-
mais entes federativos.
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Coordenação de ato tem expectativa de que manifestação contra o governo federal será a maior desde o início dos eventos

Está marcado para amanhã 
mais uma mobilização de rua 
contra o governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) e 
a favor da vacinação em várias 
partes do Brasil. Na Paraíba, pelo 
menos uma cidade, João Pessoa, 
deve receber manifestação pú-
blica integrando os atos convo-
cados por todo o país. Na capital, 
a concentração do protesto será 
a partir das 9h em frente ao Liceu 
Paraibano, no Centro.

Cely Andrade, coordenado-
ra do Comitê Fora Bolsonaro na 
Paraíba, comenta que a expecta-
tiva dos organizadores é de que 
seja o maior protesto contra o 
governo federal desde o início 
da série de manifestações. Ainda 
de acordo com Cely Andrade, os 
organizadores devem fiscalizar 
e acompanhar os manifestantes 
de forma a garantir as precau-
ções de segurança contra o novo 
coronavírus.

“Temos insistido muito que 
a manifestação seja em fila in-
diana. Aqui em João Pessoa tere-
mos alas temáticas, cada ala vai 
ter um coordenador, para que, 
justamente, as pessoas possam 
estar orientando, evitando, para 
perceber se o distanciamento 
está sendo respeitado. Do mesmo 
jeito com a máscara, se está sendo 
usada corretamente”, explicou 
Cely Andrade.

A coordenadora do Comi-
tê Fora Bolsonaro na Paraíba, 
que também ocupa o papel de 
secretária de mobilização do di-
retório estadual do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na Paraíba, 
explicou que foi feita uma con-
vocação para todos os diretórios 
municipais do partido para que 
integrem a mobilização deste 
sábado.

“Saímos com a circular para 
que todos os diretórios munici-
pais do PT venham pra rua, de 
forma segura, respeitando dis-
tanciamento social, uso de más-
cara. A gente tem mobilizado a 
militância, os segmentos, na ex-

pectativa de que neste dia 3 seja o 
maior movimento até aqui, maior 
que o do dia 19 do mês passado. 
Não vamos realizar a carreata. 
Vai ser somente a caminhada”, 
comentou.

Os organizadores pedem 
ainda que as pessoas com co-
morbidade fiquem em casa, se 
manifestando pelas redes sociais. 
“Quem tá com algum sintoma 
gripal não vá, fique nas redes so-
ciais, fazendo divulgação. Essa é 
a orientação que temos dado à 
população em geral”, completa 
Cely Andrade.

O presidente do Partido 
Socialismo e Liberdade (Psol) 
na Paraíba, Tárcio Teixeira, ex-
plicou que o ato, que acontece 
de maneira organizada em todo 
o país, estava previsto para ser 
realizado somente no dia 24 de 
julho, porém, diante das denún-
cias apresentadas na Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia no Senado Federal, 
houve uma nova deliberação para 
um protesto já neste sábado.

“Estava marcado para o dia 
24 de julho, mas, diante dos es-
cândalos, mais um, envolvendo 
o ‘antipresidente’ do nosso país, 
agora mais grave, porque diz 
respeito diretamente às nossas 
vidas, diretamente à pandemia, 
ao que o povo mais espera que 
é a vacina no braço e comida no 
prato. Antecipo que essas vão ser 
as duas pautas importantes do 
movimento. Por isso que houve 
o entendimento de que é preciso 
um protesto no calor do momen-
to”, explicou.

Ainda de acordo com os or-
ganizadores do protesto, além 
do pedido de impeachment de 
Bolsonaro, o protesto vai servir 
para cobrar mais velocidade na 
compra de vacinas, pelo aumento 
do valor do auxílio emergencial 
e pela prorrogação dele, além 
de demonstrar apoio à CPI da 
Pandemia. “A gente tá na rua 
porque precisamos defender a 
vida, vamos continuar nas ruas 
até esse governo cair”, declarou 
a coordenadora do comitê Fora 
Bolsonaro no Estado.

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Partidos e movimentos sociais se 
mobilizam para novo protesto
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Política na História

437 — O imperador Valentiniano III 
inicia seu reinado sobre o Império 
Romano do Ocidente. Sua mãe Gala 
Placídia encerra sua regência, mas 
continua exercendo influência política 
na corte de Roma.

936 — O rei Henrique I da Germânia 
morre em seu palácio real em 
Memleben. Ele é sucedido por seu filho 
Otão I, que se torna o governante da 
Frância Oriental.

963 — O exército bizantino proclama 
Nicéforo II Focas Imperador dos 
Romanos nas planícies de Caiseri.

1298 — A Batalha de Göllheim é 
travada entre Alberto I da Germânia e 
Adolfo I de Nassau.

1494 — O Tratado de Tordesilhas é 
ratificado pela Espanha.

1555 — O almirante otomano Dragute 
Arrais saqueia a cidade italiana de Paola.

1582 — Batalha de Yamazaki: Toyotomi 
Hideyoshi derrota AkechiMitsuhide.

1644 — Guerra Civil Inglesa: Batalha de 
MarstonMoor.

1776 — Revolução Americana: o 
Congresso Continental adota uma 
resolução cortando os laços com o Reino 
da Grã-Bretanha, embora a redação da 
Declaração de Independência formal só 
seja publicada em 4 de julho.

1823 — Dia da Independência da 
Bahia: derrota dos partidários da coroa 
portuguesa na província da Bahia.

1824 — Manoel de Carvalho proclama 
a Confederação do Equador em 
Pernambuco.

1839 — A vinte quilômetros da costa 
de Cuba, 53 rebeldes escravos africanos 
liderados por SengbePieh assumem o 
navio de escravos La Amistad.

1856 — Criação no Brasil do primeiro 
Corpo Provisório de Bombeiros 
da Corte, vindo a se transformar 
futuramente no Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Janeiro.

1871 — Vítor Emanuel II da Itália entra 
em Roma após tê-la conquistado dos 
Estados Pontifícios.

1890 — O Congresso dos Estados 
Unidos aprova a Lei Sherman.

1925 — Toma posse em Portugal o 
43º governo republicano, chefiado pelo 
presidente do Ministério Antônio Maria 
da Silva.

1934 — A Noite das Facas Longas 
termina com a morte de Ernst Röhm.

1940 — O líder da independência 
indiana, Subhas Chandra Bose, é preso 
e detido em Calcutá; e é instituída no 
Brasil a lei que regulamenta o salário 
mínimo.

1966 — A França realiza seu primeiro 
experimento atômico no atol de 
Mururoa.

1976 — Queda da República do Vietnã; 
o Vietnã do Norte comunista declara sua 
união para formar a República Socialista 
do Vietnã.

1997 — O Banco da Tailândia flutua o 
bate (moeda tailandesa), provocando a 
crise financeira asiática.

2008 — Conflito armado na Colômbia: 
Íngrid Betancourt, membro da Câmara 
de Representantes da Colômbia, é 
libertada do cativeiro depois de seis 
anos e meio de prisão pelas Farc.

PSTU convoca a população 

O diretório estadual do PSTU na Paraíba divulgou 
uma nota convocando os trabalhadores e a população 
em geral para mais uma concentração em defesa da 
democracia e contra o governo Bolsonaro (sem partido). 
As manifestações, que começarão em frente do Liceu Pa-
raibano, se encerrarão no Largo do Ponto de Cem Réis.

“Não há mais o que se esperar de Bolsonaro, 
Mourão, Guedes e de todos que rodeiam o Palácio do 
Planalto, a não ser mais mortes, corrupção e ataques 
à classe trabalhadora”, afirma a nota do partido, ao 
acrescentar que a tendência para o futuro próximo é 
o início de um processo de privatizações e aumentos 
constantes nos alimentos, combustíveis e gás de cozinha 
por todo o país”.

O PSTU confirma a presença de várias outras le-
gendas, entidades e organizações de esquerda e que o 
propósito maior da manifestação é não esperar pelas 
eleições do próximo ano. “A hora de construirmos um 
novo momento para nosso país e para a classe traba-
lhadora é agora. Precisamos colocar Bolsonaro para fora 
do poder e, para que isso aconteça, faz necessário fazer 
uso desse poderoso instrumento que é a manifestação 
de rua”, afirma.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Outra manifestação ocorreu no dia 19 do mês passado (na foto) e também 
ocupou a frente do Liceu Paraibano, na capital, para depois sair em protesto 
em direção ao Largo do Ponto de Cem Réis. Manifestações semelhantes 
também foram registradas em Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira

Concentração e marcha

Fotos: Adufpb

Comarca de Catolé do Rocha, no Sertão da 
Paraíba, começa a retomar júris presenciais

Seguindo o protocolo de 
biossegurança do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB), a Comarca 
de Catolé do Rocha retomou os 
júris presenciais, envolvendo pro-
cessos com réus presos. Desde o 
início da pandemia da covid-19, 
em março de 2020, que a unidade 
judiciária não realizava julgamen-

tos desse tipo. Serão realizados 
três júris esta semana e mais três 
na próxima.

“Havia uma grande neces-
sidade e cobrança por parte dos 
réus, familiares e dos advogados. 
Com todos os cuidados e obediên-
cias às regras sanitárias, reco-
meçamos a fazer os júris, dando 
prioridade aos réus presos”, ex-
plicou o titular da 3ª Vara Mista 

da Comarca, Renato Levi Dan-
tas Jales, acrescentando que, em 
agosto os julgamentos por júri 
popular terão continuidade, com 
processos de réus presos, mas 
que, também, já foram pautados 
os de réus soltos.

O magistrado informou ain-
da que os júris são realizados pre-
sencialmente, mas com restrição 
de público, obedecendo às reco-

mendações constantes do Ato 
Conjunto 08/2020 da presidência 
do TJPB e da Corregedoria Geral 
de Justiça. “É um passo impor-
tante a retomada da realização 
dos júris. É um justo anseio das 
partes, familiares e operadores 
do direito. Assim reafirmamos 
a lei penal e processual penal, 
em prol dos cidadãos e de toda a 
coletividade”, pontuou.

Da Redação

Manifestantes no Ponto de Cem Réis durante o ato público realizado no dia 19 de junho



Brasil

Representante da Davati Medical Supply apresentou áudio envolvendo o deputado Luis Miranda e teve celular apreendido

Dominguetti é visto como uma
tentativa de blindar o Executivo
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O depoimento do policial militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira na CPI da Covid causou muita confusão e desentendimento entre os senadores

Foto: Pedro França/Agência Senado

Após parecer da PGR

Ministro Alexandre de Moraes arquiva
inquérito sobre atos antidemocráticos

Aberto em abril do ano 
passado a pedido da Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR), depois que manifes-
tações defendendo a volta da 
ditadura militar, intervenção 
das Forças Armadas e atacan-
do instituições democráticas 
marcaram as comemorações 
pelo Dia do Exército em di-
ferentes cidades do país, o 
chamado inquérito dos atos 
antidemocráticos pode ser 
encerrado sem a conclusão 

das investigações. Isso por-
que a própria PGR pediu o 
arquivamento da apuração 
em relação a parlamentares 
bolsonaristas. O argumento 
foi o de que a Polícia Federal 
não conseguiu delimitar a in-
vestigação.

“Esse inadequado dire-
cionamento da investigação 
impediu a identificação de 
lacunas e dos meios neces-
sários, adequados e propor-
cionais para alcançar a sua 
finalidade, impossibilitou a 
delimitação do problema”, 
diz um trecho da manifesta-
ção da PGR.

O parecer, assinado 

pelo vice-procurador-geral 
da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, le-
vou cinco meses para fi-
car pronto. Ele havia sido 
cobrado a se manifestar 
sobre a continuidade das 
apurações no início de ja-
neiro, quando o ministro 
Alexandre de Moraes, re-
lator do caso no Supremo 
Tribunal Federal, abriu 
vista ao Ministério Público 
Federal. A reposta só veio 
ontem e diz ainda que o 
inquérito não conseguiu 
apontar a participação de 
deputados e senadores nos 
crimes investigados. Os 

parlamentares chegaram 
a ter os sigilos bancários 
quebrados no curso das in-
vestigações.

Em dezembro, a Polí-
cia Federal apresentou o úl-
timo relatório parcial com 
os achados da investigação 
até então. No documento de 
mais de 150 páginas, obtido 
pelo blog, a delegada Denisse 
Dias Rosas Ribeiro defende 
a ‘justa causa’ no aprofun-
damento da apuração, mas 
reconhece a possibilidade de 
desmembramento do caso. 
Segundo ela, a ‘forte polari-
zação ideológica’ dificultou o 
andamento da investigação.

Presidente da CPI rejeita pedido de prisão
Presidente da CPI, Omar Aziz 

(PSD-AM) explicou aos senadores 
que não há fato concreto para 
solicitar a prisão do depoente, já 
que o coronel Blanco teria confir-
mado à imprensa a ocorrência do 
jantar com Roberto Dias.

Omar esclareceu ainda que 
Dominguetti “foi induzido por 
Cristiano Carvalho, ao lhe man-
dar um áudio editado, exibido na 
CPI” e assegurou que o CEO da 
Davati no Brasil será ouvido pelo 
colegiado.

Outras negociações
Munido de documentos, o 

senador Marcos Rogério (DEM
-RO) afirmou que Dominguetti 
teria oferecido vacinas a dife-
rentes municípios e estados, 
não apenas dizendo representar 
a AstraZeneca, mas também a 
Johnson & Johnson. A questão 
também foi inquerida por Luiz 
Carlos Heinze (PP-RS), Eduardo 

Girão (Podemos-CE), Jean Paul 
Prates (PT-RN) e Soraya Thronic-
ke (PSL-MS).

O depoente negou represen-
tar a empresa americana, assim 
como garantiu que nunca houve 
qualquer pedido de adiantamen-
to pelo pagamento dos imunizan-
tes para os municípios.

Marcos Rogério afirmou 
ainda que ofício do Ministério 
da Saúde, de janeiro deste ano, 
encaminhado a todos os dire-
tores e secretários do órgão, 
alertou que as tratativas sobre 
vacinas deveriam ser feitas junto 
ao gabinete, por meio do secre-
tário-executivo.

“É por isso que estranho toda 
essa informalidade, inclusive 
com encontros em restaurantes, 
para tratar de venda de vacinas 
em nome de uma multinacional 
de notório reconhecimento com 
negócios com países de todo o 
mundo. Qualquer pessoa que te-

nha a mínima experiência com o 
poder público sabe que esse tipo 
de conduta foge à normalidade, 
ao padrão de oficialidade e de 
transparência dos atos adminis-
trativos”.

Marcos do Val (Podemos-ES) 
informou que a Polícia Militar de 
Minas Gerais abriu, nesta quarta-
feira (30), processo investigatório 
para apurar possíveis condutas de 
Dominguetti que ferem o código 
de ética e disciplina dos milita-
res no estado, já que policiais 
não podem participar de firma 
comercial ou industrial de forma 
remunerada.

O senador disse ainda que 
o depoente tinha obrigação de 
comunicar o fato aos seus su-
periores. Dominguetti declarou 
que não deu voz de prisão no 
momento porque havia um “su-
perior hierárquico” na reunião, 
referindo-se ao coronel Marcelo 
Blanco.

Agência Senado

O pedido de prisão em 
flagrante por falso testemu-
nho do representante da Da-
vati Medical Supply, Luiz Paulo 
Dominguetti, assim como a 
solicitação de oficialização de 
seu testemunho à Procurado-
ria-Geral da República, deu o 
tom da posição de vários sena-
dores que viram no seu depoi-
mento à CPI, ontem, uma ten-
tativa de blindar o Executivo.

A desconfiança dos se-
nadores aconteceu após a 
reprodução de um áudio do 
deputado federal Luis Miran-
da (DEM-DF). Inicialmente, 
Dominguetti teria dito à CPI 
que o áudio “sugestionava” 
tratativas do parlamentar para 
a aquisição de compra de vaci-
na, inclusive com citação ao 
seu irmão Luis Ricardo Miran-
da, servidor do Ministério da 
Saúde. Os Miranda depuseram 
ao colegiado no dia 25 de ju-
nho sobre irregularidades nas 
negociações para compra da 
vacina Covaxin.

Alessandro, um dos sena-
dores que sugeriu a prisão do 
vendedor da Davati, afirmou 
que o áudio se trata na ver-
dade de uma conversa de se-

tembro de 2020, falando sobre 
venda de luvas e não de vaci-
nas, conforme perícia policial.

“O senhor fez uma de-
núncia gravíssima, que não foi 
negada pelo governo, de que 
se exigiu pagamento de propi-
na para a compra de vacinas... 
Mas, ao mesmo tempo em que 
o senhor faz essa denúncia, 
nesse intervalo de tempo en-
tre a denúncia que o senhor 
faz ao jornal Folha de S. Pau-
lo e o seu comparecimento a 
esta CPI, o senhor acrescenta 
muito rapidamente - e isso é 
instantaneamente viralizado 
pelas redes automatizadas 
que atuam para esse grupo 
político - a tese de que nós te-
ríamos na verdade uma briga 
de gangues entre fornecedo-
res de insumos e vacinas. Não 
corresponde, neste caso ao 
menos, à verdade”.

Em resposta, Dominguet-
ti defendeu que confiou no áu-
dio de boa-fé e que teria acre-
ditado se tratar de vacinas, por 
ter lhe sido enviado pelo CEO 
da Davati no Brasil, em um 
contexto de conversas sobre 
o assunto. Garantiu ainda que 
foi o CEO Carvalho quem o co-
locou em contato com a jorna-
lista da Folha.

“Um bode na sala”
Os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Fabiano 

Contarato (Rede-ES) acreditam que o depoente foi “plan-
tado” na CPI. “Fez a denúncia, duas denúncias e, ao 
mesmo tempo, tenta colocar responsabilidade em alguns 
setores do ministério para conter, de certa maneira, a 
enxurrada e tentar limitar o grau de corrupção existente 
no Ministério da Saúde. Mas, ao mesmo tempo, V. Sa. 
coloca um áudio aqui para desacreditar aquele outro 
que veio aqui na sexta-feira e que disse que tinha um 
esquema de corrupção no ministério”, expôs Rogério 
Carvalho. 

Para o senador, que sugeriu oficialização da Pro-
curadoria-Geral da República sobre o testemunho do 
representante da Davati, resta no mínimo uma suspei-
ção, “porque que esse depoente foi plantado, para des-
qualificar uma das linhas de investigação da CPI, apesar 
de confirmar que houve uma tentativa de pagamento 
de propina para ele”. “Há uma tentativa de obstrução 
dos trabalhos de forma orquestrada e articulada pelo 
Executivo”, declarou.

Na mesma linha seguiu Contarato: “Esse depoente 
foi talvez utilizado para estar aqui nesta CPI, com esta 
informação, mas o ponto fundamental é a participação 
do diretor de Logística do Ministério da Saúde numa 
negociação que envolve recebimento de propina para 
aquisição de vacina quando 518 mil pessoas perderam 
suas vidas. Isso é muito grave!”, ressaltou.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) pontuou que 
a CPI estava “diante de um bode na sala”, com áudio 
editado, que não condiz com os fatos apurados.

“O senhor se prestou ao papel de lobista, assim 
como o coronel Blanco [ex-diretor substituto do Depar-
tamento de Logística do Ministério da Saúde]”, expôs 
a senadora, que pediu o quanto antes acareação dos 
envolvidos no caso.

Situação contesta
Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra 

Coelho (MDB-PE) contestou essas posições, ao defender 
que o governo tomou as medidas necessárias, já que o 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exonerou o ex-
diretor de Logística do ministério Roberto Ferreira Dias 
nesta quarta (30) e abriu investigação sobre o caso.

“Estamos diante de uma narrativa apócrifa e sem 
embasamento probatório. Roberto Dias sequer tinha 
autorização para negociar compra de vacinas. Nós, da 
base do governo, queremos ir a fundo nas investigações; 
quem não zelou pelo interesse público que seja punido, 
mas é preciso perceber que se trata de aventureiros sem 
qualificações para lidar com assuntos dessa magnitude”.

Da mesma forma, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) as-
segurou que todas as denúncias têm de ser investigadas 
e que até agora “nada houve de concreto”. Ao senador, 
Dominguetti disse que só pode oferecer o que vivenciou 
e que não teria gravações do pedido de propina. “Pri-
meiro caso que vejo da tentativa de um suborno de uma 
vacina que não existia”, disse Flávio.

Rayssa Motta,
Fausto Macedo e
Pepita Ortega
Agência Estado



Mundo

Temperatura de quase 50ºC está tornando algumas regiões praticamente inabitáveis e dezenas de mortes estão sendo investigadas

Onda de calor recorde atinge 
Estados Unidos e Canadá
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Agência Estado

Uma onda de calor vem 
empurrando a temperatura 
para perto dos 50°C no oes-
te do Canadá e noroeste dos 
EUA, afetando a infraestrutura, 
provocando cortes de energia 
e tornando algumas regiões 
praticamente inabitáveis para 
moradores acostumados ao 
frio. Autoridades canadenses 
e americanas começaram a in-
vestigar se dezenas de mortes 
foram provocadas pelo forte 
calor dos últimos dias.

“Está insuportável, é qua-
se impossível sair à rua”, disse 
Meghan Fandrich, moradora de 
Lytton, na Província de Colúm-
bia Britânica, no Canadá, que 
registrou o recorde histórico 
de 49,6°C. “Estamos tentando 
permanecer dentro de casa a 
maior parte do tempo. Nós até 
estamos acostumados com o 
calor seco, mas 30°C é diferen-
te de 47°C.”

O drama dos canadenses 
é que muitas casas não têm ar-
condicionado. Por isso, em Van-
couver, os hotéis estão lotados 
de moradores que tentam esca-
par do calor opressivo se tran-
cafiando em um quarto mais 
fresco. “Eu nunca vi nada pa-
recido”, disse Jason Blackman, 
morador da cidade há 16 anos.

Do lado americano, a situ-
ação também é crítica. No úl-
timo domingo, em Portland, o 
calor foi tão forte que derreteu 
os cabos elétricos, interrom-
pendo o serviço municipal de 
bondes. Em Seattle, o pavimen-
to da rodovia interestadual 5 
rachou em vários lugares, for-
çando o fechamento de algu-
mas faixas. “O calor expande 
o concreto e o asfalto. Eles se 
chocam, criando lombadas”, 

explicou Morgan Balogh, do 
Departamento de Transporte 
do Estado de Washington, ao 
jornal Seattle Times.

Jeremy Hess, médico de 
um hospital de Seattle, contou 
que muitos pacientes estão 
sendo internados por trans-
tornos ligados ao calor, alguns 
com problemas renais e cardí-
acos. Um homem, segundo ele, 
teve queimaduras de terceiro 
grau por andar no asfalto des-
calço. Hess comparou o núme-
ro de pacientes com insolação 
com a quantidade de pessoas 
internadas com covid início da 
pandemia. De acordo com ele, 
só na última segunda-feira fo-
ram 223 internações causadas 
pela onda de calor.

Na terça-feira, em Spoka-
ne, também no Estado de 
Washington, a companhia de 
eletricidade iniciou o corte se-
letivo de luz para evitar o co-
lapso do sistema em razão do 
aumento da demanda, causado 
pelo número de aparelhos de 
ar-condicionado ligados. 

A atual onda de calor é 
provocada pela movimentação 
de um sistema atmosférico de 
alta pressão, que empurra o 
ar quente em direção ao solo. 
Esse ar aquece ainda mais à 
medida que é comprimido, 
fazendo quem está na região 
sentir muito mais calor.

O fenômeno é conhecido 
como “cúpula de calor” e atua 
de forma semelhante a uma 
tampa sobre uma panela. À 
medida que o solo esquenta, 
ele perde umidade, intensi-
ficando ainda mais o aqueci-
mento. Isso também reduz o 
vento e a cobertura de nuvens, 
e muda o curso de outros sis-
temas atmosféricos, podendo 
durar dias.

No Vaticano

Papa Francisco recebe dez líderes 
religiosos cristãos para “invocar paz”
Agência Brasil/RTP 

Sensível aos sofri-
mentos do Líbano, o papa 
Francisco recebeu ontem 
no Vaticano dez  líderes 
religiosos cristãos libane-
ses para “invocar a paz” e 
pensar no futuro de um 
país em grave crise.

A agência oficial Va-
tican News informou que 
os dez representantes es-
tiveram recolhidos na Ba-
sílica de São Pedro, antes 
do início das três sessões 
de trabalho previstas, que 
foram conduzidas conduzi-
das, a portas fechadas, pelo 
núncio no Líbano, Joseph 
Spiteri. 

“Convido-vos a todos a 
unirem-se espiritualmen-
te conosco, rezando para 
que o Líbano se recupere 
da grave crise por que pas-
sa e mostre uma vez mais 
a sua face de paz e espe-
rança”, escreveu Francisco 
na rede social Twitter na 
última quarta-feira. Em 
mensagem ao país há qua-
se um ano, um mês depois 
da tragédia das explosões 
no porto de Beirute, o papa 

considerou que o Líbano 
enfrentava um “perigo 
extremo”, que ameaçava a 
sua existência e que não 
podia ser “abandonado à 
solidão”.

“O Líbano representa 
mais do que um Estado, é 
uma mensagem de liber-
dade e um exemplo de 
pluralismo, tanto para o 
Oriente quanto para o Oci-
dente”, disse Francisco à 
época, pedindo à popula-
ção para não abandonar a 
sua herança.

O Líbano vive, desde 
o fim de 2019, uma das 
piores crises econômicas 
da sua história, e o Banco 
Mundial calcula que atual-
mente mais de 50% da po-
pulação vivem abaixo do 
limiar da pobreza.

Nas últimas semanas, 
a situação deteriorou-se 
com uma nova queda no 
valor da libra libanesa, 
mais inflação e escassez 
de combustível, medica-
mentos e produtos básicos.

Os libaneses estão 
sem governo há dez me-
ses, por ausência de um 
acordo entre os partidos 

no poder, acusados pela 
população de deixarem o 
país afundar.

Os principais apoiado-
res pedem a Beirute a for-
mação de um novo governo 
para realizar as reformas 
estruturais exigidas pela 

comunidade internacional 
em troca de mais ajuda.

Segundo o arcebispo 
Paul Gallagher, chefe da 
diplomacia do Vaticano, o 
papa “talvez” se desloque 
ao Líbano entre o fim de 
2021 e o início de 2022.

No Twitter, o papa  
Francisco pediu reza 
para que o Líbano se  
recupere da grave  
crise que passa

Aquecimento global
No noroeste do Pacífico, o calor e a seca estão 

trabalhando em conjunto, agravando o problema 
e fazendo com que a temperatura bata cada vez 
mais recordes. Os climatologistas afirmam que a in-
tensidade e a duração da onda de calor podem ser 
atribuídas ao aumento das temperaturas globais.

John Horgan, governador de Colúmbia Britâni-
ca, no Canadá disse que a onda de calor demons-
tra os perigos do aquecimento global. “A grande 
lição que aprendemos nos últimos dias é que a 
crise climática não é uma ficção”, disse Horgan. 
“É absolutamente real. Isso não é um problema 
de Colúmbia Britânica, não é um problema do 
Canadá, é um desafio global. E precisamos fazer 
com que os cidadãos do mundo se unam.”

Adam Rysanek, professor de sistemas am-
bientais da Universidade da Colúmbia Britânica, 
acredita que a onda de calor será um problema 
cada vez mais recorrente de agora em diante.

O Serviço Meteorológico dos EUA (NWS, na 
sigla em inglês) advertiu que o calor excessivo deve 
prosseguir até o próximo domingo à noite. “Procu-
rem ar-condicionado, se possível. Mantenham-se 
hidratados e façam pausas frequentes em suas 
atividades”, aconselhou a agência.

O presidente americano, Joe Biden, participou 
anteontem de uma reunião virtual com os gover-
nadores de Estados do Oeste dos EUA para discutir 
estratégias para evitar possíveis crises provocadas 
pelas altas temperaturas. Biden disse que essa 
onda de calor é “um alerta” sobre as realidades 
da mudança climática.

“Temos de agir rápido. Estamos atrasados 
no jogo”, afirmou o presidente, que disse ter in-
cluído US$ 50 bilhões do pacote de reforma da 
infraestrutura para combater incêndios e secas. “As 
mudanças climáticas estão causando uma perigosa 
confluência de calor extremo e seca prolongada.”

Dezoito mortos são confirmados em 
desabamento de prédio em Miami
Agência Brasil/RTP 

 
As equipes de salvamento 

resgataram os corpos de duas 
crianças na última quarta-feira 
nos escombros do prédio que 
desabou na semana passada 
perto de Miami, nos Estados 
Unidos, elevando para 18 o nú-
mero de mortes confirmadas, 
informou a representante do 
condado de Miami-Deade, Da-
niella Levine Cava.

Em entrevista coletiva, ela 
confirmou que foram resgatados 
os corpos de duas crianças de 4 e 
10 anos. A polícia de Miami-Da-
de identificou posteriormente as 
crianças como Lucia Guara, de 10 
anos, e Emma Guara, de 4 anos. 
Os restos do pai, Marcus Guara, 

de 52 anos, foram retirados dos 
escombros no último sábado e 
identificados na segunda-feira. 
As meninas e a mãe, Anaely Ro-
driguez, de 42, foram resgatadas 
anteontem.

As equipes de busca que 
percorriam os destroços encon-
traram os restos mortais de seis 
pessoas na quarta-feira, elevando 
o número de mortos confirma-
dos para 18. De acordo com as 
autoridades, há ainda 145 de-
saparecidos. Foram localizados 
139. Desde o desabamento de 
parte das Torres Champlain, um 
edifício com 136 apartamentos 
situado na localidade de Surfside, 
na madrugada de quinta-feira da 
semana passada, as equipes de 
resgate não pararam as buscas. 

Em questão de segundos, por ra-
zões ainda não identificadas, 55 
apartamentos caíram. Imagens 
de vídeo mostram que o centro 
do condomínio, formado por três 
torres adjacentes, parece desa-
bar primeiro, com uma secção 
mais próxima do mar a oscilar e 
cair segundos depois, provocan-
do uma enorme nuvem de pó.

As autoridades ainda não 
anunciaram a causa da que-
da do prédio, e a investigação 
deverá levar meses, alertaram 
especialistas. Relatório feito por 
uma empresa de engenharia em 
2018 indica danos estruturais 
“significativos” nas Torres Cham-
plain, bem como “fissuras” na 
cave do edifício, recomendando 
reparações. Outro estudo rea-

lizado em 2020 indica que as 
Torres Champlain, construídas 
em 1981, tinham afundado cer-
ca de dois milímetros por ano 
entre 1993 e 1999, mas o autor 
do documento afirmou que isso, 
só por si, não deveria provocar o 
desabamento do prédio. O teto 
do prédio estava em obras, mas 
ainda não se sabe se essa inter-
venção estará relacionada com 
o acidente.

O município de Miami-Da-
de determinou a inspeção de 
todos os edifícios com mais de 
40 anos situados na orla marí-
tima, nos próximos 30 dias. As 
torres, localizadas a uma dezena 
de quilômetros de Miami Beach, 
acolhiam residentes permanen-
tes e sazonais.

Agência Estado

Eles já foram muito pró-
ximos um dia. Os príncipes 
William e Harry cresceram 
juntos, apoiando um ao outro 
depois da morte de sua mãe, a 
princesa Diana, e trabalharam 
lado a lado quando começa-
ram a cumprir seus deveres 
reais - dois irmãos que pare-
ciam unidos para toda a vida 
por laços de sangue, tradição 
e tragédia. Mas, agora, esses 

laços ficaram fragilizados: 
William tem defendido a famí-
lia real britânica de acusações 
de racismo feitas por Harry e 
sua esposa, Meghan Markle, 
durante uma célebre entre-
vista com a apresentadora 
americana Oprah Winfrey. 
Observadores reais estavam 
atentos a qualquer sinal de 
trégua - ou aprofundamento 
das divergências - ontem, du-
rante o encontro de William e 
Harry na inauguração de uma 

estátua da princesa Diana, na 
data em seria o seu 60º ani-
versário. O evento no Sunken 
Garden, no Palácio de Kensin-
gton, é o segundo encontro 
público dos irmãos desde 
que Harry e Meghan se afas-
taram dos deveres reais há 
mais de um ano. O príncipe 
Charles, ex-marido de Lady 
Di, está na Escócia e não com-
pareceu ao evento, que reu-
niu um pequeno grupo de fa-
miliares e amigos. As esposas 

de William e Harry também 
ficaram de fora. Portanto, to-
dos os olhos ficaram voltados 
para os dois irmãos. Analis-
tas observaram a linguagem 
corporal dos príncipes em 
busca de quaisquer sinal de 
aproximação ou afastamen-
to, como aconteceu durante 
o funeral de seu avô, o prín-
cipe Philip, em abril. Após o 
culto, eles foram vistos cami-
nhando lado a lado enquan-
to conversavam.

William e Harry se reencontram em 
inauguração da estátua de Diana

Foto: Fotos Públicas
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Contexto de crise sanitária e econômica abre caminho para produtos mais baratos e ligados ao cotidiano da pandemia

A pandemia do novo co-
ronavírus e a crise econômica 
do país influenciaram a mu-
dança do perfil de consumo do 
brasileiro. Desde a inclusão ou 
exclusão de determinados pro-
dutos no carrinho de compras 
até a forma como a compra é 
feita, toda economia precisou 
se adaptar. Para algumas em-
presas, atender a essas novas 
necessidades dos consumido-
res foi essencial para manter-
se de pé ou até encontrar um 
novo caminho a ser seguido.

O diretor de marketing e 
vendas do Grupo ASA, Wagner 
Mendes, em entrevista para 
a Rádio Tabajara, observou o 
crescimento na venda de de-
terminados produtos que se 
apresentaram como essenciais 
durante esse período de pan-
demia. “Desde março de 2020, 
o movimento de consumo de 
produtos de limpeza cresceu 
no Brasil. Houve uma maior 
conscientização por parte da 
população da necessidade de 
higienização. Houve um cui-
dado maior, um alerta para as 
necessidades de lavar melhor 
as mãos, os braços, as roupas, 
as superfícies”, disse.

Segundo Mendes, o perío-
do marcou a retomada de cate-
gorias que estavam até então 
estagnadas, como o caso do sa-
bão em barra. “Ele é o produto 
mais utilizado para higienizar 
as mãos, é o mais recomenda-
do, efetivamente. A gente sen-
tiu o crescimento de vendas 
em mais de 30%, e isso serve 
para todos os nossos concor-
rentes, houve uma valorização 
dessa categoria. As pessoas 
costumam comprar 3 ou 4kg 
por mês para ter o produto em 
casa”, exemplificou.

O Grupo ASA, responsá-
vel também pela produção 
alimentícia de produtos conhe-
cidos dos paraibanos, como 
o flocão de milho Vitamilho, 
também verificou bons núme-
ros com a venda de alimentos 
mais acessíveis à população. 

Essa nova demanda de pro-
dução influenciou na geração 
de emprego de cerca de 120 
pessoas nos últimos 12 meses, 
conforme Wagner Mendes.

O exemplo do grupo ASA 
segue uma tendência que se 
mostrou comum desde o ano 
passado para alguns setores. 
De acordo com o economista 
Francisco Barros, mesmo em 
2020 com a queda de 4,1% no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do país, algumas demandas da 
indústria e do comércio cres-
ceram. “Houve uma mudança 
brusca no perfil de consumo da 
população. Essa questão dos 
produtos de limpeza que apre-
sentaram aumento importante 
é justamente pela demanda, 
da necessidade das pessoas de 
higiene para evitar a contami-
nação pelo vírus. Assim como 

os produtos como o flocão, que 
é mais procurado por pessoas 
de menor poder aquisitivo. As 
pessoas perderam renda e bus-
cam alternativas nos produtos 
mais acessíveis. Ao ficarem em 
casa, passam a buscar alimen-
tação por meio de produtos 
que possuem uma forma mais 
prática de preparo”, pontuou.

O aumento da demanda 
leva ao aumento de produção 
e consequentemente a neces-
sidade de contratação de mais 
pessoas para o trabalho. “Isso 
termina tendo uma importân-
cia para a economia, e compen-
sa a grande perda de outros se-
tores, como o setor de serviços, 
que foi um dos mais atingidos”, 
pontuou Francisco.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Mudanças no consumo exigem 
reposicionamento de empresas

Edição: Demócrito Garcia          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Acredito que todos nós, quando 
pensamos nos efeitos que a pandemia 
do coronavírus causaria aos negócios, 
acreditamos que seriam os piores possíveis. 
De fato, não há como negar que os impactos 
às empresas lá no início do ano passado, 
quando não fazíamos ideia do desenrolar da 
situação de calamidade, e em consequência 
das necessidades relacionadas ao covid-19, 
sejam elas no sentido do distanciamento 
e do fechamento da maioria dos 
empreendimentos, apresentavam-se como 
cenário de terra arrasada, principalmente 
para os pequenos negócios.

Voltando um pouco no tempo, em 
meados de março de 2020, assim que os 
primeiros decretos que tratavam sobre 
a imediata necessidade de restrição de 
mobilidade e de fechamento dos comércios 
apareceram, esse cenário impensado até 
aquele momento, causou um certo pânico nos 
donos de negócios. E já lá, naquele momento, 
lembro que tratamos desse assunto com 
muita cautela, no sentido de tentar dar um 

mínimo de tranquilidade aos que, naquele 
momento, viam suas lojas fechando sem 
nenhuma previsão de retorno.

Olhando para trás, hoje é possível 
reconhecer que parte desse pânico instalado 
deveria ter sido revertido em estratégia e 
planejamento. Testemunhei muita gente que, 
mesmo com a necessidade do fechamento, 
foi capaz de passar aquele momento inicial 
com uma certa tranquilidade, inclusive com 
alguns casos em que houve a oportunidade de 
aperfeiçoamento dos negócios nesse período de 
fechamento. É claro que também é muito mais 
fácil fazer essa análise agora, com o cenário todo 
posto e com o privilégio de, olhando para trás, 
analisar pelos exemplos de quem sobreviveu 
quais as providências tomadas antes e durante 
toda a crise, para que muitos pudessem chegar 
a esse momento de agora, ostentando uma 
história de superação e conquistas.

Também é importante que observemos 
outro fenômeno, que não era previsto no 
início da pandemia: o florescimento de 
diversas micro e pequenas empresas dos 

A tempestade e o florescer
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1,45%
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0,90%
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Economista explica 
mudança no consumo, 
favorecendo itens mais 

práticos e baratos

Demanda

Benefício

Mais de 4 mil paraibanos deixaram 
de sacar o PIS do calendário 20/21

O prazo para que tra-
balhadores com direito ao 
Programa de Integração 
Social (PIS) realizassem 
o saque do abono salarial 
chegou ao fim na última 
quarta-feira (30). Levanta-
mento feito pela Caixa Eco-
nômica Federal na Paraí-
ba,  apontou que 297.524 
pessoas poderiam retirar 
o pagamento até o fim do 
prazo, mas 4.200 deixaram 
de realizar o saque. A Caixa 
também informou que o va-
lor total de pagamentos do 
calendário 2020-2021 ul-
trapassou R$ 243 milhões, 
beneficiando 293.200 tra-
balhadores, com valor mé-
dio de um salário mínimo. 

A partir de agora, os 
cidadãos que deixaram de 
sacar o abono devem espe-
rar o calendário do ano que 
vem, que se inicia em janei-
ro. O benefício do PIS foi 
pago aos trabalhadores até 
o fim de junho conforme 
calendário anual estabele-
cido pelo Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (Codefat) e 
o valor do abono, como de 
costume, variou proporcio-
nalmente de acordo com o 
tempo de serviço do em-
pregado, podendo atingir 
até um salário mínimo vi-
gente. Desta forma, quem 
trabalhou pelo período de 
um ano completo recebeu 
R$1.100.

Na opinião do econo-
mista Breno Pereira, mes-
mo o abono sendo oferta-
do uma única vez ao ano, é 

Carol Cassoli
Especial para A União

possível que muitas famílias 
sejam beneficiadas, princi-
palmente pela possibilidade 
de quitação de dívidas con-
traídas anteriormente. “O 
abono também pode servir 
como uma reserva de emer-
gência para o futuro do tra-
balhador”, Breno explica 
que, caso alguma situação 
inesperada ocorra no futu-
ro, uma parcela do abono 
(ou mesmo o valor total) 
pode ser utilizada para evi-
tar que a pessoa se endivide.

O abono, que come-
çou a ser pago em de-
zembro do ano passado, 
foi liberado para aqueles 
que se encaixassem nas 
características exigidas, 
como, por exemplo, ter 
inscrição no programa 
por, no mínimo, cinco 
anos e registro formal em 
2020 de, pelo menos, um 
mês. O benefício dos que 
deixaram o prazo passar 
entra nos acúmulos do 
trabalhador e fica dispo-

nível pelos próximos cin-
co anos. Ainda segundo 
a Caixa, os beneficiários 
que perderam o prazo fi-
nal devem estar atentos 
à próxima oportunidade 
de saque, que se iniciará 
em janeiro de 2022. E, 
para saber se tem direito 
ao benefício, o interessa-
do em receber o PIS no 
próximo calendário deve 
acessar o aplicativo Caixa 
Trabalhador ou os canais 
de atendimento da Caixa.

Prazo para trabalhadores ter-
minou no último dia 30 e novos 

saques só poderão ser efetua-
dos a partir de janeiro de 2022

Foto: Marcus Antonius

mais diversos ramos, principalmente da 
alimentação e serviços, que, aproveitando 
a oportunidade do distanciamento, 
preencheram uma lacuna que já existia, 
mas que ficou muito maior após a nossa 
necessidade de permanecer em casa. Nesse 
momento, os serviços e produtos sob 
demanda aconteceram como um enorme 
“bum” no mercado.

Posso dizer, sem medo de errar, que dos 
negócios que hoje tenho como exemplo de 
sucesso nas minhas andanças e conversas sobre 
empreendedorismo, 80% estão relacionados 
às entregas em domicílio e comercialização 
exclusivamente através de redes sociais. 
São empreendimentos das mais diversas 
áreas que hoje sequer possuem local fixo de 
funcionamento, desde o ramo da estética, 
passando por vestuário, alimentação, entre 
muitos outros. Hoje, é possível até realizar a 
compra de um automóvel sem sair de casa.

Dentre essas experiências que tenho 
testemunhado, uma característica também 
muito interessante, é que boa parte desses 
negócios surgiram durante o auge da crise. 
Quando se imaginava uma queda na abertura 
de novos negócios, se viu justamente o 
contrário acontecer. As dificuldades acabaram 

despertando o espírito empreendedor em 
muitos que se viram sem alternativas nessa 
pandemia. É justamente nessa percepção 
de oportunidades e no espaço deixado pela 
crise nos mercados que o empreendedorismo 
aproveita o “rachão” na pedra para florescer.

Parando agora para analisar, acho 
que pessoas como eu, que trabalham 
com empreendedorismo, foram muito 
privilegiadas em testemunhar tal fenômeno. 
Estou tendo a chance de observar a história 
acontecendo diante de mim, e de poder, 
através das experiências e testemunhos 
dos empreendedores com quem convivo, 
atestar o quanto o empreendedorismo é 
capaz de transformar não apenas vidas, mas 
sociedades. 

A humanidade não se imaginava diante 
de uma tempestade tão impiedosa como a 
que ainda estamos passando. Nossa principal 
missão, a partir de agora, é olhar para essa 
tempestade e para os que sobreviveram a ela 
com o olhar de humildade e aprendizado. O 
empreendedorismo que sai fortalecido dessa 
crise, diante das dificuldades apresentadas 
pela pandemia é uma dos ensinamentos que 
devemos tirar de toda essa nossa recente 
história.
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Proposta foi apresentada ontem, em audiência pública virtual; aumento passará a valer já no próximo mês

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) de-
bateu durante uma Audiência 
Pública virtual realizada na 
tarde de ontem, a 5ª Revisão 
Tarifária Periódica da Ener-
gisa Paraíba Distribuidora de 
Energia S.A. (EPB). Na opor-
tunidade, foi proposto que a 
revisão tarifária da empresa 
seja de 7,07%. Este percen-
tual conduzirá o efeito médio 
das tarifas a ser percebido pe-
los consumidores já em agos-
to deste ano. 

Além disso, foram defini-
dos os percentuais médios de 
9,02% para consumidores de 
alta tensão e de 6,56% para 
os conectados à baixa tensão. 
Os índices são preliminares e 
a consulta segue aberta até o 
próximo dia 16. Após a análise 
das contribuições recebidas, a 
nova tarifa entrará em vigor 
em 28 de agosto de 2021. 

As apresentações realiza-
das ontem e as contribuições 
enviadas à agência pelo site 
ou via correio até o dia 16 de 
julho serão analisadas antes 
da decisão sobre as tarifas. A 
data limite para análise é 13 
de agosto. A reunião da dire-
toria para deliberação desse 
processo está prevista para 
22 de agosto. 

A Aneel aponta que a cri-
se hídrica é um dos fatores 
que hoje comprometem os 
custos de energia. De acordo 
com os resultados provisórios 
de Revisão Tarifária 2021 da 
Aneel, o valor provisório do 
efeito médio calculado para a 
revisão da Energisa Paraiba 
de 7,07% resulta principal-
mente dos seguintes custos: 
encargos setoriais, transpor-

te, compra de energia, distri-
buição e tributos.

O presidente do Conselho 
de Consumidores da Energisa 
Paraíba, Luiz Carlos Carvalho, 
questionou a legislação sobre 
a modicidade tarifária e afir-
mou que o impacto previsto 
de 7, 07% está na contramão 
das expectativas do conselho. 
Por isso, espera a revisão da 
tarifa. “Se depender do conse-
lho, esse valor será repensado 
para um patamar inferior. Ou-
tro aspecto são as perdas téc-
nicas para o sistema elétrico 
da Paraíba que consideramos 
altas. Também questionamos 
a questão da transparência. 
Algumas informações encami-
nhadas a Aneel são desconhe-
cidas pelo Conselho”, criticou. 

Conforme o conselho, a 
Energisa hoje caminha para 
uma das tarifas mais caras 
do Brasil se continuar com 
o patamar de 7,07%, onde 
o subgrupo B2 sofreria uma 
variação de 14,04%. Assim, 
defende maior atenção à ca-
pacidade econômica do con-
sumidor, a razoabilidade das 
decisões e a modicidade ta-
rifária do serviço. “Estamos 
pleiteando algo que impacta 
diretamente a saúde finan-
ceira das famílias, a saúde 
dos comércios, da indústria. 
Estamos diante de um serviço 
mais do que essencial”, avalia 
o estudo.   

O evento ocorreu através 
de transmissão ao vivo no ca-
nal da Agência no YouTube.
Conforme a Aneel, a Audiên-
cia Pública 015/2021 teve 
como objeto obter subsídios 
para o aprimoramento da 
proposta referente à Revisão 
Tarifária Periódica da Energi-
sa Paraíba - Distribuidora de 
Energia S.A.(EPB).

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Aneel estuda reajuste médio de 
7,07% para a tarifa da Energisa
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O Programa Nota Cidadã, 
por meio da Loteria Estadual 
da Paraíba (Lotep), já executou 
a transferência da maior parte 
dos prêmios dos 21 ganhado-
res do sorteio do mês de junho. 
Os contemplados foram das 
cidades de João Pessoa, Cabe-
delo, Campina Grande, Bayeux, 
São Vicente do Seridó, Sapé, 
Guarabira e Esperança. 

O bacharel em Direito Her-
cílio Neto, de João Pessoa, de 31 
anos, foi o ganhador do prêmio 
especial de R$ 20 mil. Cadas-
trado desde janeiro de 2020, 
quando o programa realizou o 
primeiro sorteio, Hercílio rece-
beu a notícia do prêmio de seu 
pai, por telefone, e logo depois 
foi confirmado pela Lotep. 

“Fiquei muito feliz e sur-
preso com o prêmio especial. 
Minha família e muitos ami-
gos ficaram até sem acreditar 
inicialmente, mas logo que 
souberam que era real foram 
correndo para se cadastrar no 
programa e concorrer aos prê-
mios do Nota Cidadã”, revelou.

Ele elogiou a iniciativa do 
Governo da Paraíba em criar e 
manter o Nota Cidadã durante 
a pandemia. “É um programa 
excelente, pois incentiva os 
consumidores a exigirem nota 
fiscal a cada compra nos esta-
belecimentos e, com isso, ainda 

concorre a prêmios mensais 
em dinheiro, por isso toda vez 
que faço uma compra exijo a 
nota e insiro o meu CPF”, frisou. 

Como concorrer
Para concorrer aos 21 prê-

mios do Nota Cidadã que tota-
lizam R$ 60 mil em dinheiro, 
sendo 20 prêmios de R$ 2 mil 
e um prêmio especial de R$ 20 
mil, o cidadão precisa fazer, an-
tes de tudo, um cadastro único 
no portal digital do governo no 
link https://notacidada.pb.gov.
br/ O cadastro solicita apenas 
nome completo, CPF, data de 
nascimento, e-mail e a criação 
de uma senha. Após o cadastro, 
o cidadão deve exigir a inclusão 
do CPF na nota fiscal em todas 
as compras do comércio local.

Cidadania fiscal
O Programa Nota Cidadã, 

que é uma iniciativa do Gover-
no da Paraíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da Fazenda, 
com apoio dos órgãos como 
Codata e Lotep, incentiva o ci-
dadão paraibano a desenvolver 
o exercício da cidadania fiscal 
ao exigir a nota fiscal e incluir o 
CPF na Nota Fiscal do Consumi-
dor Eletrônica (NFC-e) de suas 
compras. A campanha também 
foca no fortalecimento do co-
mércio local.

Nota Cidadã premia 
ganhadores de junho

“Tábua da salvação”

Termelétrica paraibana assegura 
alternativa para geração de energia

A Paraíba conta com fon-
tes alternativas de energia, 
como a fotovoltaica e eólica, 
mas, além destas, há uma que 
funciona como uma espécie 
de “tábua da salvação” e é 
acionada quando a estiagem 
compromete as hidrelétricas. 
São as termelétricas. No Esta-
do, uma delas é a Epasa Cen-
trais Elétricas da Paraíba, que 
fica no Distrito Industrial de 
João Pessoa, tem potência ins-
talada de 341 MW e capacida-
de de geração diária de 8.160 
kWh, quantidade suficiente 
para abastecer uma cidade 
com 1.653.461 habitantes 
por um dia, conforme o ge-
rente de planta da empresa, 
Marcelo Agra. 

Isso significa que a pro-
dução de um dia abasteceria 
uma população maior do que 
a da Região Metropolitana 
de João Pessoa, que tem hoje 
1.323.000 pessoas, segundo 
dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD C) Trimes-
tral, do IBGE, referentes ao 
primeiro trimestre de 2020.

Toda energia gerada 
pela Epasa é entregue na Su-
bestação da Chesf. De lá, pode 
se remanejar para onde for 
necessário. Por motivo de 
melhor aproveitamento, con-
forme o diretor-presidente 
da Epasa, José Ferreira Ab-
dal Neto, quanto mais perto 
ela for consumida, melhor. 
“Portanto, tudo indica que a 
Região Metropolitana de João 
Pessoa e boa parte do Estado 
da Paraíba consomem esta 
energia gerada pela Epasa”.

Tecnicamente, essa ener-
gia pode ir para qualquer lugar 
do Brasil e até para a Argen-
tina e Paraguai, mas haveria 
muita perda em razão da dis-
tância. Assim, é recomendado 
que o consuno ocorra o mais 
perto possível.

A energia elétrica pro-
duzida por uma termelétrica 
atende a todo o Sistema In-
terligado Nacional (SIN). O 

grande atributo de uma usina 
termelétrica, de acordo com o 
diretor de operações da Epa-
sa, Franklin de Araújo Neto, é 
servir como ‘backup’, ou seja, 
uma reserva emergencial nos 
momentos de reservatórios 
baixos e ocorrência de escas-
sez de energia.

Benefícios
“Numa linguagem mais 

popular, a usina termelétri-
ca funciona como o gerador 
de reserva de um edifício 
residencial ou comercial. Na 
hora que há escassez de ener-
gia, ela é acionada. Funciona 
como um seguro garantia 
para os consumidores. Sem 
a usina termelétrica, o risco 
de apagão aumenta de forma 
significativa”, esclareceu o di-
retor de Operações da Epasa, 
Franklin de Araújo Neto.

Do ponto de vista am-
biental, ele ressaltou que as 
usinas da Epasa são muito 
modernas e possuem filtros 
que reduzem as emissões. 
“Como são demandadas só 

em períodos de falta de ener-
gia, a contribuição para a po-
luição do meio ambiente é 
mínima”, assegurou.

No que se refere ao apro-
veitamento da energia gerada 
por uma termelétrica, o ge-
rente de planta, Marcelo Agra, 
observou que, no contexto do 
sistema elétrico brasileiro, as 
termelétricas são importan-
tes para garantia do supri-
mento contínuo de energia 
para o país, já que esses em-
preendimentos têm garantia 
de suprimento de energia fir-
me e contínua, sem depender 
de fenômenos naturais como 
chuvas, vento e sol, que são 
intermitentes e de baixa pre-
visibilidade. 

“Além disso, esses em-
preendimentos garantem a 
segurança da transmissão de 
energia ao consumidor, pois 
eles também asseguram que 
as oscilações, causadas prin-
cipalmente pela geração das 
fontes eólicas e solares, sejam 
compensadas diminuindo o 
risco de apagões”, afirmou.

Foto: Divulgação

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Instalada no Distrito Industrial, a 
Epasa Centrais Elétricas da Paraíba 
tem capacidade para abastecer uma 
cidade com 1.653.461 habitantes

Reforço para tempos de escassez de água
A energia na Epasa é gera-

da através de motores a diesel 
estacionários de grande porte, 
normalmente utilizados em na-
vios. Cada um dos 40 motores 
instalados na empresa, geram a 
mesma potência que 20 carretas 
de grande porte. “As unidades 
geradoras da empresa utilizam 
como insumo o óleo combustível 
com baixo teor de enxofre, es-
pecial para utilização em usinas 
termelétricas, o que contribui para 
reduzir as emissões”, reforçou 
Marcelo Agra.

A termelétrica é a segunda 
principal fonte de energia no país 
e é acessada quando o nível de 
água nos reservatórios está bai-
xo. Para o diretor-presidente da 
Epasa, José Ferreira Abdal Neto, 
este é um ponto positivo, porque, 
quando se tem água nos reser-
vatórios das usinas hidrelétricas, 
as termelétricas ficam paradas, 
como reserva de capacidade.

“Desta forma, se privilegia as 

usinas com energias mais bara-
tas, e as térmicas entram na falta 
delas. Se olharmos ao longo do 
tempo o quanto elas entram em 
operação, o impacto ambiental 
passa a ser pequeno, pois as tér-
micas, de um modo geral, ao lon-
go destes 11 anos de existência, 
tiveram apenas 21% do tempo em 
operação”, destacou Abdal. 

A empresa
A operação comercial da 

Epasa foi iniciada em janeiro de 
2010 e não existem filiais em 
outros estados. Com a queima 
do combustível, seus 40 grandes 
motores transformam energia 
mecânica em energia elétrica. 
Essa energia, gerada em média 
tensão (13,8kV) é elevada para 
230kV e transportada através de 
linhas de transmissão para uma 
subestação da rede básica, de 
propriedade da Chesf. Daí, con-
forme José Ferreira Abdal Neto, 
ela é direcionada, conforme a 

conveniência técnica do operador 
nacional do sistema. 

“O custo de produção da 
energia de fonte térmica é maior 
do que o da fonte hidráulica e eó-
lica, por exemplo, porque o com-
bustível é caro. No nosso caso, o 
óleo combustível segue o preço 
do mercado internacional. Por 
isso que as usinas termelétricas 
são sempre a última alternativa. 
Entretanto, sem elas o risco do 
racionamento aumenta enor-
memente”, ressaltou o diretor de 
operações da Epasa, Franklin de 
Araújo Neto.O preço da energia 
é regulado pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) 
eos custos são divididos entre os 
usuários.

Na Paraíba, existe outra usina 
termelétrica instalada no muni-
cípio de Campina Grande, pela 
Bolognesi Energia, em dezembro 
de 2011. A potência instalada é 
de 168 MW e a energia assegu-
rada é de 124 MW.
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Número é o maior já registrado para o mês desde 2007, segundo dados do monitoramento de queimadas do Inpe

A Amazônia registrou 
2.308 focos de incêndio en-
tre 1º e 30 de junho, o maior 
número para o mês de junho 
desde 2007. Os dados são do 
monitoramento de queima-
das do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
órgão ligado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. A maior 
parte dos incêndios, 66,5%, 
aconteceu no Mato Grosso, 
seguido pelo Pará (18,4%) e 
por Rondônia (5,7%). Desde 
2019, a gestão Jair Bolsonaro 
tem sido alvo de críticas no 
Brasil e no exterior por causa 
da explosão de incêndios e do 
desmatamento na floresta.

Houve 29 registros de 
queimadas em áreas de con-
servação estaduais, principal-
mente na Área de Preservação 
Ambiental da Chapada Ma-
ranhense, que teve 13 focos 
de incêndio. Entre as áreas de 
conservação federais, houve 
30 focos de fogo. A região mais 
afetada foi a Parna dos Campos 
Amazônicos, com 13 focos.

As terras indígenas regis-
traram ao todo 110 focos de 
incêndio. Destes, 36,4% acon-
teceram no Parque do Xingu, 
em Mato Grosso.

Na segunda-feira, dia 28, o 
presidente Jair Bolsonaro auto-
rizou a atuação de militares na 
Amazônia para o combate de 

crimes ambientais. A medida, 
no modelo de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO), vale para ter-
ras indígenas, unidades fede-
rais de conservação ambiental, 
em áreas de propriedade ou 
sob posse da União, e, se pe-
dido pelos governadores, em 
outras áreas dos Estados do 
Amazonas, Mato Grosso, Pará e 
Rondônia. As tropas estão libe-
radas para atuar nessas áreas 
pelo período de 28 de junho a 
31 de agosto deste ano.

No dia seguinte, o presi-
dente editou um decreto que 
proíbe queimadas para práti-
cas agropastoris em todo o país 
por 120 dias. A suspensão tem-
porária não se aplica a alguns 
casos, como práticas de pre-
venção e combate a incêndios 
realizadas ou supervisionadas 
pelas instituições públicas 
responsáveis pela prevenção 
e pelo combate aos incêndios 
florestais; práticas agrícolas 
de subsistência executadas 
pelas populações tradicionais 
e indígenas; e controle fitossa-
nitário, desde que autorizado 
pelo órgão ambiental compe-
tente. Também ficam libera-
das as queimas controladas, 
em áreas não localizadas nos 
biomas Amazônia e Pantanal, 
desde que sejam imprescin-
díveis à realização de práticas 
agrícolas e previamente auto-
rizadas pelo órgão ambiental 
estadual ou distrital.

Amazônia registrou 2.308 
focos de incêndio em junho
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Os versos não eram o 
remédio, mas o desabafo: 
“Eu sei que vou morrer... 
dentro do meu peito /
um mal terrível me devo-
ra a vida”. Em 6 de julho 
de 1871, Castro Alves, de 
apenas 24 anos, sucumbiu 
à tuberculose. A maior no-
vidade no combate a essa 
doença respiratória, que 
acomete principalmente 
os pulmões, só surgiria 
50 anos depois da morte 
do poeta baiano: a vacina. 
O imunizante foi fruto de 

uma longa pesquisa dos 
franceses Léon Calmette 
e Alphonse Guérin. Eles 
atenuaram uma bactéria, 
batizada de Bacilo de Cal-
mette e Guérin (por isso, a 
sigla BCG), e anunciaram, 
naquele 1º de julho de 
1921, uma forma de debe-
lar o bacilo de Koch, causa-
dor da tuberculose.

“Foi uma grande vi-
tória contra essa doença, 
que matava tanta gente no 
mundo inteiro e até hoje 
tem os mais vulneráveis 
como suas principais ví-
timas”, afirma a médica 
Dilene Nascimento, pes-

quisadora da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
estudiosa da história das 
doenças no Brasil. Há re-
gistro de casos de tubercu-
lose no Brasil desde o pe-
ríodo de colônia. A doença 
é transmitida por inalação 
de gotículas contaminadas 
e eliminadas pela respira-
ção, tosse ou espirro.

A pesquisadora explica 
que, mesmo antes da desco-
berta da vacina na França, o 
Brasil tinha iniciativas para 
tentar proteger a popula-
ção deste mal. Uma delas 
foi a Liga Brasileira contra 
a Tuberculose, entidade ci-

vil composta por pesquisa-
dores e intelectuais, e que 
se transformaria depois na 
Fundação Ataulpho de Pai-
va, no Rio de Janeiro, enti-
dade filantrópica até hoje 
responsável por produzir a 
BCG no país. Aliás, no Bra-
sil, o desenvolvimento da 
vacina deu-se, inicialmente, 
pela pesquisa do cientista 
Arlindo de Assis (1896-
1966) depois que ele rece-
beu, em 1925, uma amostra 
da cepa do vírus in vitro 
para estudo.

Vitória da ciência 
Em 1927, a fundação 

criou laboratórios e pas-
sou a seguir a instrução 
para priorizar a vacinação 
dos mais jovens e tam-
bém os mais vulneráveis, 
afirma a professora Dile-
ne Nascimento. A pesqui-
sadora entende que essa 
vitória da ciência é fun-
damental hoje, por exem-
plo, para que os bebês 
brasileiros recebam, logo 
depois que nascem, essa 
vacina. “Tem grande eficá-
cia contra formas graves 
da doença, como ocorrem, 
por exemplo, com a vacina 
contra a covid-19. Foi um 
grande aprendizado”. Até 

a década de 1970, a BCG 
também existia na modali-
dade oral. O medicamento 
produzido pela Fundação 
Ataulpho de Paiva foi re-
conhecido em 16 labora-
tórios certificados pela 
OMS e é considerado um 
dos mais imunogênicos do 
mundo. 

Nos próximos dias 8 e 
9 de julho, a Fiocruz reali-
za evento de debate (con-
fira programação) sobre o 
legado da vacina BCG, ad-
ministrada gratuitamente 
em postos de saúde, para 
os programas de imuniza-
ção no Brasil.

Vacina de combate à tuberculose completa 100 anos
Luiz Claudio Ferreira
Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
lançou ontem o sistema Co-
necte-SUS Profissional, um 
prontuário eletrônico onde 
ficam reunidas todas as in-
formações do médico e do 
paciente. São dados sobre 
internações, carteira de va-
cinação digital, medicamen-
tos do paciente, alergias, en-
tre outros.

Com a tecnologia, médi-
cos de todo o país passarão 
a ter acesso ao histórico clí-
nico com dados registrados 
nas redes pública e privada, 
nos vários níveis de atenção 
à saúde. Segundo o ministé-
rio, programa está apto a ser 
acessado em cerca de 15 mil 

Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) em todo o Brasil.

“É importante que as 
pessoas entendam o poten-
cial do Conecte SUS. Pela 
primeira vez o paciente vai 
ter acesso ao seu prontuário 
eletrônico. E todos os profis-
sionais de saúde estarão co-
nectados na rede SUS, e não 
só com os dados dos esta-
belecimentos públicos, mas 
de toda rede de saúde”, ex-
plicou o diretor do DataSUS, 
Jacson Barros.

Quando o profissional 
atualiza as informações no 
prontuário, o paciente rece-
be uma notificação no apli-
cativo Conecte-SUS Cidadão. 
As informações podem ser 
acessadas por meio do ce-
lular, computador ou tablet, 
utilizando o CPF.

Saúde lança plataforma 
com prontuário eletrônico

Reconhecimento profissional

Instrutor da Escola Senac PB recebe 
prêmio nacional de gastronomia

O chef de cozinha Iago 
de Lellis tornou-se o em-
baixador da gastronomia 
paraibana em todo o Bra-
sil, após vencer a edição 
2020/2021 do Prêmio Na-
cional Dólmã, premiação 
máxima da gastronomia 
brasileira que reconhece os 
profissionais, chefs de cozi-
nha ou cozinheiros, de to-
dos os estados do país que 
se destacam na área. 

O profissional  que tam-
bém é instrutor da Escola 
Senac de Gastronomia e Ho-
telaria, do Senac Paraíba em 
João Pessoa, recebeu o prê-
mio de forma on-line, atra-
vés de uma live no Youtube, 
já que a celebração presen-
cial prevista para ocorrer no 
Piauí não pôde ser feita devi-
do a pandemia da covid-19. 
Por isso, recebeu a estatueta 
em casa, além das vestimen-
tas Dólmã da premiação, in-
cluindo o  avental com a ban-
deira do seu estado.

Ele concorreu junta-
mente com os chefs Ma-
theus Rockenbach e Filipe 
Rodriguez. “Momento inex-
plicável, de muita emoção e 
alegria. Saber que o seu tra-
balho está sendo reconhe-
cido e compartilhar desse 
mérito com diversos outros 
chefs brasileiro, premiados 
nessa noite. Levar o nome 
de meu estado, a Paraíba, 
comigo, é de uma respon-
sabilidade e de um respeito 
que não tenho palavra para 
descrever. Todas as empre-
sas paraibanas, que con-
fiaram em meu trabalho e 
com muito carinho, conse-
guimos chegar juntos a esse 
momento.  Estamos juntos. 
Esse prêmio é nosso!”, publi-
cou o chef nas redes sociais.

Conforme o profissio-
nal, a gastronomia paraiba-
na tem ganhado mais ênfase 
nos últimos anos, com uma 
culinária diversificada des-
de o Sertão até o Litoral. Por 
isso, afirma que é gratifican-

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Antônio Claret Guerra 
e Maíra Heinen
Agência Brasil e Rádio Nacional

te representar o seu estado 
com esta vitória. “A sensa-
ção de ganhar esse prêmio 
representando o estado foi 
muito boa porque a concor-
rência no ramo da gastrono-
mia é ampla no âmbito pro-
fissional e também pessoal 
(muita gente se aventura a 
fazer cozinha). E a cozinha 
paraibana vem ganhando 
cada vez mais destaque. É 
muito prazeroso fazer parte 
de uma premiação com essa 
importância de caráter na-
cional”, comemorou o chef.

Iago de Lellis formou-
se em gastronomia em 
2017 e até 2014 quando 
entrou na graduação, nun-
ca tinha trabalhado na cozi-
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Chef de cozinha 
Iago de Lellis venceu 
a edição 2020/2021 do 
Prêmio Nacional Dólmã

Momento 
inexplicável, de muita 

emoção e alegria. 
Saber que o seu 

trabalho está sendo 
reconhecido e 

compartilhar desse 
mérito com diversos 
chefs brasileiros

nha profissionalmente, mas 
apenas fazendo receitas em 
casa, pois já morava sozinho. 
Durante o curso, foi monitor 
e fez estágio em alguns res-
taurantes pessoenses. De-
pois, chefiou espaços como 
o The W e a Cozinha Roccia. 
Hoje é professor no Senac, 
além de atuar em consul-
torias para restaurantes e 
padarias.

“O Prêmio Dólmã era 
um premio que eu almejava 
desde os meus tempos de es-
tudante de gastronomia. Eu 
via os grandes chefs do Bra-
sil sendo premiados e poder 
fazer parte também desse 
núcleo é muito prazeroso 
já que eu atuo também no 
âmbito do ensino. Quando a 
gente tem um professor que 
passa a ser premiado, é uma 
premiação dupla porque 
não é uma tarefa muito fácil 
ensinar e ensinar dentro da 
cozinha é mais complicado 
ainda. Foi  muito bom”, res-
saltou o profissional. 

Além disso, ele avaliou 
as dificuldades enfrentadas 
pelo setor com a pandemia 
e afirmou que a Paraíba é 
muito rica em gastronomia. 
Ele lamenta que a covid-19 
esteja prejudicando este 

desenvolvimento, fechando 
restaurantes e bares, além 
de alunos e colegas desem-
pregados.

O instrutor do Senac 
Paraíba já participou de vá-
rios eventos representan-
do a entidade, tais como o 
Inova Gastronomia, Brasil 
Sabor e a Semana da Gas-
tronomia Regional, no Rio 
de Janeiro e em Brasília.

Conhecido como “o 
tapete vermelho da gastro-
nomia brasileira”, o Prêmio 
Dólmã é promovido todos 
os anos pelo Comitê da Gas-
tronomia Brasileira. Trata-
se de um reconhecimento 
a profissionais do setor 
gastronômico brasileiro 
que prestigia a importância 
destas pessoas na cultura 
regional dos Estados que 
representam.

A premiação acontece 
junto com o Encontro Na-
cional de Chefs - iniciativa 
que abriga fóruns de dis-
cussão, seminários, concur-
so gastronômico e demais 
eventos. O Prêmio Dólmã 
foi idealizado pelo gerente 
de projetos e presidente do 
Grupo Conforto Gastronô-
mico, Geraldo Guerra Ju-
nior, em junho de 2013. 

Agência Estado
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Texto que altera o Código Penal foi aprovado por 69 votos a zero e segue agora para sanção presidencial

O Senado aprovou projeto 
de lei que altera o Código Penal 
e tipifica ainda o crime de vio-
lência psicológica contra a mu-
lher. O texto foi aprovado por 
69 votos a zero e segue agora 
para sanção presidencial.

Relatado pela senadora 
Rose de Freitas (MDB-ES), 
a proposta cria o programa 
Sinal Vermelho contra a Vio-
lência Doméstica e tem a in-
tenção de ajudar as mulheres 
a obter ajuda e assistência 
de órgãos públicos e de enti-
dades privadas. As mulheres 
que apresentarem um “X” 
gravado na mão em verme-
lho serão identificadas como 
vítimas de violência domés-
tica na rede de atendimento 
pública e privada.

O projeto era uma bandei-
ra da bancada feminina. Na Câ-
mara, ele foi apresentado pela 
deputada Margarete Coelho 
(PP-PI) e relatado pela depu-
tada Perpétua Almeida (PCdoB
-AC). Para evitar que o texto 
tivesse que voltar à Câmara, 
o Senado aprovou o relatório 
sem alterações.

Pelo projeto, a violência 

psicológica contra mulher fica 
caracterizada para aqueles 
que causarem dano emocio-
nal, perturbação ou tentarem 
controlar ações e decisões 
mediante ameaça, constrangi-
mento, humilhação, manipu-
lação, isolamento, chantagem, 
ridicularização, limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer 
outro meio que prejudique a 
saúde psicológica e a autode-
terminação.

A pena para o crime de 
violência doméstica será de 
reclusão de seis meses a dois 
anos e multa. A punição au-
menta para um a quatro anos 
caso a violência tenha sido co-
metida pelo fato de a vítima 
ser mulher.

A proposta também altera 
a Lei Maria da Penha e estabe-
lece imediato afastamento do 
lar, domicílio ou local de convi-
vência - incluindo local de tra-
balho - se houver risco atual ou 
iminente à vida ou integridade 
física ou psicológica da mulher 
e seus dependentes.

As entidades privadas 
interessadas no programa de-
verão firmar convênio com o 
Executivo, Judiciário, Ministé-
rio Público, Defensoria Pública 
e órgãos de segurança pública.

Anne Warth 
Agência Estado

Senado aprova projeto que tipifica 
violência psicológica contra mulher

Medicina tradicional chinesa

Fundac utiliza auriculoterapia para 
o tratamento dos socioeducandos 

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” 
(Fundac) agora passa a con-
tar com mais um tratamento 
que busca auxiliar no aten-
dimento socioeducativo de 
adolescentes e jovens que 
cumprem medidas judiciais, 
no Centro de Atendimento 
Socioeducativo Rita Gadelha, 
no Centro Educacional do 
Adolescente – CEA/JP e no 
Centro Educacional do Jo-
vem – CEJ: a auriculoterapia. 

Oriunda da Medicina 
tradicional chinesa, a auri-
culoterapia é uma prática 
integrativa de baixo custo e 
realização simples que con-
siste na aplicação de mate-
riais de estimulação cutânea 
(cristais radiônicos) no pa-
vilhão auditivo, com o obje-
tivo de reorganizar o fluxo 
energético dos sistemas. A 
sessão traz outros benefícios 
mais amplos, como o relaxa-
mento, a escuta e a imersão 
sonora. 

 A ideia do uso da auri-
culoterapia na socioeduca-
ção foi da médica do Centro 
de Atendimento Socioedu-
cativo Rita Gadelha, Dra. Dé-
bora Martins Lacerda de 
Carvalho, pós-graduanda em 
Medicina tradicional chine-
sa, que acredita no tratamen-
to como auxílio para saúde 
física e mental dos socioe-
ducandos em cumprimento 
de medidas de privação de 
liberdade. 

A psicóloga Suzany Silva, 
coordenadora do eixo Saúde 
Mental, que compreende a 
Diretoria Técnica da Fundac, 
explicou que a atuação da 
médica Débora Carvalho, no 
cuidado em saúde com prá-
ticas integrativas, a partir da 
aplicação de auriculoterapia, 
visa à ampliação terapêutica 
na co-responsabilização e 
autonomia junto ao prota-
gonismo do cuidado de cada 
socioeducando, desde a au-
topercepção dos incômodos 
até os benefícios pós-apli-
cação.

 “Essa atuação referen-
da o fortalecimento da po-
lítica de redução de danos e 
se alia à concepção de saúde 
mental que integra todas 
as dimensões da trajetória 
de vida e condições subje-
tivas para proposição de 
intervenções terapêuticas, 
garantindo o direito à saúde 
no cumprimento de medidas 
socioeducativas”, acrescen-
tou a psicóloga.

 Segundo Érica Renata, 
diretora da Rita Gadelha, a 
Fundac e a gestão da Unidade 
Rita Gadelha têm trabalhado 
em busca de novas práticas e 
novas perspectivas de ações 
socioeducativas, priorizando 
as necessidades e particula-
ridades de cada adolescente, 
ressignificando, assim, a ex-
periência da medida socioe-
ducativa. Nesse contexto, a 
ideia de trabalhar o cuidado 
numa visão holística de cada 

socioeducanda veio de forma 
natural em parceria com o 
setor saúde da Unidade. 

“Através dos estudos 
de casos e diálogos sobre as 
evoluções diárias das adoles-
centes, conseguimos pensar 
esse cuidado de maneira que 
hoje temos a aceitação de 
práticas integrativas como 
eixo principal. Temos tido 
bons resultados no compor-
tamento quando pensamos 
em sentimentos comuns 
no contexto da privação de 
liberdade, a exemplo da an-
siedade, angústia e tristeza”, 
disse Érica Renata.

 A médica Débora Car-
valho relatou que as adoles-
centes da Rita Gadelha têm 
apresentado melhoras de 
sintomas como tristeza e an-
siedade após a realização do 
tratamento. “A Fundac acre-
dita nos sonhos e no trabalho 
das questões intrínsecas da 
psiquê e a socioeducação 
necessita deste olhar com-
plexo e totalitário do ser, pro-
movendo ressignificação de 
arquétipos e expandindo a 
originalidade única de cada 
uma dessas meninas em 
formação de consciência”, 
enfatizou.

 A auriculoterapia, 
inicialmente destinada às 
socioeducandas da Rita 
Gadelha, passou a atender 
também os socioeducandos 
do CEA e CEJ. De acordo com 
a enfermeira Bruna Valério 
Correia, o tratamento se jus-

tifica tendo em vista que os 
jovens e adolescentes em 
cumprimento de medidas 
socioeducativas trazem mui-
tas queixas relacionadas à 
saúde mental que, quando 
em seu extremo, podem oca-
sionar situações de urgên-
cias psiquiátricas, colocando 
em risco a vida deles. 

 “Temos uma quantida-
de grande de socioeducan-
dos que tomam medicações 
de uso controlado, como an-
siolíticos e antidepressivos 
e ao nos deparar com essa 
situação que se tornou cres-
cente, em meio à pandemia, 
onde os internos estão ain-
da mais distantes do conví-
vio familiar. Nesse período 
que as visitas passaram a 
ser limitadas, começamos a 
pensar em alternativas para 
fornecer atendimento dire-
cionado. Foi quando surgiu a 
ideia da auriculoterapia por 
Dra. Débora”, relatou a enfer-
meira Bruna. 

 A terapia para os socioe-
ducandos vem acontecendo 
dentro do setor saúde do CEA 
e tem dado um feedback mui-
to positivo na qualidade do 
atendimento socioeducativo, 
com a melhora nos vínculos 
entre os internos e agentes, 
bem como para com a equi-
pe de saúde. A ideia é que a 
prática seja ampliada para 
os funcionários, disponibi-
lizando um dia da semana 
para atendimentos voltados 
à saúde do trabalhador.

A auriculoterapia, 
inicialmente destinada às 
socioeducandas da Rita 
Gadelha, passou a atender 
também os socioeducandos 
do CEA e CEJ, auxiliando na 
saúde física e mental dos 
internos que se encontram em 
cumprimento de medidas de 
privação de liberdade

Foto: Secom-PB

O dólar iniciou julho em 
alta e voltou a se fixar acima 
de R$ 5, escorado em dois pi-
lares: o ambiente doméstico 
conturbado, em meio à dete-
rioração do capital político 
do presidente Jair Bolsonaro 
por conta das investigações 
da CPI da Covid e do super-
pedido de impeachment, e 
a alta global da moeda ame-
ricana, com investidores à 
espera do relatório de em-
prego (payroll) nos Estados 
Unidos em junho.

Afora uma leve queda 
logo no início do dia, quando 
desceu até a mínima de R$ 
4,9477, o dólar à vista ope-
rou em alta no restante do 
pregão, renovando sucessi-
vas máximas ainda pela ma-
nhã, embora tenha atingido 
o maior nível na reta final 
dos negócios (R$ 5,0513).

A moeda americana 
encerrou a sessão de on-
tem em alta de 1,45%, a 
R$ 5,0453 - maior nível de 
fechamento desde 18 de ju-
nho (R$ 5,0687).

Já alvejado pelas inves-
tigações da CPI da Covid em 
torno de denúncias de pro-
pina e superfaturamento em 
negociações para compra 
de vacinas, o governo so-
freu novo revés com o su-
perpedido de impeachment 
protocolado na quarta por 
figuras políticas de todo o 
espectro ideológico.

Segundo operadores, o 
mercado se estressou com 
a declaração do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), de que o pedido 
de impeachment “não pode 
ser banalizado”. Teme-se, no 
mercado, que os partidos 
do “Centrão” cobrem um 

“preço mais elevado” para 
apoiar o governo e que não 
haja clima para aprovação 
de reformas. Isso para não 
falar do risco de medidas 
populistas por parte do pre-
sidente Jair Bolsonaro, em 
uma antecipação do calen-
dário eleitoral.

Para o head de câm-
bio da Acqua-Vero Investi-
mentos, Alexandre Netto, a 
questão política tende a con-
tinuar provocando solavan-
cos no mercado de câmbio 
daqui para a frente. “Daqui 
a dois a três meses, vai co-
meçar a corrida eleitoral, e 
o mercado teme o discurso 
populista dos dois princi-
pais candidatos”, afirma Net-
to, que vê grande parte do 
impacto do ciclo de alta da 
taxa básica de juros (Selic) já 
embutido no valor do dólar. 
“Não vejo o dólar indo para 
baixo. A tendência é osci-
lar nesse patamar, ao redor 
de R$ 5, e até de subir mais no 
médio prazo”, acrescenta o eco-
nomista, ressaltando que o real 
já se alinhou ao desempenho 
das demais moedas emergen-
tes com a alta expressiva dos 
últimos três meses.

Operadores ressaltam 
que o mercado segue res-
sabiado com a proposta 
de reforma tributária e os 
riscos de perda de alta da 
inflação e perda de fôlego 
do crescimento em razão da 
crise hídrica. Nem os dados 
positivos do Caged anima-
ram: saldo líquido de 280,66 
mil vagas formais em maio, 
bem acima da expectativa, 
de 157,5 mil.

Pela tarde, saiu o resul-
tado da balança comercial 
em junho: superávit de US$ 
10,372 bilhões, o maior sal-
do mensal de toda a série 
histórica, iniciada em 1989.

Dólar inicia julho a 
R$ 5 com risco político

Guedes volta a dizer que governo está 
recalculando alíquotas da reforma do IR

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, voltou a dizer 
que o governo está recalculan-
do as alíquotas propostas pela 
própria equipe econômica na 
semana passada para a reforma 
do Imposto de Renda. O minis-
tro citou os bons resultados do 
mercado de trabalho formal e da 
arrecadação de tributos. “As re-
ceitas subiram 22% em termos 
reais nos primeiros cinco meses 
do ano. Vou tentar transformar 
isso tudo (ganho de arrecada-
ção) em redução de alíquota”, 

afirmou, em evento virtual or-
ganizado pelo empresário Abílio 
Diniz. “Calma, já estamos recal-
culando tudo”, completou.

Pela proposta do governo, 
a alíquota do IRPJ cairia cinco 
pontos porcentuais de 25% 
para 20% em dois anos, metade 
em 2022 e 2023.

Mais uma vez, porém, Gue-
des disse que essa redução pode 
chegar a dez pontos porcentuais 
que o governo conseguir reduzir 
subsídios a grupos pequenos 
de empresas. “Se tivermos co-
ragem de mexer em renúncia, 
alíquota para empresa pode 
cair 10 p.p.. Isso está ao nos-
so alcance antes do final deste 

ano, estamos lutando por isso”, 
acrescentou.

Disse ainda que decidiu 
encaminhar as reformas admi-
nistrativa e tributária ao Con-
gresso mesmo diante de resis-
tências de pessoas no entorno 
do presidente Jair Bolsonaro. 
“Mesmo pessoas do entorno 
do presidente diziam que fazer 
reformas estruturais era risco 
eleitoral. Eu dizia que é o con-
trário, que temos que ir para o 
ataque. Se quisermos ganhar 
a eleição precisamos avançar 
com as reformas para retomar 
o crescimento.”

O ministro da Economia 
voltou a defender também a 

proposta apresentada pela equi-
pe econômica na semana passa-
da para tributar a distribuição 
do lucro e dividendos com uma 
alíquota de 20%. “O Brasil é um 
país de renda baixa. Não adianta 
tributar demais quem ganha R$ 
1,9 mil por mês, não vai ter justi-
ça social nunca. Cerca de 20 mil 
pessoas teriam pago R$ 280 bi 
se tivéssemos cobrado 20% so-
bre dividendos (nos últimos 25 
anos”, afirmou. “Ninguém pre-
cisa se envergonhar de ser rico. 
Mas precisa se envergonhar de 
não pagar IR sobre dividendos. 
Só o Brasil e a Lituânia têm essa 
deformação, que estamos corri-
gindo”, completou.

Antonio Perez
Agência Estado

Eduardo Rodrigues
Idiana Tomzaelli
Agência Estado



Invicta e com a melhor cam-
panha da Copa América, a Seleção 
Brasileira entra em campo nesta 
sexta-feira, a partir das 21 horas, no 
estádio Nílton Santos, o mesmo de 
jogos já disputados e com bastante 
reclamação de jogadores e até do 
técnico devido ao estado do grama-
do. As críticas de Tite lhe renderam 
uma multa de R$ 24,6 mil aplicada 
pela Conmebol.

Neymar também já usou as 
redes sociais para mostrar o seu 
descontentamento com o piso do 
Nílton Santos. O fato é que o jogo 
está marcado e o Brasil vai ter 
de enfrentar os problemas, assim 
como o Chile. O jogo será mostra-
do ao vivo pelo SBT. Neymar, pelo 
Brasil, e Arturo Vidal, pelo Chile, 
surgem como destaques e podem 
virar protagonistas do jogo no Rio 
de Janeiro.

Na primeira fase, o Brasil ven-
ceu três jogos e empatou um; já o 
Chile teve uma derrota, uma vitória 
e dois empates.

Nos confrontos o favoritismo 
do Brasil é amplo e vencer não che-
ga a ser tarefa complicada. Em sete 
partidas foram 49 vitórias, contra 
oito dos chilenos, havendo ainda 
outros 13 empates. Na Copa Amé-
rica, a vantagem é ainda maior: 16 
vitórias, contra três do Chile, além 
de outros dois empates, totalizando 
21 jogos.

No século 21, Brasil e Chile se 
enfrentaram 16 vezes, pelas mais 
variadas competições: Copa Amé-
rica, Eliminatórias Sul-Americanas 
e Copa do Mundo, além de alguns 
amistosos. A Seleção Brasileira saiu 
vencedora em 12 vezes, além de ou-
tros dois empates. Em um dos dois, 
o Brasil venceu nos pênaltis.

A única vitória do Chile sobre 
a Seleção Brasileira no século XXI 
aconteceu em outubro de 2015, pela 
primeira rodada das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 2018. Trei-
nada por Jorge Sampaoli, a seleção 
chilena venceu pelo placar de 2 a 0, 
com gols de Vargas e Sánchez. O téc-
nico do Brasil na ocasião era Dunga.

Quem passar do confronto 
entre brasileiros e chilenos en-
frentará, nas semifinais, o vence-
dor de Peru e Paraguai e o jogo 
será na próxima segunda-feira, 
ainda no Nílton Santos, a partir 
das 20 horas. A outra semifinal 
será na terça-feira, mas no Mané 
Garrincha, às 22 horas.  Peru x Pa-

raguai acontece hoje, em Goiânia,  
no estádio Olímpico, às 18h (ho-
rário de Brasília). Os outros jogos 
das quartas da Copa América são 
Uruguai x Colômbia, às 19 horas, 
no Mané Garrincha; e Argentina x 
Equador, às 22 horas, no Olímpico, 
em Goiás, ambos neste sábado.

Eurocopa
Além da Copa América, hoje 

se inicia as quartas de final da 
Eurocopa com destaque para o 
jogo Bélgica x Itália, na Arena de 
Munique, na Alemanha, a partir 
das 16 horas. As duas seleções 
estão sendo apontadas como fa-
voritas ao título, mas uma delas 
cai nesta fase. A Bélgica eliminou 
Portugal nas oitavas por 1 a 0 e a 
Itália despachou a Áustria por 2 a 
1. O outro jogo desta sexta-feira é 
um pouco mais cedo e envolve as 
seleções da Suíça e da Espanha, 
às 13 horas, em São Petersburgo, 
na Rússia. A Suíça tirou uma das 
favoritas, a França, em jogo eletri-
zante com 3 a 3 até a prorrogação 
e 5 a 4 nas penalidades máximas. 
Já a Espanha ganhou da Croácia 
por 5 a 3.

Amanhã teremos mais dois 
jogos pelas quartas de final:  Ucrâ-
nia x Inglaterra e República Tche-
ca x Dinamarca. Todos os jogos 
estão sendo msotrados ao vivo 
pelo SporTV.

Quartas de final 

Seleções, que se enfrentam pela Copa América, já disputaram
 70 jogos, com 49 vitórias brasileiras,  oito chilenas e 13 empates

Brasil 
é favorito contra o 

Chile
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Copa da amizade
A quarta edição da Copa da Amizade de Kart vai 
reunir vários pilotos do Nordeste amanhã e domingo 
no Circuito Internacional Paladino. Página 23
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Esportes

fifa permite que seleções olímpicas
possam convocar até 22 jogadores

a fifa decidiu permitir 
que as seleções de futebol 
que vão disputar a Olimpía-
da de tóquio possam levar 
mais quatro jogadores além 
dos 18 já convocados até o 
momento. a decisão de libe-
rar a inscrição de 22 atletas é 
excepcional para essa edição 
dos Jogos Olímpicos e ocorre 
a pedido das equipes.

as seleções, incluindo o 
Brasil, que buscará o segun-
do ouro olímpico em tóquio, 
têm até hoje para entregar 
a lista com os quatro novos 
convocados. O limite de ida-
de a ser respeitado é de 24 
anos - era de 23, mas foi am-
pliado extraordinariamente 
por conta do adiamento da 
Olimpíada provocado pela 
pandemia de covid-19.

todas as seleções convo-
caram, até agora, 18 joga-
dores, além de um reserva, 
que só seria chamado caso 
houvesse necessidade de 
uma substituição. O técnico 
andré Jardine não revelou 
quem é o suplente da sele-
ção brasileira olímpica.

antes da lista final, as 
equipes também encaminha-
ram à fifa um documento 
com os nomes de 50 jogado-
res. de acordo com a CBf, a 
entidade máxima do futebol 
não detalhou se os quatro 
novos convocados devem 
constar nessa relação inicial.

a última etapa de pre-
paração da seleção olímpica 
para os Jogos de tóquio co-
meçou ontem, quando o téc-
nico andré Jardine recebeu 
os jogadores que atuam fora 
do Brasil.

Os treinamentos serão 
realizados na academia de 
futebol, Ct do Palmeiras, e 
seguem até o dia 8 de julho. 
Os convocados que atuam 
em clubes brasileiros se jun-
tam à delegação após o en-
cerramento da décima roda-
da do Brasileirão, no dia 8. 
O grupo completo embarca 
na madrugada do dia 9 para 
doha, no Catar.

O meio-campista dou-
glas luiz, do aston Villa, 
será o último entre os 18 
convocados a se apresentar 
para a disputa da Olimpía-
da. O jogador está com a se-
leção principal que disputa 
a Copa américa. a seleção 
olímpica embarca para o 
Japão no dia 15 de julho. a 
estreia nos Jogos Olímpicos 
será contra a alemanha, no 
dia 22 de julho.

Agência Estado

O técnico André Jardine 
ganha mais opções com a 
convocação de mais quatro 
atletas para as Olimpíadas

Foto: divulgação/CBf
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Atleta de Taperoá compete no lançamento de dardo e foi relacionada pela Confederação Brasileira de Atletismo

Felipe Rosa Mendes
Agência Estado

Jucilene Lima é mais uma
paraibana nas Olimpíadas

Para Amarildo, torcer é um ato sagrado. É afeto. 
É lembrança de quando assistia junto ao seu falecido 
pai às partidas do Botafogo, sempre aos domingos, na 
arquibancada sol do Almeidão. De tanto que a saudade 
dói, deixou de lado a paixão pelo time de João Pessoa e 
virou torcedor pela televisão. De coração, só o Belo, que 
ele prefere não ver, pois a saudade é ferida ainda aber-
ta. Assim, como quem vê jogo de time dos outros, torce 
pelo espetáculo, mas com a limitação de só conseguir 
cumprir seu ritual nas tardes de domingo.

É que o serviço na repartição onde Amarildo tra-
balha começa muito cedo. Dessa forma, fica pratica-
mente impossível assistir a um jogo na quarta-feira à 
noite, mesmo que pela TV. E se for jogão? Desses de ma-
ta-mata, que terminam empatados, correria na prorro-
gação, virada sobre virada, novo empate e decisão nos 
pênaltis. Como fica o coração do torcedor, mesmo que 
não seja o do seu time que esteja na reta? Após o final 
de uma partida assim, leva-se mais ou menos umas 
duas horas até que a adrenalina baixe completamente. 
E para acordar cedo no dia seguinte, preparar café da 
manhã, deixar as crianças na escola, chegar no trabalho 
na hora e ainda com disposição, é rojão! 

Por isso Amarildo nem arrisca. Depois da novela, 
faz questão de desligar a TV. Foge do pontapé inicial 
como o diabo, da cruz. Um começo de jogo eletrizante 
pode ser o prenúncio de uma ressaca no dia seguinte. 
Vai que nos primeiros segundos alguém abre o placar 
com um chutão do meio da rua? Fica difícil sair da fren-
te da tela depois de um lance desses.

Para evitar a dor de cotovelo no dia seguinte, Ama-
rildo sequer procura saber de futebol, especialmente 
nas manhãs de quinta-feira. Foi num dia assim, ele lem-
bra até hoje a data: 28 de julho de 2011, uma quinta-
feira após o incrível Santos x Flamengo na Vila Belmiro, 
com vitória de 5 a 4 para os cariocas. Até dor de barri-
ga Amarildo inventou só para se esconder no banhei-
ro e não ouvir falar do espetáculo protagonizado por 
Neymar e Ronaldinho Gaúcho, cada qual de um lado do 
campo. Mas nem no banheiro ele escapou, e ali, sabendo 
de tudo, por cima, como quem ouve uma fofoca mal con-
tada, roeu feito quem leva cangaia de um grande amor. 

É por conta desse sofrimento que Amarildo torce 
para que todos os jogos que ele não poderá assistir se-
jam medíocres. Se for jogo de campeonato de pontos 
corridos, que seja horroroso. Sem gols, sem ninguém 
agredir ninguém. Parecia um jogo de comadres, um 
jogo tão preguiçoso que o espectador deixa de olhar 
para a tela e se perde conferindo qual a última notícia 
falsa publicada no grupo de WhatsApp da família. E se 
for partida eliminatória, que seja em jogo insosso, ti-
mes medrosos, zero a zero até o último minuto e final 
em tempo normal, com gol de cabeça, cagado, resultado 
de cruzamento que iria direto pro gol e caiu na pequena 
área como um chute errado.

Naquela segunda-feira de rodada dupla da Euroco-
pa, Amarildo estava especialmente concentrado em zi-
car as duas partidas. Isso porque nem o direito a perder 
o sono e viver a ressaca no dia seguinte, no escritório, 
ele tinha. Eram partidas que aconteceriam no meio da 
tarde, em pleno expediente de trabalho. Um suplício 
para quem ama futebol. 

As telas dos celulares dos colegas de repartição 
estavam todas ligadas. Amarildo não conseguia man-
ter a mínima concentração. Tentou uma pausa, mas a 
cada improvável gol que a Suíça marcava na França era 
um copinho de café quente que ele derrubava sobre sua 
roupa. Precisava o jogo ir para os pênaltis? Àquela altu-
ra ele já estava sujo de café, queimado, suado e agonia-
do. Gol pra lá, gol pra cá, não tinha carimbo, grampea-
dor, e-mail enviado que prestasse. Deu tudo errado até 
Mbappé perder a última cobrança. 

Sobressaltado, Amarildo respirava fundo, certo de 
que o jogo seguinte, entre Croácia e Espanha, seria ao 
menos morno. 

Foi tanta falsa dor de barriga para fugir, de coto-
velo que não passava, e de cabeça pelo aperreio que o 
apêndice estrangulou. Na ambulância, o telefone do so-
corrista transmitia a prorrogação. Longe do trabalho, 
o som da sirene era pano de fundo analgésico para os 
gritos de “gol!”.

Torcida na
repartição

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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A Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt) 
anunciou, ontem, que a mo-
dalidade terá 52 atletas nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 
formando a maior delegação 
do atletismo brasileiro em 
uma Olimpíada fora de casa. 
Com este anúncio, o número 
de classificados do Brasil 
para a disputa na capital ja-
ponesa subiu para 309. E na 
relação divulgada aparece 
mais uma paraibana, Jucilene 
Sales de Lima (30 anos), de 
Taperoá, no lançamento de 
dardo, juntamente com An-
dressa Morais, que é de João 
Pessoa, e vai competir no 
lançamento de disco. Agora a 
Paraíba tem sete atletas nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Os outros são Álvaro Filho, 
no vôlei de praia; Edival Mar-
ques, no taekwondo; Luana 
Lira, nos saltos ornamentais; 
e os jogadores de futebol 
Santos e Matheus Cunha.

No começo da semana, 
o Brasil já havia garantido o 
recorde de atletas numa edi-
ção dos Jogos fora de casa. 
Até então, a marca era de 
277, que competiram nos 
Jogos de Pequim-2008. A re-
presentatividade nesta edi-
ção olímpica só não é maior 
que no evento anterior, no 
Rio, em 2016, quando o Bra-
sil contou com 465 atletas. 
Isso porque, por ser sede 
dos Jogos, muitas modalida-
des tinham suas cotas má-
ximas de vagas garantidas 
e outras nas quais o Brasil 

não costuma se classificar 
tiveram participação, como 
hóquei sobre a grama.

Até antes do anúncio 
desta quinta, o atletismo 
tinha apenas 31 garantidos 
em Tóquio, com base no ín-
dice olímpico e nos reve-
zamentos. Com o critério 

adicional do ranking mun-
dial, atualizado nesta quinta, 
a lista aumentou para 52. 
No Rio, com a vantagem de 
contar com atletas em qua-
se todas as provas por ser 
país-sede, a equipe bateu o 
recorde, com 67. Em Lon-
dres-2012, foram 36 e, em 

Pequim-2008, foram 45.
"Nossa  delegação é 

grande, perdeu para Rio-
2016. Mas, se levarmos em 
consideração as condições 
vividas neste ciclo olímpi-
co, esse número tem um 
valor ainda maior. A pan-
demia trouxe uma série de 
problemas. Apesar disso, 
conseguirmos compor uma 
delegação bastante grande", 
comentou Domingos Pande-
ló, gerente técnico da CBAt.

A lista do atletismo tem 
oito atletas dentro do Top 20 
do ranking mundial atual. Nú-
bia Soares é a mais bem co-
locada, no sexto lugar do sal-
to triplo, com 14,68 metros. 
Além disso, no revezamento, 
o Brasil tem a 10ª marca do 
ano no 4x400 metros misto.

"Pretendemos aumen-
tar o número de finais (em 
Tóquio), pelo menos em 
duas em relação aos Jogos 
anteriores, em que tivemos 
11 finais. É o que buscamos 
e o que procuramos como 
meta: aumentar o número 
de finais porque entende-
mos que é a zona da meda-
lha. Quanto mais finalistas 
tivermos na delegação, mais 
perto da zona de medalha 
nós estaremos", afirmou 
Claudio Castilho, diretor 
executivo e chefe da missão 
do atletismo em Tóquio.

Na delegação brasileira, 
a maior renovação acontece 
entre os homens. Entre eles, 
58,1% vão disputar uma 
Olimpíada pela primeira 
vez. Entre as mulheres, mais 
experientes, a renovação é 
menor, de 38,1%.
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Circuito Paladino recebe a 4a Copa 
Amizade de Kart neste fim de semana

O Circuito Internacional 
Paladino, primeiro kartó-
dromo com certificação da 
Federação Internacional de 
Automobilismo das Amé-
ricas, receberá, neste final 
de semana, as disputas da 
4a edição da Copa Amizade 
de Kart 2021. Essa é a quar-
ta edição do evento que, no 
ano passado, reuniu mais de 
230 competidores no circuito 
localizado no município de 
Conde, Região Metropolitana 
de João Pessoa. Para essa 
edição, 280 competidores, de 
todas as regiões do Brasil já 
estão confirmados.

A competição, esse ano, 
ocorrerá em quatro catego-
rias distintas - Master (80kg), 
Pesados (95kg), Super Pe-
sados (95kg) e Light (90kg) 
- que irão concorrer em 4 
séries classificatórias, cada 
uma com um traçado de pista 
diferente, para a definição 
dos pilotos que irão avan-
çar para as disputas finais. 
Esse processo de classifica-
ção ocorrerá, até a terceira 
prova classificatória, no sába-
do, ficando para o domingo, 
apenas as disputas do último 
trajeto - pela manhã - e as 
baterias decisivas que ocor-
rerão no período da tarde.

Por conta dos protocolos 
necessários diante da pande-
mia da covid-19, a organiza-

ção do evento promete rigo-
rosa fiscalização acerca do 
cumprimento das rotinas de 
segurança estabelecidas em 
conjunto com as autoridades 
sanitárias e o próprio circui-
to paladino. Nesse sentido, 
todos os pilotos, inclusive 
aqueles que já tenham sido 
vacinados, precisaram apre-
sentar resultados de testes 
para a detecção do vírus. 

No local, inclusive, ha-
verá uma estrutura para a 
realização das testagens via 
Swab com resultados rápi-
dos, no entanto, a organiza-
ção também informou que 
serão aceitos exames RT-P-
CR - com até 48h de valida-
de - ou Sorológicos com IGG 

positivo - com até 30 dias 
de sua realização. Por conta 
das restrições, não haverá a 
presença de público, mas os 
interessados em acompanhar 
as disputas poderão assistir 
o evento, ao vivo, através do 
canal do Circuito Paladino no 
Youtube.

Segundo Luciano Wan-
derley, um dos organizadores 
do evento, com essa quarta 
edição, a Copa Amizade se 
consolida entre os principais 
eventos de automobilismo 
do país, tanto pelo nível dos 
competidores que estarão 
presentes, quanto pela di-
versidade de localidades que 
estarão representadas, fazen-
do com que a disputa que se 

iniciou como um encontro de 
pilotos da Paraíba, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte, 
se tornasse em uma prova 
nacional.

“Estamos muito felizes 
com o crescimento do evento, 
já temos 280 pilotos confir-
mados, gente de todo o Bra-
sil, muitos, inclusive, já che-
garam ao longo da semana e 
iniciaram os treinamentos no 
circuito. Tenho certeza que 
teremos grandes disputas ao 
longo do final de semana e 
tudo isso ocorrendo dentro 
de uma estrutura digna das 
melhores provas do país e 
que também terá um forte es-
quema de segurança contra a 
covid-19”, explicou Luciano.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Carol Coelho/CBAt

Jucilene Lima, de 30 anos, 
está entre as 52 atletas 
convocadas para Tóquio 
pela Confederação de 
Atletismo

Pilotos de várias categorias vão 
acelerar neste fim de semana no 
Circuito Internacional Paladino, no 
Conde, durante a edição da Copa 
da Amizade de Kart



Juiz cobra o número 24 na seleção

Dudu está de volta ao Palmeiras

Federer, Murray e 
Djoko em Tóquio 

Kashima fará “peneirão” para descobrir novos talentos

O juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara 
Cível do Rio de Janeiro, determinou 
na última terça-feira que a Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF) ex-
plique, em 48 horas, a ausência do 
número 24 em meio às camisas da 
seleção brasileira na Copa América. 
Dentre todas as equipes que partici-
pam do torneio, a do Brasil é a única 
cuja numeração dos jogadores pula 
do número 23 para o 25, aponta o 

grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT 
(autor da ação). A entidade acionou 
a Justiça fluminense apontando que 
o fato de a seleção Brasileira ser a 
única que não usa o número 24 nos 
uniformes, ‘deve ser entendido como 
uma clara ofensa a comunidade 
LGBTIA+ e como uma atitude ho-
mofóbica, considerando a conotação 
histórico cultural que envolta esse 
número de associação aos gays’.

O atacante Dudu foi a grande novida-
de na Academia de Futebol, ontem. 
O Palmeiras divulgou diversos vídeos 
nas redes sociais do jogador fazendo 
exercícios e depois correndo no campo. 
O jogador foi reintegrado após o fim do 
seu empréstimo ao Al Duhail, do Catar. 
A presença do camisa 7 após quase 
um ano do anúncio da sua despedida 
estava prevista desde maio, quando a 
equipe catari não exerceu o seu direi-

to de compra. Dudu retorna ao elenco 
num momento de recuperação do 
Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O 
time vem de vitórias seguidas sobre o 
Bahia e o Internacional, tem o mesmo 
número de pontos do Athletico-PR na 
classificação (16) e está colado no líder 
Red Bull Bragantino (17). O próximo 
passo da diretoria é tentar inscrever o 
jogador antes da reabertura da janela 
de transferências internacionais.

A Federação Internacional de Tênis 
(ITF, na sigla em inglês) anunciou, 
ontem, a lista oficial dos tenistas 
confirmados nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. Estão lá o suíço Roger 
Federer, que chegou a colocar em 
dúvida sua participação, o sérvio 
Novak Djokovic e o britânico Andy 
Murray, atual bicampeão olímpi-
co. Em baixa no circuito, Federer 
tem selecionado cada vez mais os 
torneios que disputa. Em Roland 
Garros, abandonou na terceira 
rodada mesmo sem lesão, de 
olho na sequência da tempora-
da. Ele é campeão olímpico nas 
duplas em Pequim-2008 e prata 
em simples em Londres-2012. 
No Rio-2016, não competiu. As-
sim, ainda sonha com o ouro em 
simples. Djokovic também mira 
o título olímpico. O número 1 do 
mundo tem apenas um bronze, em 
simples, em Pequim-2008.

De olho no Campeonato Paraibano de Futebol Feminino de 2021, torneio que deve ocorrer nesse segundo semestre, o Kashima, 
equipe que já foi campeã da competição na temporada de 2012, realizará, neste domingo, um peneirão para atletas que dese-
jam um espaço na equipe para as disputas da principal disputa no estado, entre as mulheres. O dia de testes ocorrerá a partir 
das 9h, no estádio Municipal “O Toscanão”, na cidade de Lucena, local onde a equipe mandará seus jogos, nessa temporada.  
Ano passado, o Kashima fez seus jogos na cidade de Bayeux, mas não chegou às finais do Campeonato, terminando  adisputa 
na quarta colocação. A seletiva será feita em três etapas, sendo uma teórica, outra física e a terceira técnica e tática.

Curtas
Foto: Fabiana de Assis/Kashima
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Técnico do Botafogo não vê motivo para mudanças e espera mais uma grande exibição fora de seus domínios

O Botafogo já está em 
Minas Gerais para o jogo de 
amanhã, contra o Tombense, 
às 17 horas, no estádio Antô-
nio Guimarães de Almeida, o 
Almeidão. A partida é válida 
pela sexta rodada do Brasi-
leiro da Série C e o Belo está 
na terceira posição, com oito 
pontos, enquanto o time mi-
neiro é o sétimo colocado, 
com seis pontos.

No Botafogo, o objetivo 
é somar pontos para não sair 
da zona de classificação. O 
clima no clube é de otimismo, 
após a grande vitória sobre 
o Altos, por 2 a 0, na quinta 
rodada. Em virtude da boa 
atuação contra o clube do 
Piauí, o time do Belo não de-
verá sofrer alterações para a 
partida em Tombos. O técni-
co Gerson Gusmão mantém a 
filosofia de que em time que 
se ganha não se mexe.

“Nós fomos muito bem 
contra o Altos, e a tendência 
é que repitamos o mesmo 
time, com uma ou outra va-
riante, de acordo como joga 
o adversário. Trata-se de um 
jogo muito difícil, como são 
todos os jogos dessa Série 
C, que é bastante nivelada. O 
Tombos tem uma boa equipe, 
fez um bom Campeonato Mi-
neiro e conseguiu manter a 
base para o Brasileiro. É um 
time muito rápido na transi-
ção e vamos tentar anular as 
melhores jogadas deles, para 
tentar sair rápido para o ata-
que, como fizemos contra o 
Altos”, afirmou o treinador.

As principais novidades 
para esta partida vieram do 
departamento médico. O 
volante Pablo já está recu-
perado da covid e treinou 
normalmente esta semana. O 
mesmo aconteceu com Clay-
ton, que saiu do jogo contra o 
Altos se queixando de dores 
no quadril. O jogador tam-
bém está pronto para jogar. 
Eles devem ficar como opção 
no banco de reservas.

Gusmão vai manter o 
mesmo sistema que utili-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Gerson deve manter equipe
contra o Tombense amanhã

zou no jogo passado, 3-5-
2, com Welton aberto pela 
direita e Luã pela esquer-
da no ataque, imprimindo 
assim um contra-ataque 
muito rápido. O garoto das 

categorias de base, Gabriel 
Yano, deverá ser mantido no 
meio campo. Ele teve uma 
grande atuação no jogo pas-
sado e terá mais uma chance 
de começar jogando. “É um 
garoto jovem, mas de mui-
to potencial e merece mais 
uma chance de ser titular”, 
disse Gerson Gusmão, que 
pretende provar, que mes-
mo com quatro zagueiros, o 
Botafogo pode ser um time 
ofensivo, como foi contra o 
Altos. Se vencer em Tombos, 
o Belo poderá assumir a li-
derança da competição, que 
hoje está com o Manaus, que 
tem 9 pontos, portanto, ape-
nas um ponto a mais do que 
o time paraibano.

A Confederação Brasi-
leira de Futebol já definiu o 
trio de arbitragem para esta 
partida, que é da Bahia. O 
árbitro central será Wag-
ner Francisco Silva Souza, o 
assistente número um será 
Paulo de Tarso Bregada Gus-
sen, e o número 2 será José 
dos Santos Amador.

Clássico dos maiorais
Em Campina Grande, a 

semana é de muita expectati-
va para o clássico dos maio-
rais, desta vez, válido pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Série D. A partida está pro-
gramada para as 15 horas de 
amanhã, no estádio Amigão, 
na Serra da Borborema. Os 

dois clubes vivem uma situa-
ção completamente distinta. 
A Raposa é a terceira coloca-
da, com sete pontos e atraves-
sa um grande momento. Já o 
Galo ainda não venceu nin-
guém e está na penúltima po-
sição, com apenas três pontos, 
frutos de três empates.

No campo das proba-
bilidades matemáticas, os 
números do Campinense, é 
claro, são bem maiores do 
que os do Treze, quando o 
assunto é a possibilidade de 
classificação para a próxima 
fase da competição. A Raposa 
tem 56,4 por cento de pro-
babilidade de se classificar, 
enquanto o Galo apenas 27,8 
por cento. Porém, clássico é 

clássico e o Treze aposta to-
das as fichas em derrotar o 
maior rival, e assim, ganhar 
alma nova no campeonato, 
iniciando uma reação. Já o 
Campinense é só motivação, 
vem de uma vitória sobre 
o Central, em Caruaru, e se 
vencer, pode terminar a ro-
dada na liderança do grupo 
três. O clube terá retornos 
importantes como o volante 
Serginho, o lateral esquerdo 
João Victor e o meia Edinho, 
que cumpriram suspensão 
automática no jogo passa-
do. Por outro lado, o goleiro 
Mauro Iguatu e o atacante 
Matheus Régis são dúvidas. 
Os dois iniciaram a semana 
no departamento médico.

é o sistema de jogo do 
Botafogo que o técnico 

Gerson Gusmão vai 
manter para o jogo 
contra o Tombense

3-5-2

Jogadores do Botafogo nos treinamentos da semana na Maravilha do Contorno visando o jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C pelo Grupo A, amanhã, no interior mineiro

Foto: Instagram/Botafogopb



Memorial

Campanha Julho Verde, divulgada por instituições nacionais, tenta chamar atenção para a prevenção da doença

Câncer de cabeça e pescoço 
mata dez mil por ano no Brasil
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A campanha Julho Verde, 
lançada pela Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço, chama a atenção 
para a prevenção do câncer de 
cabeça e pescoço, responsável 
por cerca de dez mil mortes a 
cada ano no país.

Especialistas e entidades 
médicas querem conscientizar a 
população sobre a importância 
do diagnóstico precoce. “Isso é 
o mais urgente, principalmente 
porque o medo do novo corona-
vírus levou muitas pessoas a pa-
rar de fazer a prevenção”, disse 
o médico Bruno Albuquerque, 
da seção de cirurgia de cabeça 
e pescoço do Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (Inca) e do Hospital 
Central da Aeronáutica.

A campanha foi iniciada 
em 2016 pela sociedade e o 
Inca, que centraliza a parte do 
controle oncológico no país, e 
acabou sendo um dos grandes 

propagadores da prevenção, 
disse o médico. O câncer de ca-
beça e pescoço é o quinto mais 
incidente no Brasil tanto em 
homens quanto em mulheres.

O dia 27 de julho foi es-
colhido para lembrar o ‘Dia 
Mundial de Combate ao Câncer 
de Cabeça e Pescoço’, definido 
durante o 5º Congresso Mun-
dial da Federação Internacional 
das Sociedades Oncológicas de 
Cabeça e Pescoço, realizado em 
Nova Iorque, nos Estados Uni-
dos, em fevereiro de 2014. O 
evento reuniu especialistas de 
todo o mundo.

Pacientes
O Inca estima que, no total, 

devem ser diagnosticados 685 
mil novos casos de câncer no 
Brasil no triênio 2020-2022, in-
cluindo todas as áreas da doen-
ça. O médico Bruno Albuquer-
que afirmou que cânceres de 
cabeça e pescoço representam 
8% e 10% do total, e abrangem 
a cavidade oral: língua e boca, 
laringe, faringe, seios paranasais, 

cavidade nasal, glândulas saliva-
res, ossos da face, tireoide e pele.

O principal tipo de câncer 
nos homens é o de boca e, nas 
mulheres, o de tireoide. Para 
o câncer de boca, o principal 
é evitar tabagismo (fumo) e 
etilismo (álcool). Somados, os 
fatores aumentam em mais de 
30 vezes a chance de ter câncer 
na cavidade oral.

“A melhor forma de evitar 
é eliminar o tabagismo e o eti-
lismo e manter uma boa higie-
ne na cavidade oral, evitando 
também a desnutrição, que é 
um dos fatores que podem de-
sencadear mutações genéticas 
e desenvolver o câncer nessa 
região”. Outra recomendação é 
evitar o uso de próteses dentá-
rias mal adaptadas, que causam 
trauma crônico na região da 
boca e podem ter uma cicatri-
zação viciosa. “Também podem 
ser fator de risco”.

O médico comentou que, 
devido ao retardo no diagnós-
tico por desconhecimento da 
população, 70% dos pacientes 

já são diagnosticados em estado 
avançado e, por isso, os médi-
cos não conseguem agregar 
nenhum tipo de tratamento 
curativo.

Segundo Albuquerque, 
qualquer lesão na boca e na 
garganta que dure mais de três 
semanas merece uma investi-
gação por parte do profissio-
nal que trata de saúde bucal. 
O mesmo ocorre em relação 
ao surgimento de qualquer ca-
roço no pescoço, que também 
dure mais de três semanas. 
“São lesões suspeitas que vão 
necessitar de avaliação de es-
pecialista em cirurgia de cabeça 
e pescoço”.

Como cabeça e pescoço são 
áreas muito sujeitas à exposi-
ção solar, o médico recomendou 
que se evite, ao máximo, a ex-
posição ao sol nos períodos de 
maior intensidade da radiação, 
principalmente pessoas com 
peles mais claras, que acabam 
sendo peles mais sensíveis para 
esse tipo de tumor. O uso do 
protetor solar e a redução da 

exposição ao sol são medidas 
muito eficazes, segundo ele.

Mitos
Albuquerque assegurou 

que é um mito que o uso de 
enxaguantes bucais provoque 
câncer de boca e garganta. Ele 
sugere, porém, que se evitem 
enxaguantes bucais com base 
em álcool, porque o álcool pode 
causar danos na mucosa da ca-
vidade oral, da orofaringe. Ele 
disse que essa é apenas uma 
orientação e que não há com-
provação científica que enxa-
guantes bucais com álcool pro-
voquem câncer.

Em relação a cirurgias de 
retirada da laringe, o risco de 
a pessoa não voltar a falar vai 
depender da localização e da 
fase de envolvimento do tu-
mor. “Hoje em dia temos tera-
pêuticas que são minimamente 
invasivas e que conseguem pre-
servar a parte funcional. Mas, 
no geral, quando os tumores 
são detectados em uma fase 
mais avançada, não é possível 

haver a preservação da voz.
De acordo com o médico, 

há opções de cirurgia com pre-
servação funcional da laringe, 
as chamadas cirurgias parciais 
ou subtotais. Além disso, há di-
versas formas de reabilitação 
que auxiliam na adequação do 
processo fonatório, mas a voz 
natural não existe mais, disse 
o especialista.

A campanha terá, durante 
todo o mês de julho, uma série 
de lives (transmissão ao vivo 
pela internet), cursos, con-
gressos, simpósios, reuniões, 
divulgação por panfletos e 
outras atividades. “O objetivo 
é orientar não só a população 
geral, mas os próprios profissio-
nais de saúde a auxiliarem no 
processo de detecção precoce 
do câncer de cabeça e pescoço e, 
até mesmo, atuar na prevenção”, 
apontou Bruno Albuquerque.

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
o câncer de cabeça e pescoço 
é o nono tipo de câncer mais 
comum no mundo.

Aforismo
“Meu sonho é viver e morrer 

em um país em liberdade.”

(Juscelino Kubitschek)

1566 — Nostradamus, 
astrólogo e matemático francês
1778 — Jean-Jacques Rousseau, filósofo franco-suíço
1961 — Ernest Hemingway, escritor norte-americano
2011 — Itamar Franco, engenheiro, 
militar e político brasileiro, 33º presidente do Brasil
2016 — Jairo Alves de Souza Aguiar, 
cantor e compositor (PB)
2020 — José Ribeiro Agra Filho (Deda Ribeiro), 
político e agente administrativo (PB)

Mortes na História

Obituário
Aires de Oliveira (Coroné Casé)
30/6/2021 – Aos 79 anos, de causa não 
informada. Radialista paraibano que por 
muitos anos ocupou os microfones do Sis-
tema Correio de Comunicação. Ele era pai 
de Alessandro Leite, que trabalha na Rádio CBN, em João 
Pessoa. Nascido em 16 de junho de 1942, na cidade de 
Olho D’Água, no interior paraibano, também ficou conheci-
do como Coroné Casé, personagem idealizado por ele para 
seus programas de rádio. Iniciou na radiofonia paraiba-
na na Correio AM, em João Pessoa, onde trabalhou com 
profissionais como Luiz Otávio e Bernardo Filho – ambos 
já morreram. Ele também apresentou programa na Rádio 
Líder FM (100.5), de Santa Rita.

Foto: Redes Sociais

Alana Gandra
Agência Brasil

Gabriel Rodrigues Wanderley
(Neto do Trokão)
30/6/2021 – Em Guarabira (PB), vítima 
de complicações da covid-19. Comerciante 
proprietário de um lava-jato localizado 
no bairro Primavera, em Guarabira. No local também 
mantinha um bar.

Foto: Portal Mídia

José Marcondes (Muvuca)
28/6/2021 – Aos 46 anos, por suicídio. 
Jornalista e empresário que atirou contra a 
própria cabeça depois de tentar matar sua 
ex-namorada, em Tangará da Serra, a 243 
quilômetros de Cuiabá (MT). Foi candidato a governador 
do Estado em 2014, pelo PHS, quando teve a candidatura 
indeferida pela Justiça Eleitoral. Ele não aceitava o fim do 

Foto: Facebook

Paulo Daniel Araújo Benito
29/6/2021 – Aos 51 anos, em Porto Velho (RO), 
em decorrência de uma hemorragia no esôfago. 
Jornalista e apresentador de tevê, que também 
atuava na Assembleia Legislativa de Rondônia 
(ALRO). Era natural de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, e 
radicou-se em Rondônia há mais de 20 anos. Em 2018 candi-
datou-se a vice-governador pelo PT.

Foto: Rondôia Agora

Valdir Assef
29/6/2021 – Aos 69 anos, em decorrência de 
um câncer. Empresário era prefeito de Pirapo-
zinho (SP) pelo MDB. Foi eleito em 2020 com 
57,11% dos votos (8.262 votos no total).

Foto: Facebook

Walter Galvani da Silveira
29/6/2021 – Aos 87 anos, em Porto Alegre 
(RS), de parada cardíaca. Jornalista e escritor. 
Nasceu no dia 6 de maio de 1934, em Canoas 
(RS). Ajudou a fundar o jornal Expressão, em 
1954. Na Empresa Jornalística Caldas Júnior, foi diretor de 
redação do jornal Folha da Tarde, na década de 1980. O grupo 
empresarial foi tema de um dos principais livros do escritor, 
‘Um século de poder: os bastidores da Caldas Júnior’.

Foto: Divulgação

Paulo Pompeia
30/6/2021 – Aos 71 anos, em São Paulo (SP), 
de causa não divulgada. Diretor e ator respon-
sável por estampar um dos maiores símbolos 
de nostalgia do país, no quesito guloseimas 
da infância. Ele era a criança que aparecia na embalagem 
dos famosos “cigarrinhos de chocolate” (lançados no final da 
década de 1950 e fez sucesso entre as crianças). Fez carreira 
no teatro e na televisão e esse trabalho feito na infância foi o 
mais emblemático da carreira. Foi diretor do Sindicato dos 
Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões Públicas de 
São Paulo (Sated-PB). Pouca gente sabe, mas os chocolates da 
marca são vendidos até hoje, no entanto, em formato de lápis 
para evitar que as crianças sejam induzidas ao tabagismo. Ele 
fez parte do elenco da novela ‘Malhação’ (1999) e ‘Perigosas 
Peruas’ (2002), na TV Globo.

Foto: Reprodução

Donald Rumsfeld
30/6/2021 – Aos 88 anos, de causa não especi-
ficada. Ex-secretário de Defesa dos Estados Uni-
dos que era do partido Republicano e ocupou o 
cargo de secretário nos governos de Gerald Ford 
(1975-1977) e George W. Bush (2001-2006) – inclusive era ele 
quem comandava o Pentágono nos ataques terroristas de 11 
de setembro de 2001, quando um dos aviões sequestrados caiu 
sobre a sede do Departamento de Defesa norte-americano. Foi 
ele quem liderou os ataques ao Afeganistão para tentar colocar 
fim ao regime Talibã que dominava o país asiático. Defendeu e 
comandou a invasão ao Iraque, em 2003, recebendo inúmeras 
críticas pelo tratamento de tortura dado a prisioneiros.

Foto: Patrick Semansky

Antônio Marcondes Barbosa
(Padre Toninho)
30/6/2021 – Aos 71 anos, em São José dos 
Campos (SP), vítima de covid-19. Padre que 
atuou durante muitos anos em Varginha (MG), 
na Paróquia do Divino Espírito Santo, e chegou a apresentar 
um programa na TV Princesa. Integrava a Pastoral da Comu-
nicação e apresentava o programa ‘Anunciando a Esperança’, 
na Rádio Melodia e na TV Princesa. Um dos principais incenti-
vadores do ‘Festival da Canção Cristã’ por quase três décadas, 
atualmente integrava a Diocese de São José dos Campos.

Foto: Divulgação

relacionamento com a farmacêutica Nádia Mendes Vilela, de 
33 anos. Ela foi atingida por três disparos, passou por duas 
cirurgias, uma na boca e outra no tórax.

Breves & Curtas
# Cadáver dá último adeus I
Voltou a viralizar nas redes sociais o vídeo de um enterro ocorrido 
no dia 5 de maio do ano passado, na cidade de Manado, em Sulawe-
si do Norte, na Indonésia. Durante a cerimônia fúnebre, o homem 
que estava prestes a ser enterrado dentro de um caixão com um 
vidro na direção do rosto teria acenado com uma das mãos para 
os amigos e familiares que marcavam presença na despedida. O 
cadáver teria acenado no exato momento em que o padre realizava 
as últimas orações.

# Cadáver dá último adeus II
No vídeo, é possível escutar o padre dizendo: “Deus disse no livro de 
João: ‘Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá’”. Neste momento, é possível notar algo se movi-
mentando dentro do caixão, o que internautas identificaram como 
sendo a mão do falecido, como se ele acenasse por trás do vidro. No 
momento da cerimônia ninguém aparentou perceber o acontecido 
e o enterro prosseguiu normalmente.

# Debochando as mortes por covid-19
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) repetiu, na noite da 
última segunda-feira (28), a mesma piada que Fabrício Queiroz 
(envolvido nas chamadas “rachadinhas” da família Bolsonaro) fez 
em seu Instagram pessoal ainda pela manhã, sobre Lázaro Barbosa, 
morto pela polícia de Goiás. Ambos ironizaram a letalidade do novo 
coronavírus. “Mais uma vítima da covid-19”, escreveu Queiroz na le-
genda de uma foto que mostra Lázaro baleado. Bolsonaro seguiu a 
mesma linha: “Tem gente chorando pelo Lázaro aí. Ele não morreu 
de covid, não?”, disse a apoiadores.

# Mortes na área da educação
O número de contratos de trabalho extintos em razão de morte 
do profissional na área da educação cresceu 128% nos primeiros 
quatro meses de 2021, na comparação com o mesmo período de 
2020. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese). Ao todo, foram 1.479 desligamentos por morte na área 
de educação entre janeiro e abril de 2021, contra 650 no mesmo 
período do ano passado. O setor respondeu por 4,2% dos desliga-
mentos por esse motivo no país.

# Morte encefálica por espancamento
Após perder a mãe e ficar sob a guarda do pai, Elias Emanuel, de 6 
anos, teve morte encefálica ocasionada pelo espancamento do pai 
dele que, embriagado, perdeu a paciência ao ensinar um dever de 
casa para o filho. O crime ocorreu no dia 26 em Caratinga (MG).
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Ministro da Economia quer tributo sobre transações financeiras para compensar a desoneração da folha de pagamento

Guedes volta a defender novo 
imposto como a extinta CPMF
Eduardo Rodrigues
Idiana Tomzaelli
Agência Estado

DALTON DE SÁ GADELHA, CPF: 645.418.784-53, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraConstrução 
de Residência Unifamiliar, situado no Loteamento Jardim Camboinha, Lote 17, Quadra 13, Cam-
boinha– Cabedelo/PB.

FCK ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.125.632/0001-81, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraConstrução 
de Condomínio ResidencialMultifamiliar Horizontal, situado na Via Litorânea, S/N, Lote N15A, Quadra 
B, Ponta de Campina– Cabedelo/PB.

MAURILENE LINS DA SILVA, CPF: 033.534.924-29, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraRegularização 
de Residência Unifamiliar, situado na Rua Desembargador Onaldo Nobrega Montenegro, Lote 08, 
Santa Catarina– Cabedelo/PB.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, voltou 
a defender um imposto 
sobre transações financei-
ras (nos moldes da extinta 
CPMF) para compensar a 
desoneração da folha de 
pagamento.

“Esse imposto sobre 
pagamento não é declara-
tório, não tem que preen-
cher papel, não tem que 
pagar advogado, ninguém 
está isento. Falam que ele 
é regressivo, cruel, mas não 
é. Se todo trabalhador que 
ganha R$ 1.500 receber 
um aumento de R$ 1,50, já 
compensa essa incidência 
do tributo”, afirmou, em 
evento virtual organizado 
pelo empresário Abílio Di-
niz.

Para Guedes, as pes-
soas são contra esse impos-
to por causa da “economia 
de drogas, de corrupção e 
do tráfico de armas”. “Todo 
mundo pagaria e as digitais 
poderiam ficar em transa-
ções bancárias, e aí o pró-
prio banco fica apavora-
do e diz que vai destruir o 
sistema de intermediação 
financeira. O banco quer 
beber dessa água sozinho”, 
argumentou.

Tributação na PJ
O ministro Paulo Gue-

des repetiu que o governo 
deve “acelerar bastante” 
queda da tributação de em-
presas para convencer os 
empresários sobre a tribu-
tação da distribuição de lu-
cros e dividendos em 20%.

“Queremos confortar 
os empresários que acham 
que serão tributados de 

um lado e de outros. Mas 
não. A queda do lado das 
empresas tem que ser ro-
busta, substancial, impor-
tante, grande o suficiente 
para todo mundo entender 
que estamos fazendo o jogo 
combinado. Vamos tributar 
os dividendos, mas vamos 
reduzir a cobrança de em-

presas e dos assalariados”, 
afirmou.

Para o ministro, não faz 
sentido tributar o traba-
lhador que ganha R$ 1,9 
mil enquanto o milionário 
paga zero em dividendos. 
“Depois todos nós vamos 
fazer filantropia, somos 
muito bonzinhos e usamos 

as isenções fiscais para 
ajudar os pobres. Vamos 
parar com isso. Vamos tri-
butar mais a nós mesmos 
e menos aos mais pobres, 
vamos fazer a coisa direito”, 
completou.

Guedes voltou a ata-
car subsídios concedidos a 
poucas empresas em valo-

res bilionários. “Cada um 
que fica isento, pesa mais 
para todo mundo. Essa 
isenção não é baseada em 
mérito, mas em cacife junto 
a governos passados. Não 
podemos conviver com 
miséria de um lado e pri-
vilégio colossal de outro”, 
enfatizou.

Foto: Agência Brasil

Para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, as pessoas são 
contra esse imposto por causa 
da “economia de drogas, de 
corrupção e do tráfico 
de armas”

A Região Sul do Brasil teve 
três dias consecutivos (segunda-
feira, terça e quarta) com regis-
tro de neve, o que não acontecia 
há 21 anos. Os registros mais 
intensos foram feitos na quarta-
feira, 30, na região do Planalto 
Sul, em Santa Catarina. Nevou 
durante a madrugada, chegando 
a ter acúmulo em cidades como 
São Joaquim, Urupema e Bom 
Jardim da Serra.

A Região Sul não tinha três 
dias consecutivos de neve desde 
2000. De acordo com a Metsul, 
além da força da massa de ar 
frio, de origem polar sobre os 
três Estados da região, a ocor-
rência do ciclone subtropical 
Raoni colaborou para a chega-
da do fenômeno. Nos próximos 
dias, o cenário não deve se repe-
tir já que, de acordo com a previ-
são meteorológica, as condições 
para ocorrência de neve irão se 
dissipar.

As baixas temperaturas e 
o registro de neve não foram 
exclusividade catarinense. Na 
segunda-feira, os termômetros 
marcavam 2°C em São José 

dos Ausentes, na serra gaúcha, 
quando foram feitos os regis-
tros de neve na cidade de maior 
altitude do Rio Grande do Sul. 
No mesmo dia, a neve chegou 
à cidade de Quaraí, na fronteira 
Oeste gaúcha.

Nos dois casos, o fenômeno 
aconteceu de forma rápida e 
não chegou a gerar acumulados. 
Porém, o fato de ter nevado em 
Quaraí chamou atenção. Pri-
meiro porque o fenômeno não 
acontecia na cidade desde 2005. 
No momento em que a neve caía 
na cidade, os termômetros mar-
cavam 5°C, temperatura consi-
derada alta para incidência de 
neve, ainda mais em uma região 
mais baixa.

De acordo com a Metsul, 
isso foi possível devido ao tem-
po seco e a circulação ciclônica 
dos flocos, que permitiu que as 
nuvens acumulassem neve e ela 
chegasse à região mais baixa.

Ainda na segunda-feira 
houve registro de neve em Santa 
Catarina e no Paraná. De acor-
do com a Metsul, na cidade de 
Palmas, foi possível ver parte 
da vegetação sendo coberta e 
ficando branca pela neve.

Sul do Brasil tem três 
dias seguidos de neve
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato nº 26/2020 – Processo: 015/2020, Tomada de Pre-
ços nº 003/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 90 (noventa) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 11/07/2021.

Alagoa Grande(PB), 23 de junho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato nº 31/2020 – Processo: 016/2020, Tomada de Preços 
nº 004/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e MJC CONSTRUÇÕES 
EIRELI. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 
dia 23/07/2021.

Alagoa Grande(PB), 01 de julho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS 

NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB – CR Nº 1008019–41/2013. 
LICITANTES HABILITADOS: FM SERVIÇOS LTDA, inscrito com CNPJ: 24.658.568/0001-62, 

OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito com CNPJ: 20.930.189/0001-
29, POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP, inscrito com CNPJ: 
08.438.654/0001-03 e TORRES CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito com CNPJ: 14.313.165/0001-28, 
por atender a todos os requisitos do presente edital.

LICITANTES INABILITADOS: AJSERVICOS EIRELI por não atender ao disposto no item 9.4.2, 
9.4.3, 9.4.5, 9.5.1, 9.5.3 do Edital; BJC CONSTRUCOES EIRELI por não atender ao disposto no item 
9.3 letra “c”, 9.4.3, 9.5.1, 9.5.3 do Edital; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI por 
não atender ao disposto no item 9.4.3., 9.4.5, 9.5.3, 9.6.1 do Edital; LA ENGENHARIA E LOCACOES 
EIRELI por não atender ao disposto no item 9.4.3, 9.5.1, 9.5.3 do Edital; MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA por não atender ao disposto no item 9.4.5, 9.5.1 do Edital. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
12/07/2021, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa 
Nova - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 01 de Julho de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição de 
Pneus, Câmaras e Protetores de aro, destinado á frota de veículos do municipio de ALCANTIL – 
PB; ADJUDICO o seu objeto a: CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 
63.824,00; GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 142.742,40.

Alcantil - PB, 28 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição de Pneus, 
Câmaras e Protetores de aro, destinado á frota de veículos do municipio de ALCANTIL – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CJ COMER-
CIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 63.824,00; GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 142.742,40.

Alcantil - PB, 30 de Junho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada em recapagem de pneus para atender a demanda das secretárias do 
municipio de ALCANTIL – PB; ADJUDICO o seu objeto a: PNEUMAX RECONDICIONADORA 
LTDA - R$ 149.240,00.

Alcantil - PB, 25 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em recapagem de pneus para atender a demanda das secretárias do municipio de 
ALCANTIL – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 149.240,00.

Alcantil - PB, 30 de Junho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapagem de pneus para atender a de-
manda das secretárias do municipio de ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE 
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL(MDE) 12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS 
DO FNDE 12.361.1005.2012 – MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLA 06.006–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SA 301.1008.2022 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS 10.301.1008.2021 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE – PAB 10.301.1008.2023 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DO PSF 10.301.1008.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 
10.302.1008.2028 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 10.302.1008.2029 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.008–SE-
CRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE 
INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25103/2021 - 01.07.21 - PNEUMAX 
RECONDICIONADORA LTDA - R$ 149.240,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores de aro, destinado á frota de veículos do 
municipio de ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE 12.361.1005.2012 
– MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLA 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAU-
DE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 
301.1008.2022 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS 10.301.1008.2021 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DE SAÚDE – PAB 10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF 
10.301.1008.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 10.302.1008.2028 – DESENVOL-
VIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 10.302.1008.2029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CAPS 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER 
AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI-
CULTURA E ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 25101/2021 - 01.07.21 - CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 
63.824,00; CT Nº 25102/2021 - 01.07.21 - GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 142.742,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as
disposições da legislação vigente, 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;
ADJUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - R$ 126.800,00.

Arara - PB, 21 de Junho de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as
disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2021, que
objetiva: Contratação de serviços na realização de exames de ultrassonografia, conforme
o termo referência; ADJUDICO o seu objeto a: GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS
POR IMAGENS EIRELI - R$ 106.490,00; JOSE ALVES NETO - R$ 141.907,50.

Arara - PB, 21 de Junho de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2021, que objetiva:
Contratação de serviços na realização de exames de ultrassonografia, conforme o termo
referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu
objeto a: GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 106.490,00;
JOSE ALVES NETO - R$ 141.907,50.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo com capacidade de 07(sete) lugares. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município/
Recursos Federais 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Ficha: 08 244 0033 2062 
Elemento de Despesa: 4490.52 99 1311 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00051/2021 - 01.07.21 - PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 109.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 10:00 horas do dia 14 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA TENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO–PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; 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) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.
pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Assunção - PB, 01 de Julho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 08:30 horas do dia 15 de julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA. 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 Fe-
deral nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; 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) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: 
www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Assunção - PB, 01 de julho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 0006/2021. OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 

PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. ABERTURA: 09/04/2021 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação 
fracassada Art 48 Inciso II. DATA: 01/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2021
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 DP00012/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIAS COMPROVADA-
MENTE CARENTES E CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BEETHOVEN DOS SANTOS DA 
SILVA – CNPJ 09.323.745/0001-66 - R$ 47.992,50.

Areia de Baraunas - PB, 24 de Junho de 2021
ANTÔNIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIAS COMPROVA-
DAMENTE CARENTES E CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2021.. VIGÊNCIA: 31/12/2021.  
CONTRATADA: CT Nº 00094/2021 - 25.06.21 - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA –CNPJ 
09.323.745/0001-66 - R$ 47.992,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 0021/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0022/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 0060/2021 – PMBV, que objetiva o Registro de Preços  em ata para eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de medicamentos básicos para atender as demandas da 
prefeitura municipal de Boa Ventura-PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
0021/2021 - PMBV sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da 
mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme 
fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 11 DE JUNHO DE 2021 ATÉ 11 DE JUNHO DE 2022
EMPRESA: DROGAFONTE LTDA
Endereço: Rua Barão Bonito,408, Bairro: Várzea, Recife-PE
CNPJ: 08.778.201/0001-26 FONE:(81) 2102-1819/1815 FAX: (81) 2102-1844 
Responsável: Victor  Hugo França de Melo Doc. Ident. 6350267 SSP/PE

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UNID MARCA PRODUTO PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

03 Ácido ascórbico 
500 mg C/500 comp. 30 Caixa NATULAB(SC)  74,00 2.220,00

04 Ácido ascórbico gotas 400 FR. AIRELA (SC) 1,43 572,00

05 Ácido fólico 5 mg, 
caixa com 500 comp. 40 CAIXA HIPOLABORE-M 

(MG) 26,50 1.060,00

14
Amoxicilina 
Comprimido 500mg, 
Cx/500 comp.

30 Caixa UNICHEM(SP) 87,50 2.625,00

15 Amoxicilina Suspensão 
250 mg 1.000 Unid PRATIDONAD (PR) 2,83 2.830,00

18 Azitromicina 40 mg/ml
Sol Oral 300 Vidros PHARLAB-MG (MG) 6,89 2.067,00

19 Azitromicina 500 mg 
comp. 5.000 Comp

MEDQUIMICA - 
(MG) 1,33 6.650,00

20 Benzilpenicilina 
injetável 600UI 200 Unid TEUTO-GO

(GO) 9.14 1.828,00

21 Benzilpenicilina 
injetável 1.200UI 500 Unid TEUTO-GO - (GO) 8,50 4.250,00

34 Cefalexina 250 mg/5ml 
Susp.Oral 1.000 Und ABL(GO) 6,30 6.300,00

35
Cefalexina comp.500
mg caixa com 500
comp.

18 Caixa ABL (GO) 169,75 3.055,50

37
Ceftriaxona 1g,pó para 
Susp. Injetável,caixa 
com 100 amp. 

100 Amp BLAUSIEGEL-(SP) 9,93 993,00

44 Complexo B 
suspensão 100 ml 500 Unid MEDQUIMICA-(MG) 2,65 1.325,00

45 Complexo B comp. 
C/500 comp. 40 Caixa VITAMED 26,50 1.060,00

47 Clonazepan 2,0 mg,
caixa com 30 comp. 400 Caixa GEOLAB-GO(GO) 1,80 720,00

56 Dexametasona Creme 
0,1%/10mg 1.000 Unid GRENFARMA –

(GO) 1,09 1.090,00

60
Diclofenaco sódico 
50 mg comp, caixa com
500 comp.

20 Caixa GEOLAB-GO
(GO) 46,40 928,00

64 Dipirona 500 mg comp, 
caixa com 500 cmp. 20 Caixa 

GREEN
FARMA-(GO) 71,15 1.423,00

78 Hidróxido de Alumínio 
100ml 300 Unid AIRELA(SC) 2,32 696,00

80
Ibuprofeno 300 mg 
comp, caixa com
 500 comp.

10 Caixa GEOLAB 86,13 861,30

81
Ibuprofeno 600 mg
comprimidos, caixa 
com 500 comp.

20 Caixa MULTILAB 
B-RS (RS) 97,38 1.947,60

82 Ibuprofeno Gotas 900 Und NATULAB (BA) 1,78 1.602,00

88 Loratadina Xarope 
100 ml 1.500 Frasco CIMED(MG) 2,52 3.780,00

92 Metformina 500mg
comp. 2.000 Comp. MERCK(SP) 0,09 180,00

93 Metformina 850 mg
comp. 3.000 Comp. MERCK(SP)                                    0,10 300,00

94
Metildopa 250 mg,
caixa com 500
 comp.

5 Caixa SANVAL(SP) 210,00 1.050,00

98
Metronidazol com 250 
mg, caixa com 200 
comp.

100 Caixa PRATI DONAD (PR) 29,10 2.910,00

99
Metronidazol 
creme vaginal 10 
mg/g(10%)

300 Und PRATI DONAD (PR) 5,29 1.587,00

102 Miconazol creme va-
ginal 80g 200 Unid HIPOLABOR-M

(MG) 9,28 1.856,00

104 Neomicina+Bacitracina 
pomada 5mg+250UI/g 500 Unid PRATI DONAD

(PR) 1,81 905,00

107 Nistantina Creme
Vaginal 1.500 Unid GREEN

FARMA-(GO) 3,90 5.850,00

112
Paracetamol 
Comprimido 500 mg, 
caixa com 500 comp.

25 Caixa PRATI  DONAD (PR) 57,50 1.437,50

113
Paracetamol 
Comprimido 750 mg, 
caixa com 500 comp.

25 Caixa ZYDUS/NIKKH (PR) 78,20 1.955,00

116 Prednisolona 
suspensão 100 Fr. PRATI  DONAD(PR 7,41 741,00

117 Predinizona 20 mg, 
caixa com 500 comp. 8 Caixa SANVAL(SP) 92,00 736,00

120 Sais p/reidratação oral 
40 mg 1.500 Env. IFAL IND.E(RS) 0,73 1.095,00

124
Sinvastatina 20 mg
comp, caixa com 500
comp.

15 Caixas SANDOZ(SP) 45,40 681,00

125
Sinvastatina 40 mg
comp, caixa com 500
comp

5 Caixa SANDOZ(SP) 94,60 473,00

126
Sulfametoxazol 
Suspensão oral 
4% + 0,8%

1.000 Unid EMS9(SP) 5,31 5.310,00

127

Sulfametoxazol +
Trimetoprima 400 
mg+80mg comp.500
mg, caixa com 500
comp.

20 Caixa PRATI DONAD(PR) 99,00 1.980,00

129
Sulfato Ferroso 40 mg
comp, caixa com 500 
comp.

40 Caixa VITAMED 19,90 796,00

VALOR GLOBAL: R$ 79.725,90

EMPRESA: DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Endereço: Rua Naelso Alencar ,646, Centro, Crato - CE
CNPJ: 18.739.858/0001-38FONE:(88) 3523.7553 . (88)99977.7345 
Responsável:  Leonardo Justo Gouveia Doc. Ident. CPF: 559.500.273-53

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UNID MARCA PRODUTO PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

06 Ácido tranexâmico 
injetável 50 mg/ml 100 Unid HIPOLABOR 9,33 933,00

07

Adrenalina 
injetável,caixa com
100  1 mg/ml-1 ml 
ampolas

200 Amp HIPOLABOR 3,90 780,00

08 Albendazol 10ml 50 Fr. PRATI 2,21 110,50

09 Albendazol 400mg 
comp. 1.000 Comp. PRATI 0,82 820,00

10 Alendronato Sódio 70 
mg,caixa com 4 cmp. 100 Caixa E.M.S 3,35 335,00

11 Ambroxol Pediátrico 
15 ml 1.000 Unid. FARMACE 3,20 3.200,00

12 Ambroxol  Adulto 30 ml 800 Unid. FARMACE 3,70 2.920,00

13 Aminofilina injetável 
24 mg/ml 90 Amp FARMACE 3,04 273,60

16 Ampicilina 500 mg,
caixa com 500 comp. 5 Caixa PRATI 240,00 1.200,00

17 Atropina injetável 0,25 
mg/ml 250 Amp FARMACE 2,16 540,00

23 Brometo de ipratrópio
-Atrovent 20 ml 50 Und PRATI 3,31 165,50

24 Bromidrato de fenoterol 
gotas 20 ml 50 Und HIPOLABOR 13,50 675,00

25 Bromoprida 4mg/ml 
injetável C/100 amp. 1 Caixa MARIOL 290,00 290,00

26
Butilbrometo 
de escolamina 
injetável  20mg

700 Amp. FARMACE 2,20 1.540,00

27
Butilbrometo de es-
colamina + dipirona 
injetável 

1.200 Unid HYPOFARMA 4,05 4.860,00

32 Captopril 25 mg 
caixa com 500 comp. 6 Caixa GEOLAB 48,70 292,20

36 Cefalotina injetável 1g 100 Amp ABL 17,40 1.740,00

38 Cetoconazol 
Comprimido 20 mg 500 Comp. PRATI 0,60 300,00

39 Cetoconazol creme 150 Unid SOBRAL 4,23 634,50

41
CETOPROFENO
100mg comp.c/ 500
comp.

10 caixa CRISTALIA 129,00 1.290,00

43
Cimetidina injetável, 
caixa com 100 amp.
150mg/ml

400 Amp. HYPOFARMA 2,30 920,00

46 Clonazepan 0,5 mg, 
caixa com 30 comp. 100 Caixa GEOLAB 5,05 505,00

48 Clonazepan 
2,5 mg/ml gotas 50 Frasco GEOLAB 4,85 242,50

49
Cloridrato de fluoxetina 
20 mg,caixa com 28 
capsulas

200 Caixa PHARLAB 5,29 1.058,00

53 Dexametasona
0,1 mg/ml Xarope 100 Und FARMACE 3,18 318,00

54 Dexametasona 2 mg
 injetável 800 Unid FARMACE 2,45 1.960,00

55 Dexametasona 4 mg 
injetável 1.000 Unid FARMACE 5,79 5.790,00

57 Dexclofeniramina 0,4 
mg/ml Xarope 100ml 400 Vidro FARMACE 2,30 920,00

58
Dexclofeniramina 2mg 
comp.caixa
com 500 comp.

5 Caixa GEOLAB 97,00 485,00

61
Diclofenaco sódico 25
mg caixa com 100
ampolas 

15 Caixa FARMACE 115,00 1.725,00

62
Diogoxina comp. 0,25 
mg, caixa com 500 
comp.

3 Caixa PHARLAB 118,00 354,00

63 Dipirona 500 mg/ml 
injetável 3.500 Amp. FARMACE 1,35 4.725,00

65 Dipirona 500 sol oral 
(gotas) 10 ml 1.000 Unid FARMACE 1,82 1.820,00

68 Enalapril 10 mg, caixa
com 500 comp. 1 Caixa TEUTO 60,0 60,00

70
Furozemida 40 mg 
comp, caixa com 500
comp.

5 Caixa FARMACE 1,25 2.500,00

71 Gabapentina 300 mg 
c/ 30 cápsula 3 Caixa PRATI 100,00 500,00

75 Glibenclamida 5 mg 2.700 Comp. GEOLAB 0,10 270,00

84 Ivermectina 6mg C/500 
comp. 25 Caixa VITAMEDIC 1.141,00 28.525,00

86 Lidocaína injetável 2%
20 ml 180 Amp HIPOLABOR 6,20 1.116,00

87
Loratadina 10 mg 
comprimido, 
caixa com 10 comp

300 Caixa VITAMEDIC 2,40 720,00

95 Metoclopramida 
injetável 2mg 2.000 Und HIPOLABOR 0,86 1.720,00

96 Metoclopramida 10 ml 
gotas 1.000 Und MARIOL 2,40 2.400,00

100 MetronidazolSusp.Oral 
40 mg/ml 100 Unid E.M.S 11,10 1.110,00

101 Miconazol gel oral 2% 100 Unid PRATI 4,98 498,00

105 Nimesulida 100 mg
 comp. 7.000 Comp. PRATI 0,20 1.400,00

108 Nistantina gotas 100 Unid PRATI 8,20 820,00

110 Omeprazol 20 mg 20.000 Comp GEOLAB 0,25 5.000,00

114 Paracetamol gotas 200 
mg/ml 1.000 Unid HIPOLABOR 1,72 1.720,00

115 Prednisolona 20mg 
comp. C/500 comp. 8 Caixa E.M.S 362,00 2.896,00

123 Simeticona gotas 20 ml 500 Unid HIPOLABOPR 1,89 945,50

                                                                                          VALOR GLOBAL: R$ 95.961,80

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$: 175.687,70 (Cento e Setenta 
e Cinco Mil Seiscentos Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos).

Boa Ventura - PB, 11 de Junho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/021/2021
CONTRATO Nº. 01.079/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ N°. 

18.739.858/0001-38.
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.

VALOR GLOBAL com o R$55.977,71 (Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Sete 
Reais e Setenta e Um Centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 22 de Junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/021/2021
CONTRATO Nº. 01.082/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA, CNPJ N°. 08.778.201/0001-26.
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.

VALOR GLOBAL com o R$46.506,77 (Quarenta e Seis Mil e Quinhentos eSeis Reais e Setenta 
e Sete Centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 30 de Junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/023/2021
CONTRATO Nº. 01.081/2021

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 02 de julho de 2021          26
Publicidade



CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: FRANCISCA ESTRELA DE LACERDA, CNPJ N°. 02.734.229/0001-85.
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ITENS 
REMANRSCENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 
VENTURA-PB.

VALOR GLOBAL com o R$275.795,61 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil e Setecentos eNoventa 
e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 30 de Junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 0023/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0023/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0062/2021 – PMBV, que objetiva o Registro de Preços  em ata para eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material de construção (itens remanescentes) para atender as 
demandas da prefeitura municipal de Boa Ventura-PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 0023/2021 - PMBV sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data 
da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa 
oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 22 DE JUNHO DE 2021 ATÉ 22 DE JUNHO DE 2022
EMPRESA: FRANCISCA ESTRELA LACERDA
Endereço: RUA LARGO DA CONCORDIA
CNPJ: 02.734.229/0001-85 Ins. Est.16.121.117-8
Responsável: FRANCINETE MARCOS DA SILVA Doc. Ident. 1.874.356 SSP/PB

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UNID  QNTD MARCA 
PRODUTO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1

VASO SANITÁRIO- Kit Universal para 
Instalação de Caixa Acoplada. Material 
de fabricação: Plástico de engenharia 
e elastômeros Funcionamento perfeito 
em baixa e alta pressão (0,2 à 4,0 kgf/
cm²) Economia de até 60% de água em 
comparação aos mecanismos tradicio-
nais. Silencioso Botão de acionamento 
duplo: 3 e 6 litros; compatível com 
todos os modelos de caixas acopladas. 
Medidas aproximadas: Altura total: 
540 mm Comprimento total: 245 mm 
Largura: 90 mm. Kit contém: Mecanismo 
/ torre de entrada Mecanismo / torre de 
saída Botão Universal de acionamento 
duplo (Superior), Conjunto de fixação 
e vedação. Modelo de referência 
Deca Duo, Referência: 1100.SI.60.01, 
Astra MDU2/R, ou de similar/melhor 
qualidade.

Kit 50,00 HERC 134,00 6.700,00

2 ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLAN-
GE 25MM Unidade 20,00 SOCEL 

PLAST 8,95 179,00

3
Adaptador soldável com flange livre 
para caixa d'água - 20mm - 1/2", forne-
cimento e instalação

Unidade 20,00 CORPL
PLASTEK 11,50 230,00

4 ARAME FARPADO F-14 400M Rolo 40,00 GERDAL 
ELEFANTE 592,90 23.716,00

5 ARAME GALVANIZADO - Arame farpa-
do rolo de 500m. Rolo 60,00 GERDAL

 GIR 519,00 31.140,00

6
ARAME, RECOZIDO, NUMERO 18 
BWG, COM DIAMETRO DE 1,24 MM 
OU DE 1,25 MM

Quilograma 150,00 THOR 28,00 4.200,00

7 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 
1,24MM (0,009 KG/M) Quilograma 80,00 GERDARE 38,84 3.107,20

8
CIMENTO, ARGAMASSA COLANTE 
AC II FLEX USO EXTERNO, INTERNO, 
SACO 15.0 QUILOGRAMAS

Unidade 50,00 ITATINGA 26,84 1.342,00

9 BOCAL DE LAMPADA - 
BOCAL PLAFON Unidade 80,00 DENE 5,60 448,00

10 Broca de aço 10mm Unidade 40,00 TRAMOT 12,00 480,00

11 Aquisição de Brita 1 (3/4' ou 5/8'). Metro 120,00 BRITA 149,90 17.988,00

12
CABO COBRE FLEXIVEL - Cabo 
PP, 2x1,5mm², condutor cobre. Peça 
com 100m.

Peça 15,00 SIL 400,00 6.000,00

13

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEN-
SÃO ISOLAMENTO > OU = 750 V, 
MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, 
MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-
-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA, 
BITOLA 2,5MM

Peça 60,00 SIL 243,00 14.580,00

14 CABO FLEX 4,00MM 750V C/100 MT Peça 10,00 SIL 412,00 4.120,00

15
CABO COBRE FLEXIVEL - FIO FLE-
XIVEL PARALELO 1,5MM, ROLO 
C/100 METROS

Peça 60,00 SIL 196,00 11.760,00

16

CAIXA DESCARGA - CAIXA DES-
CARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR 
BRANCA, CAPACIDADE 9 L, CARAC-
TERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Unidade 30,00 HERC 41,90 1.257,00

17

Carrinho para transporte de carga com 
roda, capacidade 200 kk, estrutura em 
tubo de aço, base com travessa para 
volumes menores

Unidade 6,00 METALOS 197,00 1.182,00

18

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMO-
MAGNÉTICO, 30 A, 220 V, BIFÁSICO 
- DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUN-
CIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, 
CORRENTE NOMINAL 30 A,TENSÃO 
NOMINAL 220 V, NÚMERO DE FASES 
BIFÁSICO

Unidade 100,00 SOPRANO 18,90 1.890,00

19 PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR - 
DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 A Unidade 100,00 D E C O R -

LUX 11,70 1.170,00

20

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO , NÚ-
MERO DE FASES TRIFÁSICO, RE-
FERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE 
DISPARO C, CORRENTE NOMINAL 
40 A - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, 
CORRENTE NOMINAL 40 A, NÚMERO 
DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA 
SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C

Unidade 100,00 SOPRANO 13,94 1.394,00

21

BARRA DE AÇO COM SEÇAO RE-
DONDA, BARRA DE ACO COM SEÇAO 
REDONDA NOME - TRELICA - DE 
FERRO, MEDINDO 4,2 MILIMETRO 
DE ESPESSURA E 6 METROS DE 
COMPRIMENTO

Unidade 50,00 TRELIÇA 83,00 4.150,00

23

VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, 
MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, 
COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 3/8 
POL, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/
PILARES E LAJES

Unidade 150,00 VIEIRAA-
ÇO 108,30 16.245,00

24
VERGALHAO PARA CONCRETO 
ARMADO - VERGALHÃO CA 60 DE 
3/16"( 4,2 MM).

Unidade 50,00 VIEIRAÇO 25,11 1.255,50

26
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBU-
LAR T10, 20W, BASE G13, FLUXO LU-
MINOSO 1060lm, TEMP COR 5000K.

Unidade 150,00 ITALUX 13,40 2.010,00

27

Lâmpada de multivapor metálico tubular 
70w; Bulbo elipsoidal; Potência: 70 
w; Fluxo luminoso: 4.700 lm; Índice 
de reprodução de cores: 75; Vida útil: 
12.000h; Comprimento máximo: 141 
mm; Base: e27; Garantia do fabrican-
te: 90 dias. 

Unidade 200,00 PHELIPS 36,50 7.300,00

29

LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 
BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, 
TIPO BASE G13, COR BRANCA, FLU-
XO LUMINOSO 900 LM, APLICAÇÃO 
AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO 
T8, TEMPERATURA DE COR 6400 K, 
FORMATO TUBULAR T8, VIDA MÉDIA 
3000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 
HZ, DIMENSÕES 590 X 28 MM

Unidade 12,00 AVANT 14,90 178,80

31 Lampada LED 120W - MBLED - 6.500K Unidade 50,00 ELGIN 265,00 13.250,00

32

LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 
60W, BRANCO FRIO, BASE E-40, 
LUMINOSIDADE MINIMA DE 5.000 
LUMENS, MODELO BULBO, BIVOLT 
AUTOMATICO, CERTIFICACAO ISO 
9001:2000 E ISO 14001.

Unidade 150,00 AVANT 89,90 13.485,00

33

LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL 
BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, 
TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO 
MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO 
PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTE-
RILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CA-
RACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM 
FORRO.

Par 50,00 FOXLUX 12,20 610,00

34 Martelo 27mm Unidade 10,00 TRAMON-
TINA 35,90 359,00

36

PREGO COM CABECA - Pá de metal, 
pequena, de uso para jardim, com 
cabo de madeira ou outro material 
resistente, com bico para operar com 
terra e substratos.

Unidade 50,00 TRAMON-
TINA 44,30 2.215,00

37

CATMAT: 249585 - PÁ - PÁ, MATE-
RIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO 
CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL 
AÇO, FORMATO QUADRADA, TAMA-
NHO 290 X 250 MM, COMPRIMENTO 
CABO 1,30 M

Unidade 50,00 TRAMON-
TINA 46,20 2.310,00

38

PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATE-
RIAL BORDA MADEIRA, FORMATO 
REDONDO, TIPO MALHA FINA, DIÂ-
METRO 55 CM, APLICAÇÃO AREIA 
GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA 
MÉDIA/FEIJÃO.

Unidade 50,00 IMPERIO 29,50 1.475,00

39
PREGO COM CABEÇA - PREGO DE 
AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 
21 (2 X 11)

Quilograma 50,00 GERDAM 23,60 1.180,00

40

PREGO COM CABEÇA, EM ACO; 
TIPO COMUM COM CABEÇA CHATA; 
POLIDO, MEDINDO 18 X 27 JP X LPP 
(35 X 63 NBR 6627)

Quilograma 50,00 GERDAM 25,40 1.270,00

41 PREGO - Prego de aço de 14 x 15 
1.1/4x14 com cabeça (saco de 1 kg) Quilograma 50,00 GERDAM 26,90 1.345,00

42 RASTELO Unidade 6,00 TRAMON-
TINA 12,30 73,80

44

REATOR DE LAMPADA - Reator p/ 
lâmpada de vapor de Sódio 70W, uso 
externo; 220 v; 60 hz fator de potência 
mínimo de 0,92; com ignitor incor-
porado. O reator deverá ser provido 
de identificação de metal resistente 
a corrosão delta T 65° tw 105° SELO 
PROCEL e garantia de 03 anos gravado 
na plaqueta.

Unidade 20,00 PHELIPS 58,50 1.170,00

46 REGISTRO ESFERA - Registro de 
esfera soldável em PVC 20mm. Unidade 100,00 HERC 7,85 785,00

47

REGISTRO ESFERA - REGISTRO 
ESFERA PVC SOLDÁVEL VS 25mm 
(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/
MEI)

Unidade 60,00 VEQUA 8,90 534,00

48
RELÊ FOTOELETRICO INTERNO E 
EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CO-
NECTOR, SEM BASE

Unidade 110,00 EXATROM 17,50 1.925,00

49

ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR 
GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 
KW, TIPO CORTADOR FIO NÁILON 
E/OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO 12.300 
RPM, PESO APROXIMADO 7,30 
KG, CARACTERÍSTICAS ADICIO-
NAIS LATERAL, APLICAÇÃO CORTE 
GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, 
CAPOEIRAS E P E.

Unidade 4,00 TRAMON-
TINA 25,90 103,60

50
ROLO DE PINTURA PREDIAL - Rolo de 
Espuma. Material: Poliéster; Largura do 
rolo: 5cm; Com cabo plástico.

Unidade 30,00 ATLAS 3,95 118,50

51
ROLO DE PINTURA PREDIAL - Rolo 
de espuma de 9cm em poliester cor 
amarela e cabo laranja.

Unidade 20,00 ATLAS 6,25 125,00

55

LÂMINA DE SERRA MANUAL - Lâmina 
de serra manual, fabricada com aço rá-
pido de alta resistência a desgaste e alta 
tenacidade, (serrinha de cortar ferro)

Unidade 40,00 S T T A R -
RETT 11,50 460,00

56 SIFÃO SANFONADO DUPLO. Unidade 50,00 HERC 17,70 885,00

57

SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ES-
PELHO / PLACA 4'' X 2'', PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALAÇÃO 
DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

Unidade 1,00 ILUNI 3,08 3,08

58

TE - CONEXAO PARA TUBOS CA-
NOS - TÊ 100 X 100 MM, PVC P/ 
ESGOTO, COR BRANCO, REF. TIGRE 
OU SIMILIAR

Unidade 150,00 PLASTU-
BO 12,80 1.920,00

59

TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E 
CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC 
- CLORETO DE POLIVINILA DIÂME-
TRO ENTRADA 200 MM DIÂMETRO 
SAÍDA 150 MM CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS ESGOTO PRIMÁRIO 
- TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E 
CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- 
CLORETO DEPOLIVINILA, DIÂMETRO 
ENTRADA 200 MM, DIÂMETRO SAÍDA 
150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIO-
NAIS ESGOTO PRIMÁRIO

Unidade 40,00 PLASTU-
BO 52,90 2.116,00

60

TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E 
CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL 
PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 
DIÂMETRO ENTRADA 25 MM, DIÂME-
TRO SAÍDA 20 MM, COMPRIMENTO 
TOTAL 63 MM, ALTURA 31 MM, PESO 
37 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE 
REDUÇÃO 90°.

Unidade 100,00 PLASTU-
BO 0,95 95,00

61 TÊ 50 MM PVC SOLDÁVEL Unidade 80,00 PLASTU-
BO 10,30 824,00

62
TELHA - TELHA CERÂMICA TIPO 
COLONIAL, COMPRIMENTO DE 44 
CM, RENDIMENTO DE 26 TELHAS/M²

Unidade 50.000,00 0,84 42.000,00

63 Tijolos 8 Furos Unidade 100.000,00 0,85 85.000,00

64

Tinta esmalte sintético acetinado si-
milar em cor e de mesmo padrão de 
qualidade ao catálogo sherwinwilliams 
TALIPOT PALM SW 6726 - rendimento 
mínimo 40m² a 55m² por demão; 
quantidade de demão 2 a 3 demão(s); 
secagem Toque: 30 minutos, entre 
demãos: 2 a 4 horas e final: 4 horas; 
composição base água; sem cheiro; 
lavável; aplicação pincel, rolo ou pistola; 
interior e exterior. As tintas deverão ter 
prazo de validade mínima de 2 anos a 
partir do prazo de entrega.

Galão 70,00 LUX 28,95 2.026,50

65

TINTA BASE ÁGUA, ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO, APLICAÇÃO INTERNA E 
EXTERNA, COR CINZA, SUPERFÍCIE 
APLICAÇÃO PISO, MÉTODO APLICA-
ÇÃO ROLO / PINCEL - TINTA BASE 
ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 
APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 
COR CINZA, SUPERFÍCIE APLICA-
ÇÃO PISO, MÉTODO APLICAÇÃO 
ROLO/ PINCEL

Galão 10,00 LUX 48,90 489,00

67

TORNEIRA, MATERIAL CORPO ME-
TAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 
1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFI-
CIAL AMARELO, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS ACIONAMENTO MANU-
AL/FECHAMENTO AUTOMáTICO E 
AREJADO, APLICAÇÃO MESA.

Unidade 50,00 REAL 
METAIS 159,80 7.990,00

68

ADAPTADOR TUBO PRECISÃO - 
TUBO, PVC, ESGOTO, 50 MM, VARA 
DE 06 METROS, AVULSO 1.0 UNIDA-
DE. Obs: Tubo pvc para esgoto san/vent 
predial DN=50mm conforme NBR-5688 
vara de 6m. Produto de marca similar 
ou equivalente a TIGRE

Unidade 80,00 AMANCO 81,50 6.520,00

69

ADAPTADOR TUBO PRECISÃO - 
TUBO, PVC, ESGOTO, 150 MM, 
VARA DE 06 METROS, AVULSO 1.0 
UNIDADE. Obs: Tubo pvc para esgoto 
san/vent predial DN=150mm conforme 
NBR-5688 vara de 6m. Produto de 
marca similar ou equivalente a TIGRE

Unidade 300,00 AMANCO 286,40 85.920,00

71

TUBO DE PVC RIGIDO - Vara/tubo 
de cano 75mm pvc, rígido soldável, 
esgoto série normal, aplicação efluente 
dos aparelhos sanitários, cor branca, 
pressão 1500pa, temperatura máxima 
em regime não contínuo 45°c, diâmetro 
nominal 100mm, espessura paredes 
1,8mm, comprimento 6m, de acordo c/ 
nbr 5688 e nbr 8160. Similar ou equi-
valente: tigre, amanco, krona ou deca.

Unidade 100,00 AMANCO 113,70 11.370,00

72

VASSOURA - Vassourão de gari: 
vassoura de piaçava com pelo menos 
40cm, com cerdas de 12cm e cabo 
de 120 cm

Unidade 650,00 MAX 28,95 18.817,50

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$: 472.792,48 (Quatrocentos e 
Setenta e DoisMil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Boa Ventura - PB, 22 de Junho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00021/2021
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 DV00021/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIO-
NAL VIA RÁDIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALEX 
ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI - R$ 15.000,00.

Belém - PB, 30 de Junho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00022/2021
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 DP00022/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE PARA ATENDER EMERGEN-
CIALMENTE AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB (SETOR DE 
INFRAESTRUTURA); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
LADIMIR LEAL LIRA - R$ 34.000,00.

Belém - PB, 01 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE PARA ATENDER EMER-
GENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB (SETOR 
DE INFRAESTRUTURA). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00022/2021. 
DOTAÇÃO: 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA 
E TRANSPORTE 15.451.1011.2086 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 765.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA 766.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDI-
NÁRIOS 736.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 739.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 01/08/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00111/2021 - 01.07.21 - LADIMIR LEAL 
LIRA - R$ 34.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIO-
NAL VIA RÁDIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2021. DOTAÇÃO: 02.01 
GABINETE DA PREFEITA 04.122.2002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DA PREFEITA 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 23.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00110/2021 - 30.06.21 - ALEX ANTONIO 
CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA TENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2021. DOTAÇÃO: 02.02 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 096.3.3.90.36.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 098.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 
SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 736.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA 739.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO ENSINO FUNDAMENTAL –MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERENCIA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 216.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA 218.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.71 
FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE DE BELEM 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 211.000000 
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 125.3.3.90.36.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 127.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE BELEM 
08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 021.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA 23.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00094/2021 - 30.06.21 - ANTONIO MARCIO SOARES DA SILVA - R$ 
50.400,00; CT Nº 00095/2021 - 30.06.21 - CLAUDEMIRO SANTOS DA SILVA - R$ 20.700,00; CT 
Nº 00096/2021 - 30.06.21 - CYBELLE FIGUEIREDO MONTENEGRO OLIVEIRA - R$ 22.050,00; CT 
Nº 00097/2021 - 30.06.21 - EMANUEL BEZERRA DA COSTA - R$ 18.900,00; CT Nº 00098/2021 - 
30.06.21 - ENILSON MIZAEL DA SILVA - R$ 53.700,00; CT Nº 00099/2021 - 30.06.21 - EZEQUIEL 
EVANGELISTA DA SILVA - R$ 48.300,00; CT Nº 00100/2021 - 30.06.21 - IZAEL SILVA SANTOS 
- R$ 20.700,00; CT Nº 00101/2021 - 30.06.21 - JOSÉ ILDO CANDIDO DE ABREU - R$ 50.400,00; 
CT Nº 00102/2021 - 30.06.21 - JOSENILDO GOMES CARDOSO 02114572480 - R$ 92.800,00; 
CT Nº 00103/2021 - 30.06.21 - MACIEL AUGUSTO DE LIMA - R$ 92.400,00; CT Nº 00104/2021 - 
30.06.21 - MAILDO DIAS DE ALMEIDA - R$ 50.400,00; CT Nº 00105/2021 - 30.06.21 - MARCELO 
FERREIRA SOARES SILVA - R$ 50.400,00; CT Nº 00106/2021 - 30.06.21 - MARCIO RODRIGO 
GOUVEIA SILVA E SANTOS - R$ 14.700,00; CT Nº 00107/2021 - 30.06.21 - NIEDJA DE FATIMA 
DE AZEVEDO COSTA - R$ 14.700,00; CT Nº 00108/2021 - 30.06.21 - SEVERINO AMARANTE - 
R$ 48.300,00; CT Nº 00109/2021 - 30.06.21 - WELLINGTON DA SILVA BATISTA - R$ 52.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, TAIS QUAIS: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PA-
GAMENTO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA, 
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
LICITAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00031/2021. DOTAÇÃO: 0202. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.00000 RECURSO 
ORDINÁRIOS 99.9.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
– PJ 02.03.04.123.2006.2017 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
143.3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00092/2021 - 30.06.21 - ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS 
EIRELI - R$ 39.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIO-
NADO / SPLIT, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2021. DOTA-
ÇÃO: 02.01 GABINETE DA PREFEITA 04 122 2002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DA PREFEITA 1.001.0000 Recursos Ordinários 23.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2009 
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.001.0000 Re-
cursos Ordinários 0098 3390.39 00 1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 02.03 SECRETARIA DE FINANAÇAS 04.123.2006.201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 001.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS 142.3.3.90.39.0 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 02.04 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO 12361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 
218.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 02.05 SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 0001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 371.3.3.90.39.00 OUTREOS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 739.3.3.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 0001.000000 RECURSO ORDINARIOS 921.3.3.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 20.12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.S 
ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 001.000000 RECURSOS ORDINA-
RIOS 60.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 20.13 CON-
TROLADORIA GERALDO MUNICIPIO 04.122.2021.2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 70.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE 
AUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APS 
214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 487.3.3.90.00 OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 211.000000 
RECEIRAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 571.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO 
DAS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 595.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DE SAUDE BUCAL 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 603.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.22.00 ATIVIDADES DO PROGRMA DE MELHORIA DO 
ACESSO E DA QUALIDADE 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 626.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFE-
RENCIA EM SAUDE DA MULHER 211.000000 RECEIRAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – SAUDE 635.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE-
NIENTES DO GOVERNO FEDERAL 636.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2209 REABILITAÇÃO DE BELEM 211.000000 RECEIRAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 645.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 646.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2075 MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL 211.000000 RECEIRAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 539.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURIDICA 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 540.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
BELEM 08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI-
MENTO DE VINCULO 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL 780.3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 08.24.1013.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
890.3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 08.244.1014.2100 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AFAMILIA 311.000000 TRANS-
FERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 822.3.390.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE BELEM 001.00000 RECURSOS ORDINA-
RIOS 792.3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00093/2021 - 30.06.21 - ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR - R$ 300.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.com-
prasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para prestação de Serviços técnicos especializados de Sinalização Horizontal. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 15 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 14:01 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 01 de Julho de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para à aquisição e instalação de Drywall, Forro, Portas, 

contemplando: Nova sala da Superintendência; Sala de reunião; Sala do GEAF; Central de moni-
toramento; Sala do GOFT; RH; Corredores da parte superior; Entre outras salas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 Supeintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 – Ações 
Administrativas da STTP 3390.39.99 – outros serviços de terceiro – Pessoa Juridica 3390.30.99 
– Material de Consumo 4490.52.99 – Equipamentos e Material Permanente 1001 – Recursos 
Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00075/2021 - 
01.07.21 - ESPACO QUATRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 76.980,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de serviços de 
Confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS 
de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente desta cidade. 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: (83) 3634–1104.

Casserengue - PB, 30 de Junho de 2021,
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para realizações de ultrassonografia, acompanhando de laudo médico na unidade 
básica de saúde Emilia Lopes no Município de Casserengue. 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: (83) 3634–1104. Edital: http://www.casserengue.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 30 de Junho de 2021,
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Cen-

tro Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 13:00 horas 
do dia 16 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Prestação de Serviços de Assessoria de Recursos Humanos, elaboração da folha de pagamento 
e implementação da obrigatoriedade de e-social e envio das informações mensais ao Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba. 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, 01 de Julho de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica, em atendimento a recomendação da Secre-

taria Municipal de Meio Ambiente, a suspensão do processo licitatório modalidade Concorrência 
nº 00001/2021, que objetiva a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos em vias e logradouros públicos do município de Conde-PB. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a CPL, em sua sede, na Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB: de segunda 
a quinta das 12:00 as 18:00 horas e na sexta das 08:00 as 14:00 horas, dos dias úteis. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 01 de Julho de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 

NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: DEA CONSTRUÇÕES E LOCACOES EIRELI. 
LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - CRC emitido fora 
do prazo de 3 dias úteis, AJ SERVIÇOS EIRELI – Contrato social incompleto e não comprovação 
de possuir capital integralizado correspondente no mínimo a 10% do valor estimado da obra, 
GERALDO BARACHO FILHO – balanço patrimonial incompleto e não comprovação de possuir 
capital integralizado correspondente no mínimo a 10% do valor estimado da obra E CARDOSO 
CONSTRUÇÕES E ENGENAHRIA EIRELI – balanço de 2019 fora do prazo de validade. Prazo 
para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, 
a abertura das propostas será realizada no dia 13/07/2021 às 09:00 horas. Informações na sala 
da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, 
licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 01 de julho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 14/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais Elétricos diversos, exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - R$ 210.251,55; INEL COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP - R$ 6.945,25; KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO – ME - 
R$ 61.815,00; LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA 
LTDA - R$ 13.699,88; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 129.450,50. Ficam as empresas vencedo-
ras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos Termos de Contratos, conforme 
instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 01 de Julho de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEG
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 15/2021, que objetiva: Aquisições por 
compras de Pneus e Protetores, de fabricações Nacional, destinados à Veículos leves, médios e 
pesados pertencentes à Prefeitura Municipal e aos Fundos Municipais de Saúde e Ação Social, 
exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COM DE PÇS P/VEIC AUTOMOTORES LTDA–ME - R$ 4.500,00; DANTAS 
REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 27.840,00. Ficam as 
empresas vencedoras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos Termos de 
Contratos, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 01 de Julho de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendi-
mento do Programa de Alimentação Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO - R$ 19.800,00; LINDOMAR 
MARQUES DOS SANTOS - R$ 18.500,00; LUCIVAL DA SILVA FERREIRA - R$ 14.000,00; MARIA 
ESTELA SANTOS COSTA - R$ 13.000,00; MARIO SANTOS ARAUJO - R$ 12.000,00.

Damião - PB, 23 de Junho de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar. FUNDAMENTO LEGAL: 
Chamada Pública nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.306.2005.2011/12.361.2006.2014/12.361.200
6.2018/12.365.2006.2022/12.366.2006.2023.ELEMENTO DE DESPESA:333090 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00073/2021 - 23.06.21 - MARIA ESTELA SANTOS COS-
TA - R$ 13.000,00; CT Nº 00074/2021 - 23.06.21 - FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO - R$ 
19.800,00; CT Nº 00075/2021 - 23.06.21 - LUCIVAL DA SILVA FERREIRA - R$ 14.000,00; CT Nº 
00076/2021 - 23.06.21 - MARIO SANTOS ARAUJO - R$ 12.000,00; CT Nº 00077/2021 - 23.06.21 
- LINDOMAR MARQUES DOS SANTOS - R$ 18.500,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 07:30 horas do dia 14 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FÁRMACOS 
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS À PESSOAS DE BAIXA RENDA 
DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SAÚDE, VISTOS AOS CRITÉ-
RIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA E AO ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS. 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; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 Às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 01 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID–19 NOENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. 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; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 Às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 01 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2021, que objetiva: Aquisilção de material de laboratório destinado ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Esperança/PB; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento em favor de: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR 
E L - R$ 81.479,10.

Esperança - PB, 22 de Junho de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: Aquisição de 
material médico hospitalar e material permanente para atender a sala de vacina da Policlinica e das 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Esperança/PB; ADJUDICO o seu objeto a: ALMED 
ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC - R$ 2.340,00; CRM 
COMERCIAL LTDA – ME - R$ 2.246,40; ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERA????O LTDA - R$ 
9.405,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI - R$ 9.528,24.

Esperança - PB, 01 de Julho de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: Aquisição de material 
médico hospitalar e material permanente para atender a sala de vacina da Policlinica e das Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL MEDIC - R$ 2.340,00; CRM COMERCIAL LTDA – ME - R$ 2.246,40; ELBER INDUS-
TRIA DE REFRIGERA????O LTDA - R$ 9.405,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI - R$ 9.528,24.

Esperança - PB, 01 de Julho de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
00002/2021, que objetiva: ADESÃO AO PREGÃO 00005/2021 DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DO TIPO: RETROESCAVADEIRA E MAQUINA PC, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: RAINHA EMPREITEIRA LTDA - R$ 272.500,00

Gado Bravo - PB, 07 de Junho de 2021 
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO AO PREGÃO 00005/2021 DE REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS DO TIPO: RETROESCAVADEIRA E MAQUINA PC, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00002/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00009/2021, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 00009/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
DE SANTANA. DOTAÇÃO: 02.007 SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 122 1007 2017 Manter 
as Atividades do Setor Agrícola 02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA 15 122 1003 2020 
Manter as Atividades de Infraestrutura. VIGÊNCIA: até 07/06/2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 05601/2021 - 07.06.21 - RAINHA EMPREI-
TEIRA LTDA - R$ 272.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00036/2021
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 DP00036/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO RESIDENCIAL JADER SOARES 
PIMENTEL.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA 
PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - ME. CNPJ: 07.551.949/0001-29. Valor: R$ 
17.200,00 (DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 23 de junho de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO RESIDENCIAL JADER SOARES 
PIMENTEL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00036/2021. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI 
- ME - R$ 17.200,00 – DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS - CT Nº 00301/2021 – 23.06.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00036/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA 

A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 23.06.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00037/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00037/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLA-
NEJAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA JUNTO 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇO EIRELI. CNPJ: 12.359.017/0001-19. Valor: R$ 
17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 24 de junho de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077 
/2021. SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 15 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais e equipamentos de segurança (EPI) para suprir as demandas dos diversos setores da 
administração municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01 de Julho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLA-
NEJAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA JUNTO A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00037/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e FUTURA CON-
SULTORIA E SERVIÇO EIRELI - R$ 17.500,00 – DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS - CT 
Nº 00296/2021 – 25.06.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00037/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLA-
NEJAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA JUNTO 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 24.06.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE VALOR.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO

REF: DISPENSA  32.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a alteração dos quantitativos dos itens 

contratados, acarretando assim num acréscimo  inicialmente contratado no valor no valor de R$ 
13.187,64 (Treze Mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com a necessi-
dade do aditivo do contrato em R$ 3.521,00 (Três Mil quinhentos e vinte e hum reais), em razão 
do reajuste de quantitativos de alguns itens inicialmente contratada, passando ao valor total de 
R$ 16.708,64 (Dezesseis Mil setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), permitido pela 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores – Art. 65, Inciso I, alínea “a”, com a empresa 
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL-CENEP LTDA, inscrita 
no CNPJ: 01.687.725/0002-43 Termo de Contrato de nº 00271/2021 assinado em 04/06/2021, 
para a Aquisições de fórmulas infantis e suplementos nutricionais destinados a pacientes com 
necessidades dietoterápicas especificas.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – HARLANNE HERCULANO MARINHO
CONTRATATA:CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL-CENEP 

LTDA– CNPJ: 01.687.725/0002-43- ISABELA ROLIM DE BRITO.
JUSTIFICATIVA: Devido a grande quantidade de serviços a serem executados pela adminis-

tração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 25.06.2021. 
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 GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE VALOR.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO

REF: DISPENSA  32.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a alteração dos quantitativos dos itens 

contratados, acarretando assim num acréscimo  inicialmente contratado no valor R$ $ 3.521,00 
(Três Mil quinhentos e vinte e hum reais), com a necessidade do aditivo do contrato em R$ 1.492,75 
(Hum mil  quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), em razão do reajuste 
de quantitativos de alguns itens inicialmente contratada, passando ao valor total de R$ 5.013,75 
(Cinco Mil e treze reais e setenta e cinco centavos), permitido pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores – Art. 65, Inciso I, alínea “a”, com a empresa MJ COMERCIO DE ARTIGOS 
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS  LTDA, inscrita no CNPJ: 22.454.640/0001-00 Termo de Contrato 
de nº 00272/2021 assinado em 04/06/2021, para a Aquisições de fórmulas infantis e suplementos 
nutricionais destinados a pacientes com necessidades dietoterápicas especificas.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – HARLANNE HERCULANO MARINHO
CONTRATATA:MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS  LTDA – CNPJ: 

01.687.725/0002-43- GEORGE MOTA DA SILVA
JUSTIFICATIVA: Devido a grande quantidade de serviços a serem executados pela adminis-

tração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 25.06.2021.
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 GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais diversos para melhor atendimento e funciona-
mento das atividades realizadas pela Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00029/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo 3.3.90.32.01 – Bens, Material para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 01297/2021 - 15.06.21 - EDSON BARBOSA GUEDES - R$ 20.000,00; 
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que foram  INABILITADAS as empresas: A empresa FFJ CONSTRU-
TORA LTDA, cadastrada no CNPJ n° 19.369.906/0001-06, a empresa PROJEMAQ CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – ME, cadastrada no CNPJ n° 21.784.773/0001-86, a empresa ELF TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ n° 17.560.794/0001-40, a 
empresa RANULFO TOMAZ DA SILVA, cadastrada no CNPJ n° 04.672.369/0001-00, a empresa 
CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ n° 07.638.122/0001-57, a empresa 
CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 29.505.771/0001-12, a 
empresa EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ n° 02.750.635/0001-31, 
a empresa COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 
17.440.286/0001-29, a empresa CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, CNPJ 18.578.731/0001-84, 
a empresa EOS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 
29.656.195/0001-04. Foram HABILITADAS as empresas: A empresa CONSTRUTORA PRINCE-
SA DO VALE EIRELI - ME, CNPJ 15.233.791/0001-77, a empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 31.384.604/0001-59, a empresa LP CONSTRUTORA E LOCADORA 
DE MAQUINAS EIRELE – EPP, cadastrada no CNPJ  nº 17.278.993/0001-60, a empresa ABILIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ n° 05.935.592/0001-57, a empresa A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 09.047.935/0001-06, a empresa 
CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.609.311/0001-00, a empresa D2R3 SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRLEI, cadastrada no CNPJ n° 32.666.677/0001-50. Abre-se vistas aos 
interessados do inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, fica convocada as 
empresas HABILITADAS, para abertura do envelope de Proposta de Preços, no dia 12.07.2021 as 
08:30 horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 01 de Julho de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
  A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00006/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para serviços 
de engenharia para pavimentação em paralelepípedo em vias públicas urbanas do Município de 
Ibiara – PB, referente ao contrato de repasse Nº 1074565-39/2020 – SICONV  Nº 908805, cele-
brado entre a Prefeitura Municipal de Ibiara com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Através da Caixa Econômica Federal, cuja abertura será no dia 19.07.2021 às 08:30 horas, na 
sala de licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 01 de Julho de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu pregoeiro substituto, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Propostas de Preços 
e Habilitação do Pregão Presencial nº 00019/2021, com o seu objeto aquisição de equipamentos 
e material permanente de acordo com as emendas parlamentares Nº 08892.967000/1200-05 e Nº 
08892.967000/1200-06, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especi-
ficação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame, as empresas: A 
empresa CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435, cadastrada no CNPJ n° 13.508.356/0001-82, 
foi declarado vencedora com o valor global de R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinqüenta reais), a 
empresa PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ n° 09.210.219/0001-
90, foi declarado vencedora com o valor global de R$ 10.496,00 (dez mil quatrocentos e noventa 
e seis reais) e a empresa AJ P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA, cadastrada no 
CNPJ n° 31.070.140/0001-60, foi declarado vencedora com o valor global de R$ 12.802,00 (doze 
mil oitocentos e dois reais),

Ibiara - PB, 14 de Junho de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
 A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que será SUSPENSA a abertura da Tomada de Preços nº 
00008/2021 designada para o dia 05/07/2021 às 8h00 horas, com o objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de limpeza em artérias da cidade; serviços de limpeza em unidades 
administrativas municipais; ainda realizações de serviços de podas e seus recolhimentos; bem assim 
de serviços de apreensões de animais pelas artérias da cidade, será publicada posteriormente. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 01 de Julho de 2021.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00025/2021. OBJETO: Consultoria técnica de engenharia 
para prestação dos serviços de acompanhamento e fiscalização da execução de obras conveniadas 
ao governo estadual e federal. Como também Consultoria Técnica de engenharia civil para pres-
tação de serviços técnicos com: Acompanhamento de serviços urbanos tais com: Tapa buraco em 
pavimentação em vias públicas urbanas; recuperação construção de galerias pluviais; desobstrução 
e reconstrução de rede de esgoto sanitário; levantamento de serviços e orçamento para manut. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Conobre Engenharia Construcao e 
Comercio Ltda - EPP - CNPJ 04.934.819/0001-87. Jose Marcelo Ferreira Matias - CPF 039796291-
63. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (0..) ...

Igaracy - PB, 01 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Consultoria técnica de engenharia para prestação dos serviços de acompanhamento 
e fiscalização da execução de obras conveniadas ao governo estadual e federal. Como também 
Consultoria Técnica de engenharia civil para prestação de serviços técnicos com: Acompanhamento 
de serviços urbanos tais com: Tapa buraco em pavimentação em vias públicas urbanas; recupe-
ração construção de galerias pluviais; desobstrução e reconstrução de rede de esgoto sanitário; 
levantamento de serviços e orçamento para manut. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 05.000 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 069 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA 
FÍSICA, 071 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Igaracy e: CT Nº 00075/2021 - 01.07.21 - CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO 
E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 22.500,00; CT Nº 00076/2021 - 01.07.21 - JOSE MARCELO 
FERREIRA MATIAS - R$ 16.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa os serviços 
de processamento e envio de dados dos sistemas da atenção básica e média complexidade da 
secretária de saúde tais como (CNES, SIASUS, BPA, FPO ETC...). Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 01 de Julho de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 19 de julho de 2021, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para os 
serviços de roço com corte de galhos de árvores de pequeno e médio porte. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Imaculada - PB, 01 de julho de 2021.
JOSÉ GILSON PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Execução dos serviços de ampliação do cemitério municipal de Ingá. CLASSIFICA-

ÇÃO FINAL: 1º - Construtora Edfficar Eireli - ME - R$.121.203,73; 2º - Concrenor Construções 
do Nordeste Eireli - ME - R$.121.905,78; 3º - Planeng Engenharia Ltda. - ME - R$.126.941,86; 
4º - Exata Construções, Engenharia e Imobiliária Ltda. - ME - R$.134.963,95; 5º - D2R3 Serviços 
de Construção Civil Eireli - ME - R$.138.645,39; 6º - Roque Construções e Serviços Eireli - EPP 
- R$.142.836,74; 7º - Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Eireli - EPP - R$.143.104,72; 
8º - Estrutural Serviços de Construção Civil e Locações Eireli - ME - R$.143.480,63; 9º - RG 
Engenharia e Serviços Ltda. - ME - R$.145.207,28; 10º - L R M Construções e Empreendimentos 
Ltda. - R$.148.553,59; 11º - Reta Construções e Incorporações Ltda. EPP - R$.153.757,63; e 12º - 
Dias Construções Ltda - EPP - R$.160.890,78. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Engenharia G 
B Empreendimentos e Projetos Ltda. - ME; GR Construtora Eireli - ME; e Harg Empreendimentos, 
Construções e Incorporações Ltda. - ME. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 
160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 01 de julho de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de quatro ruas neste 

Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - FM Serviços Ltda. - ME - R$.408.435,68; 2º - Nóbrega & 
Nóbrega Construções e Projetos Ltda. - EPP - R$.466.156,18; 3º - EOS Construções, Serviços e 
Locações Eireli - ME - R$.473.839,46; 4º - A S Construções Eireli - ME - R$.475.617,83; 5º - Roque 
Construções e Serviços Eireli - EPP - R$.478.000,00; e 6º - G S C Construtora e Serviços Ltda. 
- EPP - R$.478.000,00. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: BJC Construções Eireli - ME; e LA 
Engenharia e Locações Eireli - ME. A classificação final das propostas que apresentaram o mesmo 
valor, foi definida em sorteio público realizado no dia 30.06.21, às 10:00 horas, na sede da CPL, no 
endereço abaixo indicado, cuja convocação dos participantes do certame e demais interessados, 
se deu mediante publicação de comunicado no Diário Oficial do Estado e no jornal A União no 
dia 26.06.21. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 01 de julho de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAVE CGM:ZF6O-3K9H-FKUM-ETPM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09007/2021

PROCESSO ADM. Nº 2021/012464
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 877962

OBJETO:Registro de preços para eventual aquisição de kit aluno para atender as demandas 
de Escolas, CREIS e do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria de Educação e Cultura 
do Município de João Pessoa.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna pública a suspensão do Pregão Eletrônico nº 09007/2021 e, em consequência, informa 
que este será adiado, em razão da necessidade de revisão e eventuais alterações das informações 
inseridas no sistema de licitações-e. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 30/06/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
14/07/2021, às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.bre 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de30 de junhode 2021.Em razão da 
inviabilidade técnica de alteração de datas na plataforma licitações-e, o presente certame ocorrerá 
sob a chave de nº880666.

João Pessoa, 29 de junho de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: U837-B6OI-Y1ET-J3I2

PROCESSO Nº 04.853/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2021

DATA DE ABERTURA: 15/07/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO 

FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
(GEMAF).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. San-
dro Valério Santana Guimarães, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste, tornar 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da 
UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com 
o Pregoeiro e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 
08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS/SUS e TRANS. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. 
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003 e 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 01 de julho de 2021. 
Sandro Valério Santana Guimarães 

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2021
PROCESSO ADM. Nº. 2021/039723

CHAVE CGM: JPIQ-LP4I-1G8M-OH2R 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural (ANEXO I), para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Presidente da 

Comissão Setorial de Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade CHAMADA 
PÚBLICA, atinente ao objeto em referência. Os Grupos Formais deverão apresentar toda a docu-
mentação de habilitação e o projeto de venda no período de 05/07/2021 a 26/07/2021, das 08h às 
14h, na Sala da Comissão Setorial de Licitação. A abertura dos envelopes e análise dos documentos 
de habilitação e projetos de venda ocorrerá em sessão pública, a realizar-se em 27/07/2021, às 
09h, no Auditório do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Diógenes Chianca, nº 1777, 
Agua Fria, João Pessoa/PB, CEP 58.053-900. O Edital encontra-se à disposição dos interessados 
na Comissão Setorial de Licitação da SEDEC, situada na Rua Diógenes Chianca, nº 1.777 – Água 
Fria, João Pessoa/PB, no horário das 08h às 14h, em razão da grave situação de saúde pública 
que afeta nosso país, através do e-mail cslsedecjp@yahoo.com.br e no site http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir do dia 02 de julho de 2021.

João Pessoa, 01 de julho de 2021.
Anatilde Eleonore Teixeira Travassos

Presidente da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO Nº 91004/2020

HOMOLOGO a através da Seleção Baseada na Qualidade e Custo nº 91004/2020, regulada 
através da GN 2350-15, Processo Administrativo nº 2020/062041, que teve como objeto a “CONTRA-
TAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, ESTUDOS E PRO-
JETOS VISANDO A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DO ROGER – JOÃO PESSOA/PB, 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL), FINANCIADO 
COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), em favor do 
CONSÓRCIO TERRA E PROMON ENGENHARIA, CNPJ nº 42.289.056/0001-58, no valor global 
de R$ 1.053.604,75 (um milhão e cinquenta e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e cinco 
centavos). Os documentos atinentes ao certame estão disponíveis no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5070. 
Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 15 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 PLANEJAMENTO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 02 de julho de 2021          28
Publicidade



A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna  público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia N° 080/2021 para REFORMA DO ESTÁDIO DA GRAÇA, localizada no Bairro de Cruz das 
Armas, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 82001/2020

HOMOLOGO a através da Licitação Pública Nacional nº 82001/2020, regulada através da GN 
2349-15, Processo Administrativo nº 2019/045155, que teve como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRÁ-
FICA DIGITAL, DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, DA PLANTA DE VALORES 
GENÉRICOS E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO MU-
NICÍPIO DE JOÃO PESSOA”, Estado da Paraíba, Brasil, em favor do Consórcio João Pessoa Geo-
-Sustentável (Tecgeo-Aerocarta), CNPJ nº 41.895.130/0001-17, no valor total de R$ 17.765.054,80 
(dezessete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). 
Os documentos atinentes ao certame estão disponíveis no Portal da Transparência do Município 
de João Pessoa, link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5077. Qualquer 
informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 15 de junho de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

 Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA   AVISO DE LICITAÇÃO         

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/050615 da SEINFRA.

DATA DA SESSÃO: 15/07/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXE-

CUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL DE DOENÇAS RARAS.

CHAVE CGM: WRHO-C0GR-TVLY-H9WJ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 881236 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de sexta-feira 02/07/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Lei Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

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 INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.018/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/051153
CHAVE CGM: 0CMV-QOSY-9AL7-P5S9

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 07.018/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios 
a ser realizada no dia 04 de agosto de 2021, impreterivelmente as 10 h (dez horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de 
Implantação de Pavimentação e Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel 
Jansen no bairro de Costa e Silva, em João Pessoa/PB. 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 
SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO Nº 91003/2020

HOMOLOGO a através da Seleção Baseada na Qualidade e Custo nº 91003/2020, regulada 
através da GN 2350-15, Processo Administrativo nº 2020/062042, que teve como objeto a “ELA-
BORAÇÃO DO PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA/PB, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO IN-
TEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (PROGRAMA JOÃO PESSOA 
SUSTENTÁVEL), FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/
OC-BR (BR-L 1421), em favor da Empresa WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS 
DE CARBONO LTDA, CNPJ nº 08.294.685/0001-38, no valor total de global de R$  1.797.116,65 
(um milhão, setecentos e noventa e sete mil, cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). 
Os documentos atinentes ao certame estão disponíveis no Portal da Transparência do Município de 
João Pessoa, link: https:// https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5085. Qualquer 
informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 15 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 da Infraestrutura

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/050615 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 15/06/2021 
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXE-

CUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL DE DOENÇAS RARAS

CHAVE CGM: WRHO-C0GR-TVLY-H9WJ
INSTRUMENTO: A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEIN-

FRA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público 
que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço global. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site 
www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 881236 e no site http://transparencia.joaopes-
soa.pb.gov.br/licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir de sexta-feira 02/07/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, 
Decreto nº 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 
5.450/2005, Lei Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas 
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

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

EXTRATO DO TERMODE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.011/2021-UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE –MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELOSECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.
CNPJ –08.778.326/0001-56
CONTRATADO –CONSÓRCIO NOVO BEIRA RIO
CNPJ –41.339.626/0001-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/045167
LICITAÇÃO: Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) n° 93001/2020
OBJETO: ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
CLÁUSULAS ALTERADAS: a) Classificação Funcional
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.16.482.5552.021617 – Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Natureza da despesa: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria
Fonte: 1920
Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:art. 65 § 8° da Lei Federal n°. 8.666/93.
DATA DA CELEBRAÇÃO:01/07/2021
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 01 de julho de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.019/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ:08.778.326/0001-56
CONTRATADA:Firma QUALITY ATACADO EIRELI EPP
CNPJ:15.724.019/0001-58
OBJETO: 23 (VINTE E TRÊS) MOUSES
PRAZO EXECUÇÃO:30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:60 (sessenta) dias úteiscontados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº 71011/2020.
VALOR:R$ 768,89 (setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c)  Fonte de recursos: 1920
d)  Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 24 dejunhode 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.018/2021–UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ:08.778.326/0001-56
CONTRATADA:Firma WINPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ES-

CRITÓRIO EIRELI ME
CNPJ:21.923.2224/0001-45
OBJETO: 01 (UM) “DATA STORAGE”.
PRAZO EXECUÇÃO:30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:60 (sessenta) dias úteiscontados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº 71011/2020.
VALOR:R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c)  Fonte de recursos: 1920
d)  Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 24 dejunhode 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.017/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ:08.778.326/0001-56
CONTRATADA:ARIANE MENDES ROCHA
CNPJ:32.924.197/0001-41
OBJETO: 02 (DOIS) TELEVISORES 65’’.
PRAZO EXECUÇÃO:30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:60 (sessenta) dias úteiscontados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº 71011/2020.
VALOR:R$ 8.292,00 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c)  Fonte de recursos: 1920
d)  Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 24 dejunhode 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.016/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ:08.778.326/0001-56
CONTRATADA:4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
CNPJ:21.982.891/0001-07
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) SCANNERS.
PRAZO EXECUÇÃO:30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:60 (sessenta) dias úteiscontados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº 71011/2020.
VALOR:R$ 8.694,00 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c)  Fonte de recursos: 1920
d)  Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 24 dejunhode 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.015/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ:08.778.326/0001-56
CONTRATADA:VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI -EPP
CNPJ:26.168.952/0001-02
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS.
PRAZO EXECUÇÃO:30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:60 (sessenta) dias úteiscontados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº 71011/2020.
VALOR:R$ 21.240,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c)  Fonte de recursos: 1920
d)  Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 24 dejunhode 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.014/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ:08.778.326/0001-56
CONTRATADA:DATEN TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ:04.602.789/0001-01
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) NOTEBOOKS.
PRAZO EXECUÇÃO:30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:60 (sessenta) dias úteiscontados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº 71011/2020.
VALOR:R$ 73.680,00 (setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c)  Fonte de recursos: 1920
d)  Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 24 dejunhode 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2021, para o dia 08 

de Julho de 2021 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Presidente João 
Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 01 de Julho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviços de recargas de cartuchos. 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 Mu-
nicipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 30 de Junho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃONº DV004/2021

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar a Dispensa de licitação Nº DV004/2021(Processo administrativo nº 051/2021), 
queobjetiva a Contratação direta de pessoa jurídica Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos Ltda, 
CNPJ: 11.955.108/0001-54, para prestar serviços no recebimento e disposição final de resíduos 
sólidos (residenciais e comerciais) urbanos produzidos pelo município de Livramento-PB, conforme 
termo de referência;com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DV004/2021, 
a qual sugere a contratação direta da pessoa jurídica:Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos Ltda, 
CNPJ: 11.955.108/0001-54, endereço comercial à Rodovia PB-138, Nº S/N, Zona Rural, CEP: 58.444-
000, Cidade: Campina Grande-PB, com o valor total de R$ 17.500,00 (Dezessete mil quinhentos 
reais) pelas 350 toneladas. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 16 de junho de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 121/2021
Dispensa de Licitação nº DV004/2021. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

EcosoloGestao Ambiental de ResiduosLtda, CNPJ: 11.955.108/0001-54, Rodovia PB-138, Nº S/N, 
Zona Rural, CEP: 58.444-000, Cidade: Campina Grande-PB. Valor total contratado: R$ 17.500,00 
(Dezessete mil e quinhentos reais). Objeto: Prestar serviços no recebimento e disposição final de 
resíduos sólidos (residenciais e comerciais) urbanos produzidos pelo município de Livramento-PB, 
conforme termo de referência. Início dos serviços: Imediato. Vigência do contrato:Até 31/12/2021.
Fonte de recurso: Próprios do Município de Livramento/PB (Diversos). Dotação: Secretaria de Ser-
viços Urbanos - QDD/2021. Partes Contratantes: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e 
o Sr. Pedro Paulo Araújo Medeiros, CPF Nº 085.826.274-67(Pela contratada).

Livramento/PB, 18 de junho de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito
Objeto 1: Contratação direta da empresa SAAGP Contabilidade e Consultoria em Gestão Pública 

Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77, Rua José Virgolino da Silva, Nº 10 (Sala 02), Bairro Nova 
Coremas, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB, para prestar serviços de assessoria e consul-
toria técnica especializada junto ao setor de licitações das diversas Secretarias da Prefeitura de 
Livramento-PB, elaboração de relatório resumido das licitações, contratos, aditivos e acompanha-
mento até a decisão final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba dos 
procedimentos licitatórios (exceto as licitações da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde), 
ficando extensivo a autuar como Presidente de Comissão, quando for solicitado pela autoridade 
competente, conforme termo de referência. 

Objeto 2: Contratação direta da empresa SAAGP Contabilidade e Consultoria em Gestão Pública 
Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77, Rua José Virgolino da Silva, Nº 10 (Sala 02), Bairro Nova 
Coremas, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB, para prestar serviços de assessoria e consultoria 
técnica especializada junto ao setor de licitações da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Livramento-PB, elaboração de relatório resumido das licitações, contratos, aditivos 
e acompanhamento até a decisão final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba dos procedimentos licitatórios, ficando extensivo a autuar como Presidente de Comissão, 
quando for solicitado pela autoridade competente, conforme termo de referência. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 121/2021
Dispensa de Licitação nº DV004/2021. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. 

Contratada:EcosoloGestao Ambiental de ResiduosLtda, CNPJ: 11.955.108/0001-54, Rodovia PB-
138, Nº S/N, Zona Rural, CEP: 58.444-000, Cidade: Campina Grande-PB.Valor total contratado: 
R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais). Objeto:Prestar serviços no recebimento e dispo-
sição final de resíduos sólidos (residenciais e comerciais) urbanos produzidos pelo município de 
Livramento-PB, conforme termo de referência. Início dos serviços: Imediato. Vigência do contrato:Até 
31/12/2021.Fonte de recurso:Próprios do Município de Livramento/PB (Diversos). Dotação:Secretaria 
de Serviços Urbanos - QDD/2021. Partes Contratantes: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contra-
tante) e o Sr. Pedro Paulo Araújo Medeiros, CPF Nº 085.826.274-67(Pela contratada).

Livramento/PB, 18 de junho de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 
GABINETE DO PREFEITO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de veículos 0 KM, novos, com o objetivo 
de atender as necessidades de secretarias do município de Nazarezinho-PB.

VENCEDORES:
COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA – CNPJ: 34.037.756/0001-27, com o valor de 

R$ 99.980,00 (noventa e nove mil novecentos e oitenta reais); FIORI VEICOLO S.A – CNPJ: 
35.715.234/0008-76, com o valor de R$93.999,00 (noventa e três mil novecentos e noventa e 
nove reais). Perfazendo o valor global de R$193.979,00 (cento e noventa e três mil novecentos 
e setenta e nove).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob penalidades da lei.

Nazarezinho,01 de julho de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 75/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: ROCHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
OBJETO DO ADITIVO: Realinhamento no valor do litro daGASOLINA COMUMpara R$5,41; e 

do DIESEL S10 para R$ 4,47.
VIGÊNCIA: 07 de junho de 2021 a 30 de julho de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 17 de junho de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho Dagua-PB. 
CONTRATADA: MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNP sob o nº 

26.781.189/0001-90.
Objeto: Reforma da Unidade Básica de Saúde no Distrito do Socorro, no município de Olho 

Dagua-PB, atendendo a Proposta nº 11471.4510001/20-002
Valor global: R$ 79.580,16 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos).

Olho Dagua-PB, 01 de julho de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 0002/2021

Objeto: Reforma da Unidade Básica de Saúde no Distrito do Socorro, no município de Olho 
Dagua-PB, atendendo a Proposta nº 11471.4510001/20-002.

Vencedora:MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNP sob o nº 
26.781.189/0001-90, com o valor global de R$ 79.580,16 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta 
reais e dezesseis centavos).

Resolve, com fundamento no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. 
Desde já fica convocada para assinatura do contrato.

Olho Dagua– PB, 01dejulho de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, vem 

realizar Chamada Pública nº 0004/2021, para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural para atendimento dos Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino 
do Municipio de Olho D’água/PB, que será realizada no dia 23 de Julho de 2021, às 08:30 horas, 
na Sala da Comissão de Licitação, considerando o disposoto da Lei Federal n° 8.666/1993, §1º do 
art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 alterada pela 
Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de Abril  2015, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), através do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, e demais normas que 
regem a matéria. Demais esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone (083) 3483-1003. 

Olho D´agua - PB,  01 de Julho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00018/2021, em 29.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL TANQUE 

CHEIO CRISTO EIRELI - ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de João 

Pessoa, de forma parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficiais e locados mediante 
as necessidades das Secretarias.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 30 de Junho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS 

O CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 00040/2020, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A EMPRESA 
NORMAG NORTHEAST MAGNETITE PROSPECÇÃO E MINERAÇÃO – DEMAIS, PUBLICADOS 
NO DOE DIA 26/06/2021 PAGINA 20 E JORNAL A UNIAO DIA 26/06/2021 PAGINA 26.

PEDRA BRANCA-PB, 01 DE JULHO DE 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE CADASTRO 

DE FORNECEDORES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a 
espécie, que CONVOCA todas as empresas interessadas em se cadastrarem ou se recadastrarem 
junto ao quadro de fornecedores, para obtenção de CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL. O 
cadastro poderá ser realizado, preferencialmente, através do e-mail licitacao@pedroregis.pb.gov.br 
ou presencialmente na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital de convocação estará disponível 
através do link https://www.pedroregis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 01 de Julho de 2021.
Polyana Farias da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00034/2021
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios do-

mésticos destinados a todas as secretarias do município de Piancó-PB. 
Vencedoras: LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO – CNPJ 35.785.276/0001-07, 

valor global de R$ 7.923,40 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), MEIRE 
KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME – CNPJ 21.062.777/0001-50 valor global 
de R$ 9.260,00 (nove mil e duzentos e sessenta reais).  

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 01 de Julho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO (SEGUNDA ADJUDICAÇÃO)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00034/2021

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 02 de julho de 2021 29
Publicidade



Vencedoras: LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO – CNPJ 35.785.276/0001-07 
valor global de R$ 7.923,40 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), MEIRE 
KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME – CNPJ 21.062.777/0001-50 valor global 
de R$ 9.260,00 (nove mil e duzentos e sessenta reais). 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios do-
mésticos destinados a todas as secretarias do município de Piancó-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 29 de junho de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

DE RATIFICAÇÃO 
RATIFICO, A DISPENSA Nº 00038/2021, EM FAVOR DA EMPRESA B.P.D SERVIÇOS E 

COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA – ME; CNPJ Nº 
33.872.786/0001-96, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓ-
GICOS A SEREM UTILIZADOS NOS PSF’S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) E CENTRO DE 
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.
COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 21.372,00 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SETEN-
TA E DOIS REAIS), EM CONSEQUÊNCIA FICA AMESMA CONVOCADA A ASSINAR O TERMO 
CONTRATUAL, CONFORME O ART. 4º, ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020ART. 64, CAPUT, E DA LEI Nº 8.666/93. 

PIANCÓ-PB, EM01 DE JULHO DE 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00038/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADO:B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA – ME; CNPJ Nº 33.872.786/0001-96.
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NOS 

PSF’S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 
(CEO) PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 21.372,00 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E 
DOIS REAIS).

PIANCÓ-PB, EM 01 DE JULHO DE 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADATECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME – CNPJ nº 

05.301.712/0001-64
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática 

para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 220.259,83 (duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

e três centavos).
Piancó-PB, 29 deJunhode 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

O Prefeito Municipal de Puxinanã, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e considerando a necessidade de melhor 
adequar as funções admirativas com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública. 
Determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
009/2021, que tem por objeto a sistema de registro de preços para aquisição de eventual Cesta 
Básica destinadas a Doação para as Famílias Carentes do Município.

ADMINISTRATIVOS. Para fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se.
Puxinanã, 01 de julho de 2021. 

Felipe Gurgel Coutinho
Prefeito Constitucional.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇON° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVONº 073/2021

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO a deliberação 
da Comissão Permanente de Licitação -CPL/PMSR, no procedimento referente à TOMADADE 
PREÇONº 003/2021 - CPL/PMSR;CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregu-
laridade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADADE PREÇO Nº 003/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVONº 073/2021 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PONTOS DE EMBARQUE E 
DESEMBARQUE, INTEGRANTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB, tipo menor preço global, conforme projeto básico, a empresa a seguir relacionada 
com o respectivo valor: 

MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 08.597.968/0001-59- Valor Global de 
R$57.016,17 (Cinquenta e sete mil, dezesseis reais e dezessete centavos);

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA, CNPJ: 08.597.968/0001-59 a execução dos serviços, conforme disposto no objeto do 
presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB, 01de julho de 2021.
JOSÉ ALVES DE MORAIS

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

Santa Rita - PB, 01 de julho de 2021. 
OSUPERINTENDENTE DEMOBILIDADE URBANADO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2021, que objeti-

va: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SUPERINTEDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA 
(SEMOB) DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 02.502.673/0001-75
Valor Mensal R$: 18.250,00
Valor Global R$ 219.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ ALVES DE MORAIS
SUPERINTENDENTE DE MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 01 de julho de 2021. 
OSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃODO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº014/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores:

- MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 328.905,90
- HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 127.980,00
- BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 21.189.579/0001-52
Valor R$: 53.305,90
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 dejulhode 2021. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº017/2021, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81
Valor R$: 30.000,00
- CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 02.596.872/0001-90
Valor R$: 197.400,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, sediada na RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTE-

AMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300-27, torna público que 
realizará o Pregão Eletrônico 029/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ESPORTIVO E DE DANÇA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, 
DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 
15 de Julho de 2021. 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; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação perti-
nente, 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:pmsrpregaoeletronico@
gmail.com Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 01deJulho de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na realização de exames de imaginologia compreendendo radiologia tipo raio–x, 
ultrassonografia e tomografia para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município 
do São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CLINICA ROCHA LTDA - R$ 1.000,00; FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA - R$ 98.550,00; UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 67.425,00.

São Bentinho - PB, 22 de Junho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na realização de exames laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: LABORATÓRIO PREXAME LTDA ME - R$ 36.441,21; LABVAS–LA-
BORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL - R$ 35.631,35; POLICLINICA 
POPULAR PATOENSE LTDA - R$ 595,00.

São Bentinho - PB, 22 de Junho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho eCT Nº 00114/2021 - 23.06.21 
- LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL - R$ 35.631,35; CT 
Nº 00115/2021 - 23.06.21 - LABORATÓRIO PREXAME LTDA ME - R$ 36.441,21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material de informática, equipamentos de segurança eletrônica, 
formatação de computadores, manutenção de impressoras e reciclagem de cartucho e toner para 
atender a demanda de todas as Secretarias do Município de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00119/2021 - 30.06.21 
- EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 - R$ 29.950,00; CT Nº 00120/2021 - 
30.06.21 - HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - R$ 45.898,75; CT Nº 00121/2021 
- 30.06.21 - IVANILTO DA COSTA VIEIRA - R$ 629,80; CT Nº 00122/2021 - 30.06.21 - J.L. DO 
B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME - R$ 23.529,49; CT Nº 00123/2021 - 30.06.21 - 
JOSIVAN MELQUIDES NÓBREGA ME - R$ 134.911,00; CT Nº 00124/2021 - 30.06.21 - LICITAR 
COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 6.690,00; CT Nº 00125/2021 - 30.06.21 - NILDO FREITAS 
DANTAS - ME - R$ 22.270,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepipedos em vias Públicas no Peri-

mentro Urbano do Municipio de São José do Sabugí/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto 
Básico em Anexo. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 519.916,14. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 01 de Julho de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Julho de 2021, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Hortifrutigranjeiros (carnes, frango, 
peixes, queijos, ovos e embutidos) para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
SAMU e Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 01 de Julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Presencial nº 00051/2021, onde 

se lê: “0052/2021”; leia-se: “0051/2021”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 01 de Julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTÁVEL). 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Tacima: 02.020 SEC FINANÇAS, PLAN ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 
MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2009 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 04000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL – MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04000.12.365.2010.2017 MANTER 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04000.12.365.2010.2018 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 05.000 SECRETARIA 
DE SAÚDE – FMS 05000.10.301.2008.2026 MANUTENÃO ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO 
BASICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07000.08.244.2005.2044 MANTER 
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.000 SEC 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIVIDADES DA 
SEC DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 01/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 
00083/2021 - 01.07.21 - JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA 11402502486 - R$ 15.000,00.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

PORTARIA/PAD N° 134/2021
VISTA SERRANA – PB, 01 DE JULHO DE 2021.

A PRESIDENTA DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESIGNADA PELA PORTA-
RIA Nº 126/2021, DE 21 DE JUNHO DE 2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA 
PARAÍBA DE 24 DE JUNHO DE 2021.
RESOLVE:
Nos termos da Lei Municipal nº 14/1997, de 23/09/1997, combinado com outras normas legais, 
designar à senhora Salézia Gomes Xavier, professora do quadro efetivo da Prefeitura, portadora 
da matrícula nº 195, para exercer as funções de Secretária da Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, instaurada pela Portaria do Prefeito Municipal de n° 126/2021, durante a sua 
existência, exercendo as funções que lhe são peculiares e são previstas na legislação específica, 
fazendo cumprir os princípios constitucionais inerentes a administração pública conforme toma 
ciência da nomeação no próprio ato, se comprometendo a cumprir com zelo e probidade os atos 
de secretaria do PAD.

Vista Serrana (PB), 01 de julho de 2021.
JOANA DARC XAVIER PEREIRA

Presidente do PAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

ERRTA AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.094/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, que onde -se - lê:  às 
09hs:01min do dia 02   de julho de 2021,Leia-se-corretamente: 09hs:01min do dia 15   de julho de 
2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de material odontológico, destinados as atividades da secretaria de saúde do município 
de Vista Serrana/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais 
legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: vistaserranacpl@gmail.com.Edital:www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 30 de junho de 2021  
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021./2021

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, ONDE -SE -LE às 
09hs:01min do dia 02   de julho de 2021, LEIA- SE -CORRETAMENTE : 15 DE JULHO 11:00HS 
licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de material médico hospitalar e laboratório  destinados as atividades da secretaria de 
saúde do município de Vista Serrana/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei 
nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. www.
portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 30 de junho de 2021 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS
 

SUPLAN
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 29/2021
REGISTRO Nº 21-01152-6

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-
NHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA, 
EM MONTEIRO - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 21 de julho de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 01 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL
 

SUPLAN
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 30/2021
REGISTRO Nº 21-01159-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GUARITA E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO SANITÁRIA DA 
LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL DE MAMANGUAPE - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 23 de julho de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 01 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL
 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2021
PROCESSO Nº 19.000.032163.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS, destinado a 
DIVERSOS HOSPITAIS: HEETSHL, HMDJMP, CPAM, CHCF, CSCA, HPMGER, CSG, HDLAS, 
HRSRM, HGM, HRP, HMSF, HRQ, HETCG, HCCG, HGT, HRDJC, HINL, MPF, HMSC, HRWL, HEM, 
HDDJGS, HDFBC, HRCR, HRC, HRS e HRPSRC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01136-1
João Pessoa, 01 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PBGÁS
Aviso

de Audiência Pública Nº 003/2021
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agostode 2021.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 20 de julho de 2021, às 14h, e qualquer in-
teressado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 29 
de junho de 2021.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Engenho Velho. IT: 231.072,00 
Volume: 250.000,00 m³ – NE: 10 –MUNICÍPIO: Pocinhos/PB- Processo: 2021-005903/TEC/AA-6685.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 25 
de junho de 2021.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Gavião. IT: 356.940,63 Volume: 
1.450.840,00 m³ – NE: 200 –MUNICÍPIO: Fagundes/PB- Processo: 2021-005831/TEC/AA-6681.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
24 de junho de 2021.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Genipapeiro. IT: 362.020,83 
Volume: 1.948.300 m³ – NE: 20 –MUNICÍPIO: São José de Lagoa Tapada/PB- Processo: 2021-
005823/TEC/AA-6679.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 22 de 
junho de 2021.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Serra Branca. IT: 624.382,69 Volume: 
14.042.568 m³ – NE: 20 –MUNICÍPIO: Serra Branca/PB- Processo: 2021-005749/TEC/AA-6675.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
22 de junho de 2021.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Cacimba de Várzea. IT: 
261.769,92 Volume: 9.264.321,00 m³ – NE: 20 –MUNICÍPIO: Cacimba de Dentro/PB- Processo: 
2021-005740/TEC/AA-6674.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 24 
de junho de 2021.  Para atividade de: Recuperação do açude Pedra Lisa. IT: 9.964.226,10 Volume: 
4.929.420,00 m³ – NE: 100 –MUNICÍPIO: Imaculada/PB- Processo: 2021-005825/TEC/AA-6680.

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, 25 de junho de 2021, a  
Renovação da Licença de Instalaçãopara a construção do Açude de Porcos, com IT: 11.144.099,58, 
localizado no Município de Pedra Lavrada/PB, sob processo de nº 2021-005845/TEC/LI-7979.

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 da Barragem Retiro, com IT: 24.551.867,91, 
localizada no Município de Cuité/PB, sob processo de nº 2021-005720/TEC/LI-7960.

ESTADO DA PARAIBA
MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 01/2021

A Câmara Municipal de Juazeirinho/PB, avisa aos interessados que adiara para as 08 horas 
do dia 14de julho de 2021, no mesmo local já marcado a sessão pública do Pregão Presencial n°. 
001/2021, objetivo locar um veículo, edital disponível no site www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho/PB, 30 de junho de 2021.
JOÃO DE MELO ARAÚJO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AUTORIZAÇÃO–DISPENSA Nº 0001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectivas Razões da Escolha que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV0001/2021, que 
objetiva: Aquisição de material mobiliário destinado ao atendimento das necessidades da Câmara 
Municipal de Aroeiras – PB; AUTORIZO nos termos do art. 72, VIII da Lei nº 14.133/21 o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JANDERSON COSTA LEAO LIMA- R$ 29.324,00.

Aroeiras - PB, 14 de junho de 2021
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Presidente 

POLYUTIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS – CNPJ/MF Nº. 
09.139.890/0001-91 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA – Ficam convo-
cados, os Senhores acionistas para se reunirem, na sua sede social na Rua Hortêncio Ribeiro de 
Luna, nº 1151 na proximidade da BR 101 km-02, Distrito Industrial de João Pessoa, Paraíba, em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 10 de julho de 2021, às 09:00 horas, em primeira 
convocação: em Assembleia Geral Ordinária para fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: I - Apreciação do Relatório da Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios sociais dos anos de 2019 e 2020 em ; II - Outros assuntos do 
interesse da sociedade; em Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem a seguinte ordem 
do dia: I – Modificação dos Estatutos Sociais conforme Proposta da Diretoria: II – Eleição da Dire-
toria para preenchimento do cargo de Diretor Administrativo: III – Outros Assuntos do interesse da 
sociedade. João Pessoa, 30 de junho de 2021. A Diretoria

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIACAO E TECELAGEM DE 
JOAO PESSOA, CABEDELO, CONDE, CAAPORA E ALHANDRA, CNPJ n. 09.302.092/0001-39, 
neste ato representado por sua presidente Jeane Silva Souza e a UNITEXTIL INDÚSTRIA TEXTIL 
EIRELI, sob o nome fantasia UNITEXTIL, inscrita no CNPJ n. 03.652.452/0001-46 e sua filial 
localizada no estado da Paraíba torna pública através do presente o Edital deconvocaçãopara 
participação em assembleia, com o objetivo discutir a celebração de “Acordo Coletivo de trabalho”, 
sendo a referida agendada para o próximo dia 06 de julho de 2021 às 13h00minhoras em primeira 
convocação com deliberação a partir da presença de 50% mais 1 dos trabalhadores da citada 
empresa e a segunda convocação às 13h30min com o número de em segunda com número  de 
1/3 (um terço) dos funcionários da empregadora, e a terceira às 14h00min com qualquer número de 
trabalhadores presentes, que  será realizada na sede da matriz da UNITEXTIL INDÚSTRIA TEXTIL 
EIRELI, localizada a Avenida Parque, s/n, Distrito Industrial, CEP 58.082.030, João Pessoa, estado 
da Paraíba. A referida assembleia tem como objetivo a discussão acerca do estabelecimento de 
jornada de trabalho especial de regime 5X2 e, ainda o labor de segunda a sexta-feira nos turnos 
“A” e ‘B”e de domingo a quinta feira no turno “C”,  com estabelecimento de jornadas maiores em 
dias alternados em detrimento de jornada menores nos demais, respeitado o descanso entre uma 
jornada e outra e, ainda a manutenção do descanso contínuo, convivência familiar dos trabalhadores 
com familiares e manutenção de suas atividades sociais. Publicado no Jornal União no dia 01 de 
julho de 2021, página 28 –republicado por incorreção. 

Edital nº. 01/2021
O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DA PARAÍBA (SINDSEMPPB), de conformidade com o que dispõe o art. 23º, X, c/c o art. 35º do 
Estatuto Social da Entidade, 

Resolve tornar público Edital nos seguintes termos:
I – Ficam convocadas as eleições para os cargos da Diretoria Executiva  do SINDICATO DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA (SINDSEMPPB) a ser rea-
lizada em 30 (trinta) de julho de 2021, de conformidade com as normas estatutárias e regulamento 
a ser expedido pela Comissão Eleitoral no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da publicação 
do presente Edital.

II – Designa Comissão Eleitoral composta pelos Servidores CLÉBER CARNEIRO DA SILVA, 
ANA MARIA DO NASCIMENTO NUNES, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS e ANDRÉ 
LUIS CAVALCANTI CHAVES,  este último como Suplente, para, sob a Presidência do primeiro, 
conduzir o processo eleitoral de que trata o presente Edital.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paraíba-PB,  30 de junho de 2021.

FELIPE TIBÉRIO TORRES DE MEDEIROS
Presidente

Luan Roberto Gomes de Lima torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Am-
biente a Licença de Operação, para PLANTEK SERVIÇOS LTDA situada na Av. Vasco da Gama, 
n° 361, Sala 201.

A GERAN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIAEIRELI, inscrita noCNPJnº 
15.812.262/0001-28, torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação, para uma edificação multifamiliar, localizado na rua Dr. Valdevino Gregório de An-
drade, s/n– Gramame,Res. Village Cowboy II - setor 56, quadra 174, lote 0336- João Pessoa– PB.

A GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E IMOBILIARIAEIRELI, inscrita noCNPJnº 
10.926.659/0001-80, torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
Prévia, para uma edificação multifamiliar, localizado na rua Bancária Meira Lima, s/n– Bancários, 
setor 08, quadra 127, lote 0518- João Pessoa– PB.

ARNALDO BARBOSA DO AMARAL JÚNIIOR CPF 931.205.754-53, torna público que requereu à 
SEMAPA- Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, à LICENÇA OPERACIONAL, para 
construção de um imóvel comercial situado na Rua Projetada 01. Loteamento parque Esperança 
Quadra 09, lote 19, Cabedelo - PB.

Eu WJN Construtora Ltda, inscrita no CNPJ: 14.902.735/0001-15, torna publico,que requereu a 
SEMAM - Secretaria do Meio Ambiente a Licença Previa, para a construção de um residencial 
multi-familiar, situado na Rua Jaime Gomes da Barros, ST 41. QD 174. LT 0289. Antiga VL 09, LT 
282, QD 548 QUADRAMARES/JOSÉ AMÉRICO.

A Drogaria Drogavista LTDA (Redepharma – CNPJ 00.958.548/0036-79) torna público que requereu 
a SEMAN- Secretária de Meio Ambiente a Licença de Operação para atividade drogaria, localizada 
no endereço Rua Daniel Pessoa, N° 34, Bairro Ernesto Geisel.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 02 de julho de 2021          30
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