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 Colunas

O nosso futebol continua o mesmo, sem 
nenhuma empolgação com os nossos representantes 
no Campeonato Brasileiro, patinando sem mostrar 

uma regularidade.  Página 22

Geraldo Varela

Melhor chamá-los de descuidados, de máscaras 
caídas no queixo, de cair o queixo, penduradas nas 
orelhas, cabides de desleixo, que descobrem a face 

sem encobrir os riscos.  Página 2

Clóvis Roberto
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Foto: Divulgação

Aguiar é a cidade escolhida para sediar o Bingo, equipamento de R$ 20 milhões que será usado por pesquisadores brasileiros para investigar o universo. Página 8

Primeiro radiotelescópio do país será instalado na PB

Jogos Paralímpicos 
Divulgada ontem, comitiva 

brasileira irá levar 13 paratletas 
paraibanos a Tóquio, entre eles, 

Joeferson Marinho. Página 21
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Janela Quebrada Festival audiovisual exibe, a partir de hoje, 34 
produções experimentais que dialogam com outras vertentes da arte. Página 9

Foto: Divulgação/Janela Quebrada

Covid-19: taxa de 
transmissibilidade
cai, diz observatório
Dados do Observatório de Síndromes Respiratórias mostram a eficácia do cumprimento 
de decreto com medidas mais restritivas, adotado a partir de 19 de junho. Página 4

EsportesCultura

Pequenos negócios geram mais 
2,7 mil empregos em maio

Reunião assegura recursos para 
Centro de Convenções de CG

Saúde primária: Estado tem a 2a 
melhor avaliação do Nordeste

No acumulado do ano, micro e pequenas empresas geraram 
saldo de 11 mil postos de trabalho, aponta Sebrae. Página 17

Em Brasília, governador João Azevêdo trata de pauta 
com secretários do Ministério do Turismo. Página 4

Dezessete municípios recebem selo de qualidade, o que 
coloca a Paraíba atrás, apenas, do Ceará. Página 6

Pesa no bolso Cesta básica sobe pela quarta 
vez, somente este ano, em João Pessoa. Página 17

Foto: Evandro Pereira

Economia

Aglomeração coloca prefeita 
de Uiraúna na mira da Justiça
Ministério Público investiga participação da gestora em 
queima de fogos, burlando medidas restritivas. Página 13

Últimas

Paraíba

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

402.175

18.854.806

184.394.772

8.724

527.016

3.988.239
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS VACINAS APLICADAS

1.886.458

106.269.948

3.254.291.010
Privatização Governo pretende vender 100% dos 
Correios em leilão no primeiro trimestre de 2022. Página 18

Foto: Marcus Antonius
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Segurança alimentar para a população em vulnerabilidade social, 
fomento à economia nos municípios e geração de emprego e renda. 
Eis o tripé que dá dimensão qualitativa ao programa Tá na Mesa, lan-
çado no final do mês passado pelo Governo do Estado, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Humano.  

Certamente, é o maior programa emergencial de segurança alimentar 
já lançado na Paraíba. Os números envolvidos na ação corroboram essa 
assertiva: serão mais de 25 mil refeições diárias em 83 cidades, o que re-
presenta um investimento de mais de R$ 13 milhões.  

O grande trunfo desse programa é unir a ação social, que é fun-
damental nesses tempos de pandemia, quando centenas de pessoas 
passam por dificuldades financeiras e, consequentemente, por priva-
ções de ordem alimentar, ao incentivo à economia, uma vez que são 
os restaurantes dos próprios municípios contemplados que terão a in-
cumbência de fornecer os almoços diários. Isso significa mais dinheiro 
circulando nas cidades e a manutenção de empregos em estabeleci-
mentos alimentares que, por conta da pandemia, estavam com difi-
culdades de funcionamento, sendo que, para muitos, isso representou 
uma oportunidade para reabrirem seus restaurantes.    

O combate à pandemia de covid-19, como sabemos, não demanda ações 
apenas no segmento da saúde. Há outras demandas associadas à crise sa-
nitária que precisam ser enfrentadas. E nesse particular, o programa Tá 
na Mesa desempenha um papel importante. Não fosse essa visão ampliada 
para o enfrentamento da citada crise em outras frentes, e não somente no 
âmbito da saúde, teríamos um cenário ainda mais problemático, no que diz 
respeito à segurança alimentar de milhares de paraibanos.  

Há que se destacar o esforço governamental para disponibilizar 
a refeição ao preço simbólico de R$ 1 por unidade. Devido à eficiên-
cia fiscal do estado, está sendo possível ao governo fazer esse com-
plemento financeiro, de modo a oferecer alimentação de qualidade 
ao público-alvo do programa. 

Essa ação se torna ainda mais importante face a dados recentes 
de uma pesquisa do grupo Alimento para Justiça, em colaboração 
com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da 
Universidade de Brasília, realizada entre novembro e dezembro de 
2020: descobriu-se que 59,4% dos domicílios brasileiros se encon-
tram em situação de IA (insegurança alimentar), caracterizada pela 
redução e incerteza quanto ao acesso regular aos alimentos. 

Ação social e economia Multidão mascarada
Os novos mascarados passam em idas 

e vindas pelas feridas da cidade. Bustos, ar-
bustos, praças, ruas, todos em monólogos 
quase incomunicáveis a observar a trans-
mutação. As bocas escondidas fazem os 
olhares dizerem mais palavras, falantes ou 
silenciosos são prisioneiros de si mesmos. 
Os olhos são línguas universais que não ne-
cessitam de tradutores. Choram e sorriem 
instintivamente, revelam-
se entre frestas de dores e 
cores, em cervejas e licores.

E lá estão elas, as al-
mas penadas da vida divi-
dindo o dia pelas esquinas 
e semáforos, sinais da des-
nutrição urbana. À noite, 
nas cinzas horas, elas des-
falecem sob marquises, 
bancos concreto, feito tú-
mulos de sonos intranqui-
los. Zumbis semimortos que ressuscitarão 
ao amanhecer. Eis o dia seguinte do juízo 
afinal removido de remorsos, pois a ordem 
diária é sobreviver. 

Lá se vão as mãos estiradas novamen-
te quando o vermelho fecha para a vida no 
cruzamento. Represados antes da faixa de 
pedestres, pequenos mundos são alvejados 
por reais pedradas viventes esmorecidos 
por “nãos” e desculpa, por quase lágrimas e 
uns trocados. Rotina sem hora marcada, que 
distribui marcas em asfalto.

Vazias estão frigideiras, panelas bati-

das ou não, barrigas, almas após cheias de 
ocos pensamentos, imediatas necessidades 
de sobreviver. São flores espalhadas pelos 
cantos sem jarros para serem cuidadas, 
penduradas em cabides feito fantoches pe-
los campos de concreto. Perdidos e achados 
pobres de posses com ricas possibilidades, 
pobres de espírito recheados de dinheiros.

Gosto da ideia dos mascarados, mas 
também dos que, aos pou-
cos, vão se desmascaran-
do. Melhor chamá-los de 
descuidados, de máscaras 
caídas no queixo, de cair 
o queixo, penduradas nas 
orelhas, cabides de desleixo, 
que descobrem a face sem 
encobrir os riscos.

A cena se repete na 
volta dos mascarados. Por 
horas, pelo lado de fora, 

sorrisos amarelos, mundos paralelos. É a 
mistura do liquidificador diário em falas, es-
tradas, perguntas, respostas, amenidades, 
tempestades. Ponteiros desajustados, seres 
viventes em migalhas.  

E o sinal abre verde. Fecham-se as 
possibilidades dos pedintes, o intervalo 
em que pode pingar solidariedade, em que 
olhares por trás de máscaras. As janelas no 
automático fumê ignoram os vultos amon-
toados. Vidas seguem, vidas param, vidas 
atropeladas até o próximo sinal vermelho, 
um freio humano. 

Torre, o bairro de Seu Joaquim
Leonardo, velho amigo Léo, antigo 

parceiro de sinuca e de paquera, únicos 
jogos que nos levavam a campo, surge 
como fantasma perdido, com ar de as-
sombro, saindo de uma agência da Caixa, 
na Torre. Ele me viu primeiro e gritou por 
trás dos óculos, reconhecendo-me. 

Ah quanto tempo, hem Léo! 
Vínhamos da noite, descíamos do 

bonde na esquina da Juarez Távora com 
a Maroquinha Ramos, onde, uma casa de-
pois da outra, nos recolhíamos. Aí Léo ga-
nhou o Sul, se fez por lá, e depois de uns 
cinquenta anos, isto, meio século, acha de 
cruzar com meus passos numa rua que, 
sem sair do lugar, não é mais a Adolfo 
Cyrne, ponto da marinete do velho Orlan-
do, pai de sua namorada. 

Foi mais fácil reconhe-
cer você do que reconhecer 
a Torre. Tem nada a ver com 
a que levei comigo.

Está de bengala, mas 
firme, o aperto de mão ain-
da forte, de punhos cheios, a 
bengala me parecendo mais 
um hábito do que uma esco-
ra.

Pediu notícias de Sales, era como 
chamávamos Pontes da Silva, o bibliófilo, 
artista gráfico, professor, editor e livrei-
ro que a Paraíba conheceu, filho de um 
marceneiro que fabricava violinos, ofici-
na e morada na nossa rua.

E compreendi aquele ar de espanto 
de Léo, apurando as vistas na avenida 
igual a todas as grandes vias movimen-
tadas do mundo. Pisando incerto como se 
lhe faltasse terra nos pés. 

 Expulsaram a Torre do seu habitat. 
A Torre da minha primeira crônica não 
cabia de mangueiras, jaqueiras, trapiás, 
ariticuns, fruta-pães, o pomar que eu ti-
nha deixado nas terras da infância. 

No nosso tempo, de vez em quando 

apontava, arrastando-se de algum ter-
reno baldio ou fundo de quintal, um jipe, 
um Ford ou Chevrolet 47 ou 48 que a Tor-
re saía juntando as peças, independente 
de marca, e conseguia dar tração, apitar 
e sair riscando o massapé da rua. A ma-
rinete do velho Orlando, que puxava de 
uma perna, ela e não ele, foi totalmente 
“made in Torre”. Como foi da Torre a pri-
meira luneta astronômica a demarcar no 
infinito andar de cima as terras que não 
tivemos cá embaixo. Digo tivemos, mas 
o rastreador mesmo era Onildo, pai de 
Sílvio e Jairo Osias. Torre de Zé Bezerra, 
Walter Santos e, até o mês passado, de Se-
rafim Rego Filho. 

Torre generosa de terra e de homens. 
Mário Di Láscio me contou: Todo o sítio 

que recebe esse nome, com 
alguns arruamentos que o 
progresso foi adensando, 
pertencia a Manuel Deo-
dato. Joaquim Torres era o 
encarregado da adminis-
tração, quem autorizava a 
construção de casas, quem 
cobrava o aluguel, quem 
admitia e quem despejava. 

Despejava, não, que só a muito custo ele 
chegava a esses extremos. Mesmo na fun-
ção de cobrador, era Seu Joaquim quem 
intercedia junto ao proprietário em favor 
do inquilino em atraso, quem pedia paci-
ência ou quem reivindicava uma melho-
ria do imóvel. 

Seu Joaquim morreu e os foreiros e 
inquilinos de Manuel Deodato fizeram 
um abaixo-assinado ao Conselho Muni-
cipal sugerindo que o nome do subúrbio 
recebesse o seu nome. Assim nasceu a 
Torrelândia. 

Depois, quando morreu o velho Deo-
dato, o dono de tudo, a Câmara resolveu 
compensá-lo, e pôs seu nome numa das 
ruas do bairro de Seu Joaquim.

 De máscaras caídas no 
queixo, de cair o queixo, 
penduradas nas orelhas, 
cabides de desleixo, que 
descobrem a face sem 
encobrir os riscos   

 A Torre da minha 
primeira crônica não 
cabia de mangueiras, 

jaqueiras, trapiás, 
ariticuns...   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Foto: Marcus Antonius



Geral
Edição: Demócrito Garcia      Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de julho de 2021     |     A UNIÃO        3

Novas ordens de serviço foram assinadas ontem e obras já tiveram início como parte do programa “Agora tem Trabalho” 
O prefeito Cícero Lucena 

e o vice-prefeito Leo Bezerra 
deram continuidade, na ma-
nhã de ontem, à assinatura 
de ordens de serviço para o 
calçamento e urbanização da 
capital. Desta vez, moradores 
de três ruas nos bairros da 
Penha e Altiplano vão poder 
contar com a requalificação 
das vias. A ação integra o pro-
jeto de calçamento de 500 
ruas em toda cidade, do pro-
grama de obras ‘Agora tem 
Trabalho’.

“É muito bom ter a ale-
gria de cumprir compro-
missos. O primeiro passo da 
gestão foi identificar quantas 
ruas não eram pavimentadas 
porque queríamos enfrentar 
o problema. Estamos no ca-
minho certo e agradeço pela 
oportunidade de estar entre-
gando qualidade de vida para 
quem mora nestas ruas e vai 
poder contar com maior bem
-estar tanto no trafegar, quan-
to no momento de descanso 
em sua casa. Este esforço é a 
marca desta gestão”, afirmou 
Cícero Lucena.

Serão estruturadas nes-
ta etapa as ruas Francisco 
Lunga, Jornalista Jair Alves 
dos Santos, na Penha; e Or-
lando Di Cavalcanti Villar, no 
Altiplano; totalizando inves-
timento de mais de R$ 600 
mil. Os serviços incluem pavi-
mentação em paralelepípedo, 
drenagem, qualificação das 
calçadas e plantio de árvores.

O vice-prefeito Leo Be-
zerra afirmou que o dia foi 
de orgulho. “Essa gestão dia-
loga verdadeiramente com 
a sociedade e tem trabalha-
do para melhorar a vida da 
população de João Pessoa. 
Temos trabalhado muito e a 
determinação é sempre de 
atender a cidade da melhor 
forma e é isso que as pessoas 
esperam”, declarou.

500 ruas
Em dois dias o prefeito 

Cícero Lucena iniciou os tra-
balhos de calçamento em 16 
ruas da cidade, sendo as ou-
tras 13 no bairro Mumbaba. 
As obras são as primeiras 
do pacote que pretende cal-
çar 500 ruas em toda a cida-
de. Entre elas estão todas as 
vias que constam como cal-
çadas nos registros da Pre-
feitura, mas que continuam 
no barro.

Estiveram presentes os 
deputados João Gonçalves, 
Hervázio Bezerra e Eduar-
do Carneiro; os vereadores 
Odon Bezerra, Mikika Lei-
tão, Bosquinho, Damásio 
Franca, Coronel Sobreira, 
Tarcísio Jardim e Marcílio 
do HBE; além do Monse-
nhor Nereudo, reitor do 
Santuário da Penha.

Prefeitura inicia calçamento e 
drenagem na Penha e Altiplano 

Em entrevista a uma emisso-
ra de rádio, Ricardo Barbosa 
foi questionado sobre qual 
seria sua opção para o can-
didato ao Senado, na chapa 
majoritária. “Minha tendência 
é votar num candidato mais 
próximo dos meus prefeitos 
aliados, mais municipalista. 
Ainda vou conversar com o 
governador, mas minha inten-
ção é votar em Efraim filho”.  

Há uma intenção 
Ricardo Barbosa afirma que, 
se não migrar para o Cidada-
nia, “o governador irá enten-
der”. Ele disse que somente 
decidirá seu destino partidá-
rio após o Congresso apro-
var as alterações nas regras 
eleitorais. “Passei 15 dias em 
Brasília e lá vi que há uma 
prevalência pelo sistema dis-
tritão, em que são eleitos os 
mais votados”, explicou.  

Indagou-se ao deputado estadual 
Ricardo Barbosa (PSB) se ele irá se 
filiar ao Cidadania, cuja direção 
partidária já lhe formulou convite. 
“Ainda não tenho essa definição. 
Tem um pedido para ficar no Ci-
dadania, mas não fiz essa escolha. 
É importante que eu me abrigue 
num partido que me dê chances 
de reeleição”.

“não fiz a escolHa”  

“o governador me disse que não formará  
cHapa este ano”, afirma ricardo BarBosa 

sistema distritão 

Nos últimos meses, aliados do governador João Azevêdo (Cidadania) têm se posicio-
nado sobre a formação da chapa majoritária para a eleição do próximo ano. Alguns, 
como o deputado federal Efraim Filho (Democratas) estão, inclusive, em plena pré-
campanha - ele é pré-candidato a senador. Outros, como o presidente da ALPB, de-

putado Adriano Galdino (do PSB, mas de corpo inteiro no Avante), têm cobrado 
participação na chapa, se colocando à disposição como candidato ao Senado 
ou a vice-governador. O governador João Azevêdo, por sua vez, tem dito, de 
modo contumaz, que não irá discutir a formação de chapa nesse momento 
em que o foco do governo está nas ações de enfrentamento à pandemia de 
covid-19 - apesar de reconhecer a legitimidade das postulações dos aliados. 
Líder do blocão no Legislativo estadual, o deputado Ricardo Barbosa (foto) 
ratificou essa posição do gestor, em entrevista: “Em conversa que tive com o 
governador, ele me disse que não formará chapa este ano”. Portanto, defini-

ção sobre este particular somente serão tratadas no ano eleitoral. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O vereador Bruno Farias afirma que há 
uma tendência majoritária dentro do Ci-
dadania, em nível nacional, de “apostar 
numa terceira via” na eleição presiden-
cial e 2022. “Vou seguir a orientação do 
Cidadania [no que diz respeito à escolha 
do candidato]”, disse. Lula, porém, não 
está descartado. 

Bruno: “vou seguir a  
orientação do cidadania” 

‘presente’ esperado 

cpi sem férias 

E o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena 
(PP) anunciou o ‘presente’ que pretende dar 
à população de João Pessoa no próximo 5 de 
agosto, quando se comemora o aniversário 
da cidade: concluir a vacinação de todos os 
adultos contra a covid-19, na data em ques-
tão. É, de fato, notícia alvissareira, em meio a 
tantos percalços causados pela pandemia.  

Do senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, 
na sessão que colheu depoimento da servidora do 
Ministério da Saúde, Regina Silva, responsável pelo 
contrato de compra da vacina Covaxin, que tem sus-
peita de superfaturamento: “No período do recesso, 
a CPI vai continuar. Não temos o direito de tirar férias, 
enquanto milhares de brasileiros estão morrendo”.  
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Etapa atual totaliza investimentos na ordem de R$ 600 mil e obras de infraestrutura integram o projeto que prevê pavimentação de 500 ruas em João Pessoa

Foto: Divulgação / SecomJP

Aglomeração

TJ acata recurso de crime contra saúde 
O Tribunal de Justiça 

da Paraíba determinou o 
prosseguimento da ação 
penal contra um empre-
sário da capital que teria 
provocado aglomeração 
de clientes em seu estabe-
lecimento, durante partida 
do Campeonato Brasileiro 
de Futebol. Conforme de-
núncia do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB), 
a atitude do empresário 
descumpriu determinação 
do poder público destina-
da a impedir a propagação 
da covid-19. 

A decisão foi em harmo-
nia com o parecer da Procura-
doria de Justiça, representada 
na sessão virtual pelo promo-
tor de Justiça Amadeus Lopes, 
e seguiu o voto do relator do 
processo, desembargador Ri-
cardo Vital de Almeida.

A denúncia (número 
do processo 0803906-
47.2021.8.15.2002) foi 
oferecida em março deste 
ano pela 49ª promotora 
de Justiça de João Pessoa, 
Jovana Tabosa, (que atua 
na defesa da Saúde), con-
tra Jocélio Costa Barbosa, 
sócio-administrador do 
Bar do Cuscuz Praia Res-
taurante LTDA, localizado 
no Cabo Branco, por práti-
ca de crime contra a saúde 
pública (artigo 268 do Có-
digo Penal) e por promo-
ver publicidade capaz de 
induzir o consumidor a se 
comportar de forma pre-
judicial ou perigosa à sua 
saúde e segurança (artigo 
68 do Código de Defesa do 
Consumidor, CDC).

O fato de o Juíz da 2ª 
Vara Criminal não ter re-

cebido a denúncia quan-
to à infração de medida 
sanitária preventiva e de 
ter determinado a remes-
sa da denúncia por crime 
previsto no artigo 68 do 
CDC ao Juizado Especial 
Criminal (Jecrim), por 
considerar o delito de 
menor potencial ofensivo, 
levou o MPPB a interpor 

o recurso especial que foi 
apreciado pela Câmara 
Criminal nesta terça-feira 
(6/07).

Em seu parecer, o pro-
curador de Justiça Fran-
cisco Sagres apontou e ar-
gumentou “a existência de 
lastro probatório mínimo 
para o prosseguimento 
da ação penal”, tendo por 
essa razão, opinado pelo 
provimento do recurso 
especial e pela cassação 
da decisão de primeiro 
grau, para que seja recebi-
da a denúncia, nos termos 
do enunciado da Súmula 
709 do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Ao examinar o caso, 
o relator do processo, de-
sembargador Ricardo Vi-
tal, observou que o Códi-
go Penal, por meio do tipo 

previsto no artigo 268, 
tipifica a conduta de “in-
fringir determinação do 
poder público, destinada 
a impedir introdução ou 
propagação de doença 
contagiosa”. Segundo ele, 
a tipificação contida no 
referido dispositivo legal 
se trata de crime comum, 
tendo como sujeito pas-
sivo a sociedade, como 
objeto jurídico protegido 
pela norma a saúde pú-
blica e como objeto ma-
terial, a determinação do 
poder público.

Ele explicou que a re-
jeição da denúncia trata 
de hipótese excepcional, 
só podendo ocorrer quan-
do não houver mínimos 
indícios da autoria e do 
fato delituoso, o que não 
ocorreu na hipótese.

Conforme denúncia 
apresentada pelo 
Ministério Público, 

empresário da capital 
teria provocado 

aglomeração de clientes 
em seu estabelecimento 
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Redução pode ser explicada pela intensificação das medidas restritivas entre os dias 19 de junho e 2 de julho

Após 22 dias desde o 
início da vigência do decreto 
mais restritivo com medidas 
para reduzir a transmissão 
da covid-19 em todo o Esta-
do, a Paraíba reduziu a taxa 
de transmissibilidade da 
doença. A taxa de 1.12 foi re-
gistrada no dia 14 de junho, 
após o início da vigência da 
27ª avaliação do Plano Novo 
Normal, e ontem, como re-
sultado das medidas toma-
das, o Estado confirmou uma 
queda para 0.76.

A redução pode ser ex-
plicada após o cumprimento 
do decreto com as medidas 
mais restritivas, válidas de 
19 de junho até 2 de julho, 
surtindo o efeito esperado de 
reduzir a mobilidade urbana 
e, consequentemente, os no-
vos casos. Há exatamente um 
mês atrás, no dia 6 de junho, 
a taxa era de 1.22. Segundo 
Geraldo Medeiros, secretário 
de Estado da Saúde, a baixa 
transmissibilidade é resul-
tado do empenho de toda a 
sociedade.

“Analisamos essa baixa 
na taxa de transmissibilida-
de com muita alegria desde 
que já tivemos, no mês de 
maio, uma taxa de replica-
ção viral de 1.22 e o índice 
em 0.76 de hoje mostra que 
há uma tendência de declínio 
no número de casos novos e 
óbitos a partir de então”, ava-
liou Geraldo Medeiros.

O número reprodutivo 
efetivo ou razão de repro-
dução efetiva, identificada 
como R(t), indica quantas 
pessoas, em média, um indi-

víduo infeccioso pode con-
tagiar em uma população 
na qual nem todos são sus-
cetíveis. O Rt menor do que 
1 (Rt<1), significa que cada 
indivíduo infeccioso causa, 
em média, menos do que 
uma nova infecção, então os 
níveis de contágio da doen-
ça irão decair e a doença irá, 
eventualmente, desaparecer 
ou ter um maior potencial de 
controle.

Já quando o número é 
superior a 1, cada indivíduo 
infeccioso causa, em média, 
mais do que uma nova infec-
ção, gerando alta propagação 
e dificuldade de estabilida-
de e controle da doença. Os 
dados são do Observatório 
de Síndromes Respiratórias 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) que acompa-
nha, desde o início da pande-
mia, os números de reprodu-
ção do vírus em todo o país, 
ajudando as autoridades no 
processo de tomada de de-
cisões para evitar a propaga-
ção da doença.

Mesmo avaliando de 
forma positiva, o secretário 
lembrou que o processo de 
vigilância deve continuar, 
principalmente porque as 
autoridades de saúde aguar-
dam o resultado das aglome-
rações realizadas durante os 
festejos juninos na Paraíba.

“Precisamos ter cautela 
porque agora vamos aguar-
dar a segunda quinzena de 
julho e a primeira quinzena 
de agosto onde nós teremos 
os reflexos e as consequên-
cias das aglomerações dos 
festejos juninos de forma 
mais clara”, enfatizou o se-
cretário de Saúde.

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

Paraíba tem queda na taxa de 
transmissibilidade da covid-19

As autoridades de 
saúde registraram, em 24 
horas, 1.780 novas mor-
tes em decorrência da 
covid-19 e 62.504 novos 
casos da doença. Os novos 
dados estão na atualiza-
ção diária do Ministério 
da Saúde divulgada ontem, 
que consolida informações 
levantadas pelas secreta-
rias estaduais de Saúde.

Com as novas mortes, 
desde o início da pande-
mia, o total de pessoas que 
morreram de covid-19 
chegou a 526.892 e o nú-
mero de casos chegou a 
18.855.015. 

Até ontem havia 
1.065.477 casos em acom-
panhamento. O nome é 
dado para pessoas cuja 
condição de saúde é obser-
vada por equipes de saúde 
e que ainda podem evoluir 
para diferentes quadros, 
inclusive graves. O número 
de pessoas que se recupe-
raram da covid-19 somou 
17.262.646.

Estados
O balanço diário do 

Ministério da Saúde tam-

bém traz os dados por 
Estado. No alto do ran-
king de mais mortes por 
covid-19 estão São Paulo 
(130.389), Rio de Janei-
ro (56.192), Minas Ge-
rais (47.148), Rio Grande 
do Sul (31.867) e Paraná 
(31.692). Na ponta de 
baixo estão Acre (1.760), 
Roraima (1.763), Amapá 
(1.857), Tocantins (3.266) 
e Alagoas (5.450).

São Paulo também li-
dera entre as unidades da 
Federação com mais casos, 
com 3.809.222, seguido por 
Minas Gerais (1.836.198) e 
Paraná (1.235.914). Os esta-
dos que aparecem com me-
nos casos são Acre (85.997), 
Roraima (113.758) e Ama-
pá (118.068).

Vacinação
Conforme o painel do 

Ministério da Saúde sobre 
a operacionalização da 
campanha de imunização 
contra a covid-19, o Brasil, 
até agora, aplicou 107,1 
milhões de doses de vaci-
nas. Do total aplicado, 79,1 
milhões foram da 1ª dose e 
28 milhões com a 2ª dose e 
dose única. Até o momen-
to, foram entregues 143,2 
milhões de doses.

País tem 1,7 mil óbitos 
e 62,5 mil casos em 24h

Itália elimina a Espanha nos pênaltis 
e vai disputar a final da Eurocopa

A Itália está na final da 
Eurocopa. O time do técnico 
Roberto Mancini venceu a 
Espanha, ontem, em Wem-
bley, nos pênaltis, por 4 a 
2, após empate no tempo 
normal por 1 a 1 e 0 a 0 na 
prorrogação. O adversário 
dos italianos na final sai no 
confronto de hoje entre In-
glaterra e Dinamarca, tam-
bém em Wembley, às 16h 
(de Brasília). O pênalti deci-
sivo foi convertido pelo bra-
sileiro naturalizado italiano 
Jorginho.

A Itália começou tentan-
do impor uma marcação for-
te e ficar no campo de ataque. 
Barella acertou a trave de 
Simón em um lance impug-
nado pela posição de impedi-

mento. Mas com o passar do 
tempo a Espanha retomou 
a bola e passou a dominar a 
partida. Mesmo com a forte 
zaga italiana, os espanhóis 
encontraram espaço para le-
var perigo è meta de Donna-
rumma. Oyarzabal teve duas 
oportunidades, mas não teve 
sucesso. A Itália só conse-
guiu respirar aos 20 minutos, 
quando Emerson surgiu pela 
esquerda diante de Simón. 
A bola ficou com Immobile, 
que rolou para Barella. Sem 
goleiro, ele perdeu a chance. 
A Espanha respondeu rápido 
e Olmo obrigou Donnarum-
ma a fazer a melhor defesa 
dos primeiros 45 minutos.

O início do segundo 
tempo foi eletrizante. Em 
menos de dez minutos, cada 
seleção já havia ameaçado a 

meta rival. Busquets bateu 
na entrada da área e errou 
por pouco. Já Chiesa for-
çou bela defesa de Simón. 
Mas o placar foi aberto aos 
14 minutos. E do jeito que 
a Itália gosta de jogar. Don-
narumma interceptou um 
cruzamento e lançou rápido 
Barella na esquerda. Em ve-
locidade impressionante, a 
bola foi para Immobile, que 
se enroscou com a defesa es-
panhola. O rebote ficou para 
Chiesa, que bateu com extre-
ma categoria: 1 a 0.

A partida pegou fogo
Os times não diminuí-

ram o ritmo nos últimos dez 
minutos mesmo com o peri-
go de sofrer um gol decisivo 
no final. O placar ficou igual 
e a disputa foi para a prorro-

gação, a terceira consecutiva 
para os espanhóis na com-
petição.

O primeiro tempo extra 
mostrou uma Espanha mais 
organizada e bem fisicamen-
te, apesar dos desgastantes 
jogos anteriores. 

A Itália voltou melhor 
nos últimos 15 minutos. Be-
rardi até teve um gol anula-
do, mas faltou regularidade. 
Cansados, os times optaram 
em levar a decisão para os 
pênaltis. Gerard Moreno, 
Thiago converteram para a 
Espanha, enquanto Belot-
ti, Bonucci, Bernardeschi e 
Jorginho marcaram para a 
Itália. Simón pegou o pênalti 
de Locatelli, mas Olmo man-
dou para fora e Donnarum-
ma defendeu a cobrança de 
Morata.

Agência Estado

Sem esquerda, MBL e Vem Pra Rua 
anunciam ato contra Bolsonaro

O Movimento Brasil Livre 
(MBL) e o Movimento Vem 
Pra Rua, os dois grupos que 
lideraram as manifestações 
pelo impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff (PT) em 
2015, decidiram organizar 
um ato em conjunto contra o 
presidente Jair Bolsonaro. A 
data será divulgada em uma 
entrevista coletiva amanhã, na 
Câmara dos Deputados.

"Ficou claro que não tem 

como unificar com a esquer-
da. Veja o que houve com os 
manifestantes do PSDB. Que-
remos fazer manifestações 
contra o Bolsonaro, mas sem 
levantar a bandeira do Lula", 
disse ao Estadão/Broadcast 
o coordenador nacional do 
MBL, Renato Battista.

No último sábado, 3, 
manifestantes do PSDB fo-
ram agredidos por integran-
tes do PCO durante a mani-
festação contra Bolsonaro 
na Avenida Paulista.

Na semana passada, li-

deranças de direita, centro e 
esquerda protocolaram um 
superpedido de impeach-
ment de Bolsonaro, mas não 
chegaram a um consenso so-
bre unificar as estratégias de 
mobilização. De acordo com 
o deputado federal e um dos 
líderes do MBL, Kim Kata-
guiri (DEM-SP), o objetivo é 
atrair ex-eleitores de Bolso-
naro. "Para derrubar Bolso-
naro, precisamos falar com o 
eleitorado dele que foi traído. 
O governo hoje se sustenta 
apenas por uma articulação 

frágil com o Centrão. Enquan-
to governo, é uma tragédia 
em todos os aspectos".

Apesar da resistência do 
Centrão, os movimentos acre-
ditam que a mobilização pelo 
impeachment está crescendo. 
Para Celina Ferreira, do Vem 
Pra Rua, "a CPI vem trazendo à 
tona a negligência, a corrupção 
e outros crimes de Bolsonaro 
e não há por que esperar mais 
para pedir seu impeachment. 
Só superaremos a pandemia e 
a crise econômica com Bolso-
naro fora do governo".

Pedro Venceslau
Agência Estado

Ministério do Turismo

João Azevêdo viabiliza R$ 48 milhões 
para Centro de Convenções de Campina

O governador João Aze-
vêdo se reuniu, nessa terça-
feira (6), em Brasília, com 
o secretário da Infraestru-
tura Turística, Vicentinho 
Alves, e com o secretário 
executivo do Ministério do 
Turismo, Daniel Nepomu-
ceno, ocasião em que discu-
tiu a construção do Centro 
de Convenções de Campina 
Grande e do Polo Turístico 
Cabo Branco.

De acordo com o chefe 
do Executivo estadual, no 
encontro foi assegurada a 
viabilização de R$ 48 mi-
lhões destinados às obras 
do Centro de Convenções 
na Rainha da Borborema. 
“Ao todo, nós vamos inves-
tir na construção R$ 120 
milhões, dos quais R$ 72 
milhões serão de recursos 
do Governo do Estado, em 
uma área estratégica, ga-
rantindo para a cidade um 
equipamento moderno e 
que impulsionará o turis-
mo, o comércio e a atra-

Foto: Secom-PB

ção de novos negócios e 
eventos, fortalecendo um 
segmento que já é forte em 
Campina Grande”, frisou.

O governador também 
informou que novos em-
preendedores e represen-
tantes do Ministério do Tu-

rismo farão uma visita ao 
Polo Turístico Cabo Branco 
nos próximos dias. “O nos-
so objetivo é agilizar mais 
ainda a execução e o início 
das obras no Polo Turístico, 
mais um investimento que 
irá gerar emprego, renda e 

impulsionar a economia do 
nosso Estado”, acrescentou.

Também participaram 
da reunião, o secretário 
chefe de Governo, Ronaldo 
Guerra, e o secretário execu-
tivo da Representação Insti-
tucional, Adauto Fernandes.

Em reunião no Ministério do Turismo, governador assegurou a parte que faltava para concretização da obra

Jonas Valente
Agência Brasil
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População privada de liberdade já recebeu ao menos uma dose de vacinas, totalizando 12.521 indivíduos

100% dos presos da Paraíba 
foram vacinados contra covid
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Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Integrantes do grupo 
prioritário estimado pelo 
Ministério da Saúde no Pla-
no Nacional de Imunização 
contra a covid-19, a popula-
ção privada de liberdade re-
presenta, aproximadamente, 
12.521 pessoas. Do público 
total, 100% da população car-
cerária recolhidas em unida-
des prisionais já receberam 
pelo menos uma dose dos 
imunizantes contra a doença.

De acordo com o secretá-
rio executivo da Administra-
ção Penitenciária, João Paulo 
Barros, 10.400 presos foram 
alvo da vacinação em todo o 
Estado. Segundo o gestor, 
cerca de 1.800 não entraram 
na vacinação por utilizarem 
tornozeleiras eletrônicas e 
não precisarem se recolher 
em Unidades Prisionais, não 
configurando, portanto, pri-
vação de liberdade.

O público foi caracte-
rizado, pelo Ministério da 
Saúde, como prioritários no 
processo vacinal por conta 
da impossibilidade de pra-
ticar o isolamento. Isto por-
que, um dos critérios para 
ajuste do Plano Nacional de 
Imunização (PNI) levou em 
consideração pessoas que 
vivem em contexto de inte-
ração, sem possibilidade de 
praticar o isolamento social e 
aumentando a possibilidade 
de contaminação. Para o se-
cretário executivo, a inserção 
do grupo no PNI considera as 
situações de vulnerabilidade 
e as condições das unidades 
prisionais em todo o país.

“A vacinação transcorreu 
dentro do que o programa 
prevê. A população privada 
de liberdade é grupo elenca-
do como prioritário dada as 
condições das unidades pri-
sionais e dos presos em todo 
o Brasil. Existe proliferação 
de pessoas e, consequente-
mente, aglomerações. Acre-
dito que por isso e também 
por conta de outras questões 
de vulnerabilidade social, 
que o Ministério da Saúde 
compreendeu que o grupo 
é prioritário”, informou João 
Paulo Barros.

O processo de imuni-
zação foi iniciado, de forma 
simultânea, em todas as 65 
unidades prisionais da Pa-
raíba e finalizada em 12 dias. 
A maior parte da população 
de apenados recebeu como 
primeira imunizantes com o 
intervalo de 90 dias para a 
segunda aplicação, enquan-
to uma quantidade menor 
recebeu doses da CoronaVac, 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan em parceria com o la-
boratório chinês Sinovac, com 
o intervalo de 28 dias entre a 
aplicação das doses para en-
cerrar o ciclo de imunização.

Algumas vacinas de ape-
nados do regime semiaber-
to, que possuem liberdade 
parcial com retorno para as 
unidades prisionais para re-
colhimento noturno, ficaram 
pendentes, mas deverão ser 
finalizadas até o fim da pró-
xima semana.

Registros de internações em queda
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou, 
ontem, novos 475 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus e 21 óbitos em de-
corrência do agravamento da 
doença. A queda no registro 
de novas infecções confirma-
das está relacionada com a 
instabilidade no Sistema de 
Notificação de Casos, que 
inviabiliza o cadastro de novos 
casos. Com os números, a Pa-
raíba chegou a 402.175 casos 
confirmados, sendo 268.966, 
o equivalente a 66,88% dos 
casos totais, pessoas consi-
deradas recuperadas e 8.724 
de óbitos. Aproximadamente 
124 mil casos (30,95%) estão 
em aberto, referentes a casos 
em recuperação ou com a si-
tuação ainda não finalizada 
no sistema de notificação de 
casos.

Entre os novos casos, 117 
são pacientes hospitalizados 
para o tratamento da doença. 
Além dos números informados 
pela SES, o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar con-
tabilizou 28 pacientes inter-
nados entre a segunda-feira 

e ontem, o menor número 
desde o dia 15 de fevereiro 
de 2021. Até o momento do 
fechamento do boletim diá-
rio, o Estado contabiliza 538 
pacientes internados em uni-
dades de referência públicas e 
exclusivas para o tratamento 
da covid-19.

São 45% em 
l e i t o s  d e  U T I 
(adulto, pediá-
trico e obstétrico) 
e 35% em leitos 
de enfermarias 
(adulto) ocupa-
dos em todo o Es-
tado. Na Região 
Me t ropo l i t ana 
de João Pessoa, 
também registra ocupação de 
45% dos leitos de UTI, já nas 
enfermarias para adultos o 
número é de 32%. Na macror-
região sediada por Campina 
Grande, os números são de 
40% de ocupação em UTI e 
36% em enfermarias, ambos 
para adultos. Já no Sertão, 
estão ocupados 60% dos lei-
tos de UTI e 48% dos leitos de 
enfermaria.

Aproximadamente 76% 
dos óbitos confirmados nesta 
terça-feira ocorreram entre se-
gunda-feira e ontem, o equi-

valente a 16 dos 21. Os outros 
cinco são datados desde o dia 
26 de maio deste ano. Foram 
acometidos 13 mulheres e oito 
homens, com faixa etária de 
37 a 91 anos. Oito pacientes 
não possuíam comorbidades e 
os demais apresentaram qua-

dro de diabetes 
como fator de 
risco mais fre-
quente.

O s  ó b i t o s 
ocorreram en-
tre residentes de 
Campina Grande 
(4); João Pessoa 
(3); Araçagi(2); 
Boqueirão, Ca-
bedelo,Cacimba 

de Dentro, Caturité, Cubati, 
Guarabira, Massaranduba, 
Patos, Pombal, Queimadas, 
Santa Rita e Solânea (com um 
caso cada). Outros 87 faleci-
mentos estão em investigação 
pela SES.

Com 1.059.376 testes 
para diagnóstico da covid-19 
realizados em todo o Estado, a 
Paraíba confirma casos em to-
das as cidades e 222 dos 223 
municípios com falecimentos 
entre seus residentes. Apenas 
Riachão do Bacamarte segue 
sem confirmação de mortes.

Cinco municípios concen-
tram 166 dos 475 novos casos. 
São eles:  João Pessoa com 55 
novos casos; Campina Grande 
teve 49 confirmações; Patos 
aparece em seguida com 28 
casos; Santa Rita registrou 19; 
e Pilar encerra a lista com 15 
novos casos.

Um total de 68 cidades 
possuem mais de mil casos de 
covid-19. As maiores concen-
trações de casos ocorrem em: 
João Pessoa (100.186), Cam-
pina Grande (37.932), Patos 
(13.178), Guarabira (9.550), 
Cajazeiras (9.231), Cabedelo 
(9.163), Santa Rita (9.154), 
Bayeux (7.494), Sousa (7.023), 
São Bento (5.589), Pombal 
(5.441) e Esperança (5.203).

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde confir-
mou a aplicação de 1.866.485 
doses de imunizantes contra 
a covid-19 na Paraíba. Até o 
momento, 1.343.394 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose e 543.091 com-
pletaram o esquema vacinal, 
onde 521.741 tomaram as 
duas doses e 21.350 utiliza-
ram imunizante de dose única. 
A Paraíba já distribuiu um total 
de 2.145.538 doses de vacina 
a todos os municípios. 

28
É o total de pacientes 

internos com covid-19 entre 
a segunda-feira e ontem.

Foram vacinados nas unidades prisionais paraibanas 10.400 detentos; outros 1.800 que utilizam tornozeleiras eletrônicas não precisaram ser imunizados pois não ficam encarcerados

Foto: Marcus Antonius
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Estado tem 17 cidades que receberam o Selo Atenção Primária de Qualidade do Ministério da Saúde, ficando atrás só do Ceará

PB é o 2o melhor avaliado do 
Nordeste na saúde primária

Dezessete municípios 
paraibanos receberam o Selo 
Atenção Primária de Quali-
dade do Ministério da Saúde 
(MS). O intuito é reconhecer 
e certificar os municípios que 
apresentaram bons resultados 
com os indicadores do Previne 
Brasil. A Paraíba é o segundo 
Estado do Nordeste com a me-
lhor avaliação, ficando atrás 
apenas do Ceará. 

De acordo com a gerente 
operacional de Atenção Bási-
ca da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), Socorro Pires, este 
é um reconhecimento aos mu-
nicípios que estão trabalhando 
no fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde (APS). Ela 
explica que a pandemia trouxe 
impacto negativo no processo 
de trabalho das equipes de 
Atenção Básica, contribuindo, 
em sua maioria, para o baixo 
rendimento em relação aos 7 
indicadores do Programa Pre-
vine Brasil. 

“Além do certificado de tra-
balho da gestão, é importante 
frisar que este também é um re-
conhecimento aos profissionais 
de saúde que, mesmo num ce-
nário de grandes dificuldades, 
têm trabalhado na melhoria do 
acesso da população e da assis-
tência nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Este selo é extre-
mamente positivo, pois vai mo-
tivar os demais que não foram 
contemplados, a trabalharem 

melhor para atingirem grandes 
notas”, pontua. 

Socorro Pires explica que 
a certificação está relacionada 
estrategicamente às diretrizes 
do MS para melhoria da quali-
dade da APS. Os 7 indicadores 
são: Consultas de pré-natal; 
atendimento odontológico na 
gestação; realização de exames 
para Sífilis e HIV em gestantes; 
cobertura de exames citopato-
lógicos; vacinação contra po-
liomielite inativada e de pen-
tavalente; acompanhamento de 
pessoas hipertensas; solicitação 
de hemoglobina glicada para 
pessoas com diabetes.

A gerente reforça que a SES 
tem contribuído para a qualifi-
cação dos profissionais da APS 
para que mais municípios con-
sigam atingir a nota máxima 
que garante o selo de qualida-
de, dado a cada quadrimestre. 
“Estamos realizando oficinas 
de qualificação para o Previne 
Brasil para ajudar a gestão muni-
cipal a planejar suas ações e me-
lhorar a assistência”, completa. 

Os 17 municípios parai-
banos que receberam o Selo 
Atenção Primária de Qualidade 
foram: Pedra Branca, Serra da 
Raiz, Santana de Mangueira, São 
Domingos do Cariri, Bernardi-
no Batista, Ibiara, Boa Ventura, 
Condado, Maturéia, Monteiro, 
Nova Olinda, Logradouro, Ala-
goinha, Cabaceiras, São Francis-
co, Riachão e Serraria. 

Nova estratégia
Criado em novembro de 2019 pelo Ministério 

da Saúde, o programa é um novo modelo de finan-
ciamento e altera algumas formas de repasse das 
transferências para os municípios, que passam a 
ser distribuídas com base em três critérios: capitação 
ponderada (tipo de repasse calculado com base no 
número de pessoas cadastradas e sob responsabili-
dade das equipes de Saúde da Família ou equipes 
de Atenção Primária credenciadas), pagamento por 
desempenho e incentivo para ações estratégicas. 

A proposta tem como princípio a estrutura-
ção de um modelo de financiamento focado em 
aumentar o acesso das pessoas aos serviços da 
Atenção Primária e o vínculo entre população e 
equipe, com base em mecanismos que induzem à 
responsabilização dos gestores e dos profissionais 
pelas pessoas que assistem. 

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per 
capita referentes à população efetivamente cadas-
trada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de 
Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho 
assistencial das equipes somado a incentivos espe-
cíficos, como ampliação do horário de atendimento, 
equipes de saúde bucal, informatização, equipes 
de Consultório na Rua, equipes que estão como 
campo de prática para formação de residentes na 
APS, entre outros tantos programas. 

Salvando vidas

Hospital Metropolitano faz captação 
de multiórgãos de doadora idosa

O Hospital Metropoli-
tano Dom José Maria Pires, 
em parceria com a Central 
de Transplante, realizou, 
na noite da segunda-feira 
(05), a captação de mul-
tiórgãos de uma doadora 
de 61 anos de idade com 
morte encefálica confirma-
da. O fígado, foi destinado 
a um paciente de 62 anos; 
o rim esquerdo e o rim di-
reito também beneficiarão 
outros dois paraibanos, já 
as córneas foram enviadas 
ao Banco de Olhos da Pa-
raíba para avaliação, para 
depois serem destinadas 
aos receptores.

Após o sim da família, 
as equipes iniciaram todos 
os trâmites necessários para 
a captação, conforme expli-

cou a coordenadora da Co-
missão Intra-hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante (Cihdott) 
do Metropo-
litano, Pa-
trícia Mon-
teiro. “Após 
realização 
de todos os 
testes com-
probatórios 
d e t e r m i -
nados pela 
Legislação 
Brasileira, 
abrimos o 
protocolo de morte encefá-
lica, realizamos o teste para 
covid-19, que resultou em 
negativo, colhemos a autori-
zação da família, e seguimos 
os requisitos do processo 

para realização da captação 
de fígado, rins e córneas”, 
pontuou.

A cirurgia durou em 
t o r n o  d e 
d u a s  h o -
ras, com a 
equipe de 
c a p t a ç ã o 
de Recife, 
Pernambu-
co, liderada 
pelo doutor 
José Olímpio 
e os órgãos 
benef ic ia-
rã o  c i n c o 

pessoas que aguardavam 
na Fila Única da Central de 
Transplante. 

“Dizer sim após a perda 
de um ente querido pode ser 
doloroso, mas também pode 

representar a mudança na 
vida de pessoas que espe-
ram por um transplante. 
Enquanto equipe nos senti-
mos honrados em participar 
desse momento e contribuir 
para que a vida continue”, 
expressou o cirurgião.

Seja doador 
Para ser um potencial 

doador, não é necessário 
deixar algo por escrito. 
Porém é fundamental co-
municar à família o desejo 
de doação, pois para que 
o procedimento seja rea-
lizado, é necessário auto-
rização familiar. É preciso 
ter entre 2 e 80 anos e não 
pode apresentar doença 
comprometedora do órgão 
ou tecido. 

Foram captados o 
fígado, os dois rins e 
as córneas que vão 

beneficiar paraibanos 
que estavam na fila de 

transplante.

Cirurgia para captação dos órgãos de uma doadora de 61 anos que teve morte encefálica comprovada durante aproximadamente duas horas

Foto: Secom-PB

Desde o início do ano, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano de João Pes-
soa (Sedurb) tem dado cele-
ridade às demandas antigas 
da população junto à pasta. 
Exemplo disso, é o serviço de 
podas de árvores, que ganhou 
um novo ritmo e tem garanti-
do a segurança e a manuten-
ção do paisagismo na capital. 
Esta semana, as equipes da 
Sedurb atuam nas Três Ruas, 
nos Bancários, com uma ação 
intensificada que prevê a exe-

cução de 600 podas de árvo-
res na localidade.

Só nesta segunda-fei-
ra (5), cerca de 200 podas já 
foram executadas. O traba-
lho faz parte do esforço con-
centrado da Prefeitura para 
transformar os espaços públi-
cos e que conta com a partici-
pação de diversas secretarias. 
As ações de poda, por exem-
plo, envolvem o trabalho de 
três pastas. As solicitações 
são feitas junto à Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam), 

que faz o encaminhamento 
de como o serviço deve ser 
realizado (os cuidados com a 
saúde da planta e a segurança 
da população). Em seguida, 
o serviço é executado pela 
Sedurb, cumprindo todos os 
cuidados estabelecidos pe-
los engenheiros da Semam. 
Após a conclusão, é a vez da 
Autarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur) 
realizar o recolhimento dos 
galhos.

Este ano, a Sedurb já 

atendeu demandas antigas 
como a poda de 44 árvores 
na Avenida Camilo de Holan-
da, nas ladeiras do Rangel e 
Valentina, Mercado Central, 
entre outras localidades. 
“Encontramos uma série de 
laudos técnicos acumulados, 
que felizmente já consegui-
mos executar. A ação nas Três 
Ruas, por exemplo, é uma de-
manda antiga da população 
dos Bancários, que pronta-
mente estamos atendendo, 
pensando no bem-estar e na 

segurança dos moradores”, 
explicou Fábio Carneiro, se-
cretário de Desenvolvimento 
Urbano.

Para não causar prejuízos 
à população, a Sedurb realiza, 
até sexta-feira, as podas nas 
Três Ruas nas vias onde não 
têm fluxo de veículos, ou seja, 
nas ruas paralelas. No sába-
do (10), haverá interdição do 
trânsito na localidade para 
a execução da via principal. 
“Evitamos prejudicar o fluxo 
nos dias de semana, porque as 

pessoas precisam trabalhar e 
o trânsito é mais intenso. To-
das essas podas que exigem 
interdição programamos para 
os fins de semana”, explicou 
Jair Soares, diretor de paisa-
gismo da Sedurb.

 
Solicitação de podas
A população pode solici-

tar esse serviço entrando em 
contato com a Semam pelo 
telefone 3264-1680, de se-
gunda a quinta-feira, das 8h 
às 15h.

Sedurb realiza podas de árvores nas Três Ruas
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Operação Sanguinares foi montada para desarticular grupo criminoso que vinha atuando no Renascer e no Salinas

Drogas e homicídios: polícia 
prende sete em Cabedelo

A Polícia Civil da Pa-
raíba, através do Núcleo de 
Homicídios da Delegacia de 
Cabedelo, realizou ação in-
tegrada com a Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros Militar 
e Polícia Rodoviária Federal, 
na manhã de ontem, quando 
foram presas sete pessoas 
envolvidas em crimes de ho-
micídio e tráfico de drogas 
praticados naquela região.

A operação denominada 
“Sanguinares” também cum-
priu mandados de busca e 
apreensão nas comunidades 
Renascer e Salinas Ribamar. 
Foram apreendidos um carro 
que havia sido furtado no dia 
1º de junho em João Pessoa, 
além de uma espingarda cali-
bre 12 e várias munições.

Segundo o delegado Die-
go Garcia, o objetivo da ope-
ração foi desarticular um gru-
po criminoso responsável por 
diversos crimes violentos que 
vinham sendo praticados em  
Cabedelo. “Os crimes aconte-
ciam nos bairros Renascer e 
Salinas Ribamar e, muitas ve-
zes, fazendo vítimas pessoas 
inocentes. Hoje conseguimos 

desbaratar parte desse grupo 
e vamos continuar as investi-
gações em defesa da socieda-
de”, disse.

A delegada Maísa Félix, 
superintendente regional da 
Polícia Civil em João Pessoa, 
destacou o trabalho integra-
do com as outras forças po-
liciais. “Estamos realizando 
um trabalho de integração 
das forças policiais e hoje, 
mais uma vez, tivemos êxito 
com a participação da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Rodoviária Federal e 
o uso do helicóptero Acauã 
nos dando apoio nessa ope-
ração”, destacou.

Agentes das polícias 
Civil e Militar, Corpo 
de Bombeiros e PRF 
participaram da ação

Integração

Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão nas comunidades. Um carro que havia sido furtado e uma espingarda foram apreendidos

Foto: Divulgação

Trio suspeito de tráfico 
é preso em Itaporanga

A Polícia Militar prendeu 
três suspeitos que seriam li-
gados ao tráfico de drogas, 
ontem pela manhã, durante 
uma operação que ocupou a 
principal área de atuação do 
grupo, na cidade de Itaporan-
ga, no Sertão da Paraíba. Com 
os presos, foram apreendidas 
duas armas de fogo, drogas 
do tipo maconha e crack e 
uma balança de precisão.

A operação teve o ob-
jetivo de combater o tráfico 
de drogas e as disputas de 
grupos rivais ligados ao trá-
fico, no Sertão. Assim que 
amanheceu o dia, equipes do 
13º Batalhão cercaram todo 
o conjunto Chagas Soares e 
prenderam os três homens, 
que têm 23, 27 e 35 anos e 
são da cidade de Patos.

Os presos foram apre-
sentados na Delegacia de Po-
lícia, em Itaporanga.

Tiros na rua
A Polícia Militar prendeu 

na segunda-feira um homem 
e apreendeu um adolescente 

suspeito de efetuarem dispa-
ros de arma de fogo em via 
pública no bairro do Rangel, 
na capital. A ação ainda re-
sultou na apreensão de um 
revólver calibre 38.

A dupla foi flagrada pe-
los policiais do Regimento de 
Polícia Montada (RPMont) 
quando estava efetuando 
disparos contra a comunida-
de do Sítio. Os suspeitos es-
tavam em uma motocicleta, 
tentaram fugir para a Rua da 
Mata, mas foram intercepta-
dos após acompanhamento e 
ação do Regimento.

Um deles era um homem 
de 21 anos que, segundo os 
policiais, já tinha sido preso 
por porte ilegal de arma de 
fogo, tráfico e dinheiro falsifi-
cado. Já o outro detido foi um 
adolescente de 15 anos.

Os detidos e a arma 
apreendida foram apresenta-
dos na Delegacia da Infância 
e Juventude e na Central de 
Flagrantes. A participação da 
dupla em outros crimes na re-
gião deverá ser investigada.

MPF recorre à Justiça para que UFPB 
cumpra as normas de acessibilidade

O Ministério Públi-
co Federal (MPF) ajuizou 
ação civil pública em que 
requer, perante a Justiça 
Federal, que a Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB) apresente, em 90 
dias, projeto de adequação 
às normas de acessibilida-
de, de acordo com a NBR 
9050/2015, suprimindo 
todas as barreiras arqui-
tetônicas que impossibi-
litem o pleno acesso das 
pessoas com deficiência 
no campus I da instituição 
federal de ensino. 

Conforme o pedido 
de liminar (tutela de ur-
gência ou de evidência), 
a adequação do campus 

deve ser executada em, no 
máximo, um ano, contado 
a partir do deferimento da 
liminar, e deve contemplar 
todas as adaptações men-
cionadas em documento 
de informação técnica pro-
duzido por perito do MPF 
em 2017.

Ainda conforme o 
pedido do MPF, ao final 
do prazo de execução das 
obras, a UFPB deve apre-
sentar laudo técnico com 
anotação de responsabi-
lidade técnica (ART) ou 
registro de responsabili-
dade técnica (RTT) como 
prova do cumprimento 
das adequações executa-
das no campus. Se houver 

A polícia apresentou arma, celulares e dinheiro apreendidos em operação

Foto: Divulgação

descumprimento desse pra-
zo, o Ministério Público pede 
que seja fixada multa de R$ 1 
mil, por dia de atraso. O ór-
gão ministerial também pede 
que a UFPB seja condenada 
ao pagamento de R$ 200 mil, 
por danos morais coletivos, e 
aos ônus de sucumbência, no 
que couber.

A falta de acessibili-
dade na UFPB vem sen-
do apurada pelo MPF por 
meio do Inquérito Civil nº 
1.24.000.000395/2013-86, 
instaurado em 2013, a par-
tir de denúncia no então 
novo prédio da pós-gradua-
ção em Física, no campus I 
da instituição. 

No campus I



Paraíba
Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Joaquim Ideão8  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de julho de 2021

Bingo está sendo instalado no município de Aguiar, no Sertão paraibano, com investimentos de R$ 20 milhões

O futuro já chegou e a 
Paraíba será palco de grandes 
descobertas da astronomia e 
cosmologia no universo, atra-
vés da energia escura que im-
pulsiona a movimentação do 
cosmo. Cientistas brasileiros 
estão apresentando desde on-
tem ao mundo os avanços do 
radiotelescópio Baryon Acous-
tic OscillationsfromIntegrated 
Neutral Gas Observations (o 
Bingo), o primeiro equipamen-
to construído excepcionalmen-
te no Brasil, que será instalado 
na cidade de Aguiar, no Sertão 
paraibano. Estão investidos 
no projeto cerca de R$ 20 mi-
lhões, oriundos do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, do 
Governo do Estado através da 
Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Estado da Paraíba (Fapesq
-PB) e  da Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). 

A apresentação acontece 
de forma virtual, através do 
perfil Radiotelescópio Bingo, 
no YouTube, em que está sen-
do ilustrado as atualizações do 
projeto, com palestras sobre os 
objetivos e perspectivas para 
o funcionamento desse equi-
pamento, a apresentação das 

operações do Uirapuru, que 
será o telescópio auxiliar do 
Bingo. Também foi lançado o 
novo site do projeto, o www.
bingotelescope.org, portal que 
vai abrigar todas as informa-
ções captadas pelos estudos 
astronômicos.

O Bingo tem a intenção 
de estudar a cosmologia e as-
trofísica de uma forma inédi-
ta no mundo. “A expansão do 
Universo depende fundamen-
talmente da energia escura, 
que começou a se desenvolver 
há alguns bilhões de anos, e é 
exatamente esse período que 
estamos observando”, pontua 
o coordenador-geral do proje-
to, o professor do Instituto de 
Física da USP, Elcio Abdalla.

Para o secretário executi-
vo de Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, o doutor em Física Ru-
bens Freire, o método científi-
co é primordial para superar os 
desafios que a ignorância nos 
traz, sobretudo, em tempos 
que a ciência enfrenta o nega-
cionismo. “O Bingo vai vislum-
brar o nosso olhar para a luz 
que trata o conhecimento das 
estrelas e o Governo da Paraíba 
tem esse compromisso com a 
ciência, estamos apoiando de 
maneira inédita esse projeto 
gigantesco para o desenvolvi-
mento da astrofísica. Esse pro-

jeto chega também para mudar 
o perfil socioeconômico da re-
gião paraibana”, celebra.

A iniciativa para a criação 
de um radiotelescópio é da 
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), em parce-
ria com a Universidade de São 
Paulo (USP), Instituto Nacional 
de Pesquisa Espaciais (Inpe), 
que encontrou no céu paraiba-
no o local adequado para deci-
frar os segredos do universo. 
Sem interferência luminosa e 
eletrônica, o radiotelescópio 
será instalado na Serra do Uru-
bu, zona rural de Aguiar, em 
uma área de 345km²e funcio-
nará através de energia solar. 

Segundo o professor El-
cio Abdalla, o projeto sofreu 
através devido à pandemia da 
covid-19, mas agora as ações 
estão sendo colocadas em 
prática. Cerca de 100 pessoas 
atuam no projeto. “O terreno 
já está sendo preparado e es-
peramos que nas próximas 
duas semanas estaremos esta-
belecendo a primeira parte do 
equipamento para captar as 
rajadas rápidas de raios. E que 
no fim desse ano comecemos 
a construção do radiotelescó-
pio”, diz. Após a instalação dos 
equipamentos, se iniciará os 
teste iniciais no segundo se-
mestre de 2022.

Iracema Almeida  
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

PB terá 1o radiotelescópio do 
país para investigar o universo

Tecnologia nacional predomina
O Bingo tem tecnologia predomi-

nantemente nacional, mas conta também 
com a colaboração da China e Reino 
Unido e com participação de pesquisado-
res da Coreia do Sul, França, Itália, Ale-
manha, Espanha, Suíça e África do Sul. 
O professor do Inpe, Carlos Alexandre 
Wuensche, destaca que o radiotelescó-
pio será composto por dois pratos de 40 
metros de diâmetro, cada um, que serão 
responsáveis por receber a radiação 
celeste para a projeção dos detectores 
metálicos (chamados de cornetas). 

Um dos colaboradores do projeto, 
o professora da UFCG, Amilcar Queiroz, 
explica que o telescópio auxiliar, o Uirapu-
ru, já está montado e com a instalação do 
Bingo será possível entender as galáxias 
após o Big Bang (grande expansão que 
teria dado origem ao Universo). “Nosso 
objetivo é encontrar as respostas sobre a 
formação do Universo. Esse equipamento 

não será para olharmos para a Terra, mas 
sim para observarmos além dela”.

A intenção dos organizadores tam-
bém é transformar o local em um ponto 
turístico na Paraíba. “Como os rádioste-
lescópios têm caráter turístico e ícones 
culturais, a gente tem expectativa de 
visitas guiadas e planeja a criação, em 
parceria com o Governo do Estado, de um 
museu da Ciência”, acrescenta Amilcar.

Ontem, primeiro dia de apresenta-
ções, as palestras demonstraram a impor-
tância da astronomia e cosmologia, como 
“Sussurros do Universo: O Projeto Bingo”, 
“A Instrumentação do radiotelescópio 
Bingo: Um caso de sucesso de desenvolvi-
mento nacional” e “Radiotelescópio Bingo 
Uirapuru: Física com a corneta do Bingo”. 
Hoje, as atividades virtuais estão voltadas 
para aos cientistas, com conferências téc-
nicas sobre os programas e tecnologias 
utilizadas na construção do Bingo.

Telescópio auxiliar do Bingo, o Uirapuru já está montado

Radiotelescópio será composto por dois 

pratos de 40 metros de diâmetro cada

Bingo permitirá estudar a cosmologia 

e astrofísica de uma forma inédita

Imagens: Divulgação

Radiotelescópio será instalado 
na Serra do Urubu, zona rural de 
Aguiar, no Sertão, devido à área 
não apresentar interferência 
luminosa e eletrônica
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Começa hoje a 5a edição do festival dedicado ao gênero audiovisual com mostras, debates e diálogo com outras artes

Começa hoje e vai até o 
próximo sábado a 5ª edição 
do festival Janela Quebrada, 
mostra de cinema dedicada 
ao audiovisual experimental e 
em diálogo com outras artes, 
como a música. A programa-
ção (veja no box abaixo) reúne  
34 produções entre curtas, 
médias-metragens e microví-
deos em formatos livres e ca-
tegorias diversas.

Todas as exibições são 
gratuitas, assim como a par-
ticipação nos seis debates e 
três oficinas temáticas ofe-
recidas pelo evento, além de 
experimentos sonoros. As 
atividades e sessões aconte-
cem através do portal oficial 
(janelaquebrada.com.br), e é 
realizado pela produtora in-
dependente paraibana Nêga 
de Camalaú Filmes.

Quem acessar o festival 
poderá selecionar as obras 
a partir de uma classificação 
dividida em “Ilhas temáticas”, 
definidas pelos curadores. “Ao 
invés de se fazer uma mostra 
de cinema experimental, que 
por si só é muito diverso, deci-
diu-se criar alguns filtros como 
modelos de agrupamento de 
interconexão entre essas obras 
quando foram selecionadas”, 
explica um dos organizadores, 
o cineasta, professor da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e produtor musical 
Carlos Dowling.

Janela Quebrada surgiu 
em 2016, em João Pessoa, e 
foi concebido dentro do am-
biente acadêmico do Centro 
de Comunicação, Turismo 
e Arte da UFPB, a partir das 
discussões e trocas de ideias 
entre alunos e professores 
dos cursos de Cinema e Ra-
dialismo interessados em dar 
visibilidade a produção au-
diovisual experimental pro-
duzido no Estado da Paraíba. 
A edição deste ano contou 
com 116 obras inscritas, de 
16 estados do Brasil.

De forma abrangente, po-
de-se dizer que filme experi-

mental é aquele que subverte 
o uso tradicional da linguagem 
cinematográfica, buscando ir 
além de uma função simples-
mente narrativa. É o cinema 
experimental que inaugura um 
aparato tecnológico e entra em 
choque com as convenções já 
apaziguadas no repertório do 
espectador. “Logo vão sendo 
criados modelos e convenções 
para serem comercializados e 
mais facilmente lidas e apre-
ciadas por públicos específi-
cos. Mas acho que o cinema 
nunca perde seu caráter expe-
rimental. Isso é uma coisa que 
sempre me encanta muito no 
cinema”, pontua Dowling.

A introdução da cor no 
cinema, assim como a incor-
poração do som sincrônico à 
imagem não vêm sem expe-
rimentalismo. Mesmo filmes 
muito conhecidos, como O Ex-
terminador do Futuro 2 (1991) 
e Acossado (1960) propõem 
experimentos no cinema. Res-
pectivamente, o primeiro fil-
me, dirigido por James Came-
ron, possui efeitos especiais 
revolucionários e cenas de 
ação que marcaram o gênero. 
Já o longa de Godard rejeita o 
uso tradicional da linguagem 
do cinema, desconstruindo 
elementos da forma cinemato-
gráfica. Todavia, existem obras 
experimentais mais radicais, 
nas quais a narrativa é prati-
camente inexistente, a não por 
uma conexão própria e subjeti-
va de cada espectador. 

Mas por que fazer, então, 
essa distinção entre cinema 
convencional e experimen-
tal? “A diferença é quando o 
aspecto da experimentação 
e da convergência com as 
outras artes é colocado em 
primeiro plano”, explica Car-
los Dowling. Para ele, com 
a digitalização, os nichos de 
experimentação audiovisual 
ganham agora uma maior 
escala. “O cinema é uma arte 
de convergência. Eu acho que 
a lógica das artes integradas 
é também, da mesma forma 
que a experimentação, está 
no núcleo da ideia do cinema”, 
frisa o professor e cineasta.

Nesse sentido, a progra-
mação do Janela Quebrada 
abre espaço também para 
o que foi denominado por 
seus organizadores de outras 
“artes de invenção e risco”, 
propondo uma integração 
com outros modos de per-
cepção sensorial das obras. 
Sendo assim, haverá a oficina 
‘CUTuCA os ZOI - Laboratório 
sensorial da imagem’, minis-
trada por Ricardo Peixoto, 
que resultará em exposição 
fotográfica dentro do mesmo 
evento. Assim como a oficina 
de criação de videoclipe ‘Tem 
mais igreja do que supermer-
cado’, oferecida por Dowling, 
a respeito do processo de 
criação e desenvolvimen-
to do videoclipe de mesmo 
nome do disco mais recente 
de Totonho e Os Cabra. 

Além desses, serão ofere-
cidos ao público debates como 
“Vivência sonora através do 
corpo”, com Bixarte e Isabel 
Nogueira, sobre como a mú-
sica se expande conforme o 
corpo que atravessa. Por fim, 
mixtapes produzidas por Chico 
Correa, Rieg e Big Jesi devem 
demonstrar como se realizam 
experimentos sonoros.

Diferente da maioria dos 
eventos, o Janela Quebrada 
não possui caráter competi-
tivo. “É um festival no senti-
do desse encontro de várias 
pessoas e de realizadoras e 
realizadores, mas não há pre-
miações”, explica Dowling, 
acrescentando que haverá 
apenas um concurso para 
escolher o melhor roteiro de 
videoclipe com o valor de R$ 
500. As inscrições se encer-
ram no final do dia de hoje. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com 

Janela Quebrada abre espaço 
para o cinema experimental

 ConFira a Programação gEral do FEstival: 

n dia 7 (quarta-feira)

00h – Filmes selecionados
Dead See
Lockdown Já
Búfala
Você já tentou olhar nos meus olhos
Disneyloka 2093
Abjetas 288
Manual do Zueiro Sem Noção
Tente Não existir
Ensaio
Éramos em Bando
Pagar para respirar,
Pelo ar, que é o sopro dela 
Varietè Virtual Experimental - 2021

17h – Debate: “Arte e Educação - Processos 
compartilhados”
Mediação: Arthur Lins; com Ana Luisa Lima, Ricardo 
Peixoto e Ana Bárbara Ramos
 
19h – Exposição Virtual de Ricardo Peixoto
 
20h – Debate: “Estamos contentes:
Temos Redes de Distribuição de filmes independentes e 
experimentais na Internet. O que vamos fazer agora que 
estamos contentes?”
Mediação: Carlos Dowling; com Daniel Queiroz, Anna 
Andrade e Gian Orsini

n dia 8 (quinta-feira)

00h – Filmes selecionados
Interdito
Ígnea
Relatos Tecnopobres
Os Sonâmbulos
Dois
O tempo dilatou
Sobre Voos Renascidos

17h – Debate: “Circo e Audiovisual”
Mediação: Ana Moravi; com Márcio Sá, Mariana 
Mareseanas e Geisla Blanco
 
19h – Experimentos Sonoros: Mixtapes 
Com Chico Correa, Rieg e Big Jesi
 
20h – Debate: “Da ideia à tela: o percurso no fazer fílmico 
experimental”. Mediação: Geissy Reis; com Amanda 
Devulsky, Carol Sousa, Grenda Costa e Felipe Espíndola

n dia 9 (sexta-feira)
 
00h – Filmes selecionados
Sereias
Verbo se fez carne
Aqui jaz o teu esquema
Madeira de lei
Habitus
A peste
Abacateiro

17h – Debate: “Vivência Sonora através do corpo”
Mediação: Daniel Jesi (Big Jesi); com Bixarte e Isabel 
Nogueira
 
19h – Experimentos Sonoros: Regenerar
Com AnaJu e Rafael Diniz
 
20h – Debate: “Veredas se bifurcam: Da imaginação como 
potência à produção como resistência”
Mediação: Janaína Lacerda; com Júlia da Costa Pereira, 
Renata Mourão, Rebecca Dantas e João Batista Silva

n dia 10 (sábado)
 
00h – Filmes selecionados
Whypatterns_ - Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano
Do peito ao prumo
Krisis
Simulador de Revoluções
Ultimatum
Fazemos da memória nossas roupas
Carta di Kabu Verdi pa um Português ki Txoma Pedro
 
17h – Debate: “Mesma tela, dois dialetos”
Mediação: Daniel Jesi (Big Jesi); com Anaju e Rafael Diniz
 
19h – Experimentos Sonoros: Bel_medula & Bixarte
 
20h – Debate: “Cosmologias e insubmissões da imagem: 
magia, ciência e arte de mundos em colisão”
Mediação: Ana Moravi; com Kalor Pacheco, Tothi dos 
Santos e Batuta

Fotos: Divulgação

De cima para baixo: cenas dos filmes ‘Búfala’ (com legendas descritivas e audiodescrição), de Tothi dos Santos; ‘O Tempo 
Dilatou’ (com legendas descritivas), de André Moura Lopes e Marco Rudolf; e ‘O Verbo se Fez Carne’, de Ziel Karapotó
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Sento aqui com a alma encharcada de emoção, de-
pois de passar horas ligada na live em homenagem à 
amiga, à professora, à gestora Márcia Lucena, que está 
há mais de um ano vivendo uma grande injustiça, sem 
perder a ternura, jamais!

Não vou mencionar os nomes dos participantes 
desse testemunho, dessa homenagem à Márcia, por 
medo de deixar alguns de fora, mas adianto que algu-
mas das eloquentes falas, dos testemunhos me leva-
ram às lágrimas! Muito gratificante de receber uma 
homenagem tão eloquente em vida.

Não poderia deixar de ressaltar a competente e 
amorosa coordenação dos anfitriões Raquel e Ulis-
ses. Senti muito não dominar o meio e não poder 
dar meu testemunho ao vivo, como gostaria de ter 
feito. Mas deixo aqui minha solidariedade, amizade 
e carinho por Marcinha e toda a sua família, em es-
pecial a Nanego, seu marido e companheiro nessa 
travessia, seus filhos, Flora e João, e seus irmãos, 
Ricardo, Jaira e Raquel. 

Se um dia tivesse de escolher uma família re-
presentativa do que deve, verdadeiramente, consti-
tuir uma família, escolheria, sem titubear, a família 
Lucena. Durante algum tempo, meu filho Rodrigo foi 
acolhido por essa família e eu estava muito tranquila 
por sabê-lo em boas mãos, em muito boa companhia. 
Entre os Lucena, ele encontrava o aconchego familiar 
que lhe faltava no seio de sua própria família.

O que estão fazendo com Márcia, a nossa Marci-
nha, não é só uma injustiça, é uma malvadeza. Márcia 
é uma mulher de coragem e nunca se entrega, nunca 
abandonou seus princípios, seu lugar de brilho e bele-
za. Acho que é isso o que mais incomoda os seus de-
tratores. É a sua fortaleza interior inquebrantável, o 
seu sorriso escancarado, que nem as inevitáveis lágri-
mas conseguem apagar. Márcia está experimentando 
o purgatório em vida, coisa que a maioria de nós só 
conhece depois de desencarnados.

Os tocantes testemunhos dos seus amigos de 
Conde, de sua família, dos artistas da Paraíba, de to-
dos que se propuseram a testemunhar em seu favor, 
devem ter deixado seus inimigos assustados, em dú-
vida até quanto aos seus propósitos. Márcia não está 
só! Foi derrotada nas últimas eleições para prefeitura 
de Conde, mas se a eleição fosse hoje, ninguém tiraria 
dela esse lugar e é isso, acho, que assusta seus oposito-
res, cujos nomes nem conheço. Já devem ter percebido 
que um valor mais alto se alevantou ali. E, numa pró-
xima eleição, ninguém toma o lugar dela. 

Durante a live de segunda-feira, ficou óbvio que 
o lavajatismo messiânico que derrotou Márcia não a 
derrubou, não a deixou no chão, muito pelo contrário, 
agigantou-a, porque os valores que ela representa fi-
caram ainda mais realçados, ainda mais óbvios, trans-
formando-a numa heroína de epopeia, numa Joana 
d’Arc moderna, contemporânea. 

A Inquisição que amarrou uma tornozeleira em 
torno de sua perna não a derrotou. Pelo contrário, 
transformou-a em luz, em exemplo a ser seguido 
por uma multidão de mulheres, cujas representan-
tes se pronunciaram ontem exigindo a total liber-
dade de Márcia. 

Os que temem vê-la em liberdade temem encon-
trá-la cara a cara nas ruas, temem a inutilidade de 
apontar o dedo em riste para ela, pois esses estão mais 
assustadas do que a Márcia, que perdeu a eleição, per-
deu a figura paterna amada, mas ganhou em força e 
admiração de seus pares e isso ninguém lhe tira. 

Podem amarrar seus tornozelos, mas sua alma 
sai por aí indômita, voando, sobrevoando as ambições 
mesquinhas de seus detratores. Os responsáveis pelo 
roteiro da live encontraram o perfeito correlato obje-
tivo (objective correlative) nas correntes envolvendo 
pernas de alguém só para serem, depois, abertas. Essa 
cena é repetida algumas vezes durante a narrativa. É 
uma perfeita alusão metafórica à situação de Márcia. 

Não se pode aprisionar uma alma, uma consciên-
cia e não serão argumentos mesquinhos, falaciosos 
que o farão. O ex-presidente Lula está aí para nos pro-
var isso. A ex-presidente Dilma, uma das falas mais 
eloquentes de ontem, está aí e não nos deixa mentir. 
Depois das 10 horas de testemunhos de segunda-fei-
ra, nada será como antes. Delatores incautos e incul-
tos que se cuidem e escolham com mais critério suas 
vítimas, ou então se arrisquem a pereceram nos ca-
labouços vis que a história reserva para os covardes, 
os mentirosos, os falsos líderes. O tempo e a História 
nos dirão.

Márcia, libertas 
quae sera tamen

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Passeando pelos caminhos do 
Museu Casa de José Américo

Viúva Negra revela sua origem

CASA é o edifício de formatos e ta-
manhos variados, geralmentede um ou 
dois andares, quase sempre destinado à 
habitação. Família; lar.

Dicionário Aurélio

Confesso que, nas minhas floreja-
das memórias de infância e adolescên-
cia, a casa sempre teve e tem sentido 
de lar, família. Recordo das inúmeras 
vezes em que escutei meus pais ressal-
tarem que a casa é um lugar sagrado, 
nosso porto seguro, sendo ainda o lu-
gar de identificação pessoal e cultural 
de cada ser humano. 

Casa também significa abrigo, se-
gurança, proteção, acolhimento, um 
bem material, mas, acima de tudo, afe-
tivo. Não podemos esquecer que a casa 
é lugar de retorno, origem de algo ou 
de alguém, a terra natal. Por isso, quan-
do fazemos uma viagem e retornamos 
para nosso país, estado ou município, 
frequentemente, dizemos que volta-
mos para casa.

E o que dizer de um museu casa? 
Trata-se de uma casa com todos os ele-
mentos das residências comuns, com o 
diferencial que ela guarda a história e 
a memória dos seus proprietários, os 
quais, evidentemente, não estão pre-
sentes para recepcionar seus convida-
dos. Nela, as histórias são contadas e 
as memórias preservadas, cabendo a 
cada visitante usufruir o que ela tem 
de melhor a oferecer. 

O museu representa um imóvel 
que serviu de habitação para uma pes-

soa ou vários outros personagens, pre-
servado, em sua forma original, com 
objetos, ambientes e instalações aber-
tos à visitação.

O Museu Casa de José Américo é, 
assim, um espaço de memória e singe-
la beleza à disposição dos visitantes. 
Cada espaço da casa tem uma história 
a contar e, passo a passo, do terraço 
ao sobrado, somos levados a assimilar 
o que o imóvel nos revela por meio da 
estrutura figurativa dos seus móveis, 
fotografias, objetos e cômodos. 

O terraço, com suas cadeiras de 
época e fotografias, revela a sua con-
temporaneidade. A sala de visita regis-
tra a beleza e a simplicidade dos seus 
moradores. Na sala de estar, a mesa de 
jantar evidencia a presença e a impor-
tância dos convivas. O pequeno hall 
guarda duas sutilezas: a vitrine de obras 
do escritor e um rádio de época, que 
mostram o caráter singelo do lugar. 

No andar superior, encontramos a 
parte mais intimista da casa: o quarto 
do casal, a belíssima biblioteca particu-
lar do escritor e a deslumbrante vista 
panorâmica da praia de Cabo Branco, 
desnudada pelas varandas que circun-
dam o ambiente. 

Não podemos esquecer que as ca-
sas, em sua maioria, possuem jardins 
e quintais, que são um diferencial na 

paisagem de cada uma delas. Com a 
casa de José Américo não é diferente, 
pois ela também é adornada por um 
belo, cuidadoso e preservado jardim, 
que serve como espaço de recepção a 
quem chega. 

No seu quintal, nós encontramos 
conservadas as árvores frutíferas tão 
apreciadas por José Américo, que ofe-
recem um toque bucólico ao majes-
toso mausoléu com os restos mortais 
do escritor e da sua esposa, Ana Alice, 
onde, também, por lá se encontra, a 
lhe fazer companhia.

Nas palavras do autor de A Baga-
ceira: “Cerquei-me de plantas, afogo-
me numa vegetação que tem vários 
matizes e contém as luzes fadas, me-
drando, arbitrariamente sem nada es-
tilizado, para me dar a impressão de 
que sou bicho do mato”.

Eis por que convém apreciar, in loco, 
essa pérola do conhecimento transmu-
tada em casa. Sabemos que, neste tris-
te momento de pandemia, tal visitação 
se afigura algo ainda de forma remota, 
contudo, logo, logo, essa situação será 
superada e o museu casa estará de por-
tas abertas para receber e acolher a to-
dos com enorme satisfação.  

Com efeito, nós, que integramos 
os quadros da Fundação Casa de José 
Américo, realizamos nosso trabalho 
por dever de ofício, entretanto, mui-
to mais, por prazer de ofício. Por isso, 
temos certeza que em breve estare-
mos no lindo terraço da casa anun-
ciando com exultação: olá, sejam to-
dos muito bem-vindos ao Museu Casa 
de José Américo!

Para quem se acostumou a ver até 
três longas-metragens da Marvel por ano, 
ficar dois sem nenhuma estreia parece 
uma eternidade. Mas os fãs sofrendo de 
abstinência vão ter seu jejum quebrado 
amanhã, com a estreia de Viúva Negra, di-
rigido por Cate Shortland (Lore, a Síndro-
me de Berlim), nos cinemas e no Disney+, 
com pagamento adicional de R$ 69,90. A 
produção, originalmente planejada como 
abertura da Fase 4 do Universo Cinema-
tográfico Marvel, foi adiada três vezes 
por causa da pandemia e viu séries como 
WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e 
Loki tomarem-lhe a frente.

Mas o que é um ano de atraso para 
uma personagem que merecia e exigia 
sua própria história desde seu surgimen-
to nos cinemas, em Homem de Ferro 2 
(2010)? A Natasha Romanoff de Scarlett 
Johansson chegou chegando, uma agente 
da S.H.I.E.L.D. capaz de se infiltrar nas In-
dústrias Stark e lutar como poucos. Depois 
disso, se tornou membro dos Vingadores, 
aparecendo em seis outras produções da 
Marvel, mais uma cena pós-crédito de 
Capitã Marvel, que tirou de Viúva Negra o 
status de ser o primeiro filme da Marvel 
dedicado a uma super-heroína.

A demora foi tanta que o filme chega 
quando – atenção para spoiler de dois anos – 
Natasha já morreu, em Vingadores: Ultimato 
(2019). Viúva Negra, na verdade, se passa 
entre Capitão América: Guerra Civil (2016) e 
Vingadores: Guerra Infinita (2018), quando 
os Vingadores estavam separados. Em fuga, 
a heroína vai até Budapeste, onde tem um 
reencontro explosivo com sua irmã, Yele-
na (Florence Pugh). Natasha também vai 
precisar da ajuda de seu pai, Alexei (David 
Harbour), e sua mãe, Melina (Rachel Weisz), 
remexendo feridas do passado.

Porque, além de mostrar uma lacuna 
na história, Viúva Negra também é uma 
chance de conhecer melhor a personagem 
e suas origens – um pouco o papel que as 
séries vêm tendo no UCM. “Eu quis mos-
trar a versão humana, complicada e falível 
de Natasha, alguém que tem dificuldades 
de ser heroína, se acha não merecedora e 
é insegura”, disse Cate Shortland em entre-
vista ao Estadão, por videoconferência.

É uma cena de sua infância que abre 
o filme, quando Alexei, Melina e as pe-

quenas Natasha e Yelena precisam deixar 
Ohio às pressas, abandonando o “sonho 
americano” em direção à Cuba e depois 
a Rússia. Na verdade, são uma família de 
mentira, uma célula dormente de espiões 
russos nos EUA. As meninas são treinadas 
pelo programa Sala Vermelha. Alexei se 
torna o Guardião Vermelho, uma espécie 
de Capitão América do outro lado.

Então não se trata de uma reunião de 
família feliz, embora haja humor. “É quase 
como se estivéssemos desconstruindo a 
sitcom de família”, disse Shortland. “Você 
sabe: com o pai na cabeceira, a mãe que é 
parte do sistema que submeteu as filhas 
a histerectomias para não engravidarem. 
Quis discutir quais são as partes despe-
daçadas de nós mesmos que precisamos 
aceitar para sobreviver e prosperar. Para 
mim, o filme fala de mulheres que não 
são vítimas, mas sobreviventes.”

A Sala Vermelha criada pelo Gene-
ral Dreykov (Ray Winstone) é, na ver-
dade, uma máquina de opressão de me-
ninas e mulheres, que viram assassinas 
robóticas.

Meninas, afinal, são “o único recurso 
natural que o mundo tem de sobra”. Um 
filme da Viúva Negra não podia ser não fe-
minista. “Mas eu queria fazer com humor. 
Espero que os homens também riam”, 
disse Shortland. “E que nossos olhos este-
jam mais abertos ao final, algo realmente 
importante para o estúdio. Bob Iger (pre-
sidente executivo e presidente do conse-

lho da Disney) nos incentivou a ir fundo 
na ideia de empoderamento feminino.”

É de se lamentar que Viúva Negra só 
tenha chegado agora, mas talvez só pudes-
se mesmo ser feito, da forma como foi, um 
misto de thriller de espionagem com dra-
ma familiar e personagens femininas con-
sistentes, neste momento. “Filmes como 
Pantera Negra, Mulher-Maravilha e os de 
Kathryn Bigelow criaram espaço para 
diretoras como eu, além, claro, do movi-
mento MeToo”, disse Shortland. “Só que 
também sei que nem tanto mudou para a 
mulher comum. Meu desejo é que essas 
mulheres riam, se divirtam com o espe-
táculo, mas também saibam que estamos 
ouvindo e que elas são importantes.”

Mais ainda porque todo mundo pre-
cisa de um pouco inspiração depois de 
quase um ano e meio de pandemia. “Espe-
ro que o filme também sirva para dar co-
ragem às pessoas para serem mais vulne-
ráveis umas com as outras”, disse. “E que, 
nos reencontros com nossas famílias, pen-
semos dois segundos antes de cair numa 
discussão e sejamos mais indulgentes.”

Em teoria, Viúva Negra é a última 
vez que veremos Scarlett no papel de 
Natasha. Claro que, em se tratando de 
Marvel, tudo é possível. Mas os fãs podem 
ficar tranquilos, porque, mesmo que o fil-
me seja quase independente dos outros 
do UCM, ele prepara terreno para a con-
tinuação da história, com a inclusão de 
uma nova personagem.

Maria Ilza Moreira Franco   No seu quintal, nós 
encontramos conservadas as árvores

frutíferas tão apreciadas por
José Américo 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Mariane Morisawa 
Agência Estado

Atriz Scarlett Johansson como a ex-agente russa membro dos Vingadores em seu primeiro longa solo

Foto: Divulgação
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Meus estimados leitores e queridas leitoras, 
sempre, desde que me conheço por gente, gerações 
mais novas têm desprezo por hábitos e atitudes da 
geração anterior.

Mais modernamente acharam um outro jeito de 
nos aporrinhar o juízo. É o seguinte: passou dos 40 ou 
está chegando perto, parece que o cidadão perdeu o 
selo de garantia diante dessa geração-digital nascida 
sob a égide da Internet. É a geraçãozinha Z, para qual 
o mundo se apequenou às dimensões de um computa-
dor ou de um celular. Não conseguem viver sem essas 
engenhocas. Fora daí, para eles o mundo perdeu seus 
encantos e a relação entre as pessoas agora se restrin-
ge aos teclados, é por ali que eles conversam, se rela-
cionam, se fazem presentes. 

Abraço é coisa fora de moda. Mais que isso; 
abraço ou quaisquer manifestações de apreço po-
dem virar cringe!

Fiquei inicialmente meio sem saber o que era essa 
história de cringe. Soube através de minha filha que 
mora lá nas latitudes de cima a origem do termo. “Crin-
gy” é o vocábulo cuja origem veio lá da parte de cima 
do mapa. Professora numa high school, na Pensilvânia, 
interpelou um aluno para saber o significado.

– What is cringy? – ao que ele respondeu:
– It is like when you see a person over forty-years-old 

dancing.
Traduzindo ao pé da letra, seria: “é como quando 

você vê uma pessoa com mais de 40 anos dançando”. 
Difícil chegar ao exato significado, mas é bem próximo 
do nosso: “sem noção”. Também algo como “sentir ver-
gonha alheia”, cafona.

Na verdade é um embate de uma geração chama-
da de “millennials” (os nascidos entre 1980 a 1995 
nos EUA e de 1980 em diante aqui) contra uma outra 
geração mais novinha, a que veio depois desta, a cha-
mada de “geração Z”. Esta última já nasceu conectada 
na Internet.

A derradeira geração desanca xingação na ante-
rior por esta, a millennials, ter hábitos e atitudes que 
envergonham quem é da geração Z. Essas atitudes é o 
que chamam de cringe. Vamos tentar relacionar alguma 
delas para entendermos o vazio que se instalou na cabe-
cinha dessa gente.

Dizer que é mãe ou pai do seu pet é muito cringe. 
Ir a Disney também é. Tomar café da manhã, usar face-
book, ser fã de Harry Potter, assistir a série Friends são 
outras atitudes muito cringes.

Agora entendo porque nas aulas virtuais, nesses 
tempos de pandemia, alguns dos meus alunos nem sob 
tortura abrem as câmeras, Sabem por quê? Porque é 
cringe assistir aula on-line com a câmera do notebook 
aberta. Pode uma coisa dessa?

Outras atitudes consideradas cringes: 
Usar pontuação na Internet, ficar dizendo que tem 

boletos para pagar, usar hashtag na legenda do Insta-
gram. Tem mais: rir com o emoji “chorrindo”, usar sa-
patilha com bico redondo, ler jornal impresso, beber 
cerveja litrão, usar calça skinny, alugar DVD e VHS na 
locadora, dizer que somos jovens adultos quando já 
passamos dos 30.

Imaginem se daqui a alguns anos se essa geração Z 
viesse a comandar o planeta. O que seria de nós? Ou dos 
que ficarem. Ainda bem que muita gente nessa faixa etá-
ria não se identifica com essas idiotices. Ainda bem.

Minha geração também achava brega coisas da ge-
ração anterior: chamar uma mocinha de broto, dizer “é 
uma brasa, mora!”, usar lenço, chamar carro de carango, 
usar calça jeans apertada, gostar de assistir o programa 
Jovem Guarda, tomar banho em Praia Grande no litoral 
paulista e outras coisas do mesmo tipo. Tinha mais: 
comprar camiseta com as inscrições “estive em tal lugar 
e me lembrei de você”, colocar na varanda uma placa di-
zendo “seja bem-vindo, mas limpe os pés”; pinguim de 
louça em cima da geladeira e por aí vai. 

Acho normal que esses conflitos existam, mas o 
difícil é entender de como algumas pessoas levam isso 
tão a sério, como uma espécie de filosofia de vida. A In-
ternet se apresentou como uma poderosa ferramenta a 
serviço da informação, mas se tornou também chão fér-
til para semear uma variedade insondável de idiotices, 
como esta que estamos relatando. 

Que essa geração Z acorde, pois está ficando para 
trás. Há gente na idade deles ocupando espaço onde vai 
ser importante estar e esses patrulheiros perderão a 
vez por incapacidade intelectual. Tanta coisa importan-
te para pensar e discutir e uns e outros preocupados em 
ser ou não ser cringe.

Talvez, algum dia essa geração Z, que sofre de bi-
bliofobia; isto é, sente febre, tem urticária, sudorese 
quando chega perto de um livro, descubra que não há 
nada mais cringe do que achar alguém cringe. 

Será que eles entenderiam isso?

Conflitos
inúteis

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Cultura popular

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe nesta quar-
ta-feira, a partir das 19h, pelo canal 
oficial da instituição no YouTube (/fu-
nescpbgov ), uma edição comemorati-
va do programa semanal ‘De Repente 
na Rede’, que alcança o primeiro ano 
de existência no formato não presen-
cial devido à pandemia.

Em seu primeiro aniversário, a pro-
posta será diferente: em vez de escolher 
um artista a ser celebrado, o programa 
é que será homenageado por alguns 
cantadores, a exemplo de Zé Viola, um 
dos grandes nomes da cantoria e do re-
pente no Brasil.

Durante toda a primeira tempo-
rada foram resgatados trabalhos e 
histórias de diversos poetas da nova 

geração, bem como de veteranos con-
sagrados e cantadores que já partiram 
para outro plano, além de ser exibida 
uma edição especial só com as mulhe-
res do repente em março.

Para Iponax Vila Nova, poeta, de-
clamador e apresentador do ‘De Re-
pente na Rede’, “o importante é que os 
ouvintes permaneçam conectados no 
programa e comentem cada um deles, 
para que seja possível fazer edições 
ainda melhores”.

Ele lembra que, diante da pande-
mia e da impossibilidade de realizar o 
programa ‘De Repente no Espaço’ de 
maneira presencial, conforme ocorria 
desde julho de 2015 na Praça do Povo 
do Espaço Cultu ral, a saída encontra-
da foi utilizar a internet para perma-

necer em contato com os declama-
dores e com o público, proposta que, 
segundo Iponax, que pode perdurar 
mesmo após a pandemia.

Projeto ‘De Repente na 
Rede’ celebra um ano 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

“Será publicada em por-
tuguês especialmente para 
vocês em uma edição de co-
lecionador com prefácio da 
Chris Peter e capa ilustrada 
pelo genial Shiko”. Foi como o 
renomado quadrinista inglês 
Neil Gaiman resumiu o pro-
jeto especialmente feito para 
o Brasil de algumas de suas 
HQs, em um vídeo gravado 
para a Editora Intrínseca.

Além da apresentação 
da colorista gaúcha Chris Pe-
ter (da série Astronauta das 
Graphics MSP) e arte pintada 
do paraibano Shiko (Piteco 
– Ingá, Lavagem), Bibliote-
ca Gaiman (288 páginas, R$ 
79,90) reunirá cinco histó-
rias do roteirista da cultuada 
série Sandman, com dese-
nhos de nomes como Shane 
Oakley, Michael Zulli, P. Craig 
Russell e John Bolton.

Na trama que abre a 
antologia, o inédito As noi-
vas proibidas dos demônios 
desfigurados da mansão 
secreta na noite do desejo 
sinistro, um escritor com 
bloqueio criativo muda os 
rumos de sua inspiração 
após uma visita inesperada 
e uma conversa sincera com 
um corvo.

Já em Criaturas da noite 
(lançada por aqui pela Pixel 
Media, em 2005), Gaiman 
une o mundano ao sobrena-
tural, uma de suas marcas 
registradas, em uma história 
sobre gatos pretos misterio-
sos, corujas e demônios.

Em Mistérios divinos 
(publicado no Brasil pela 
Devir, em 2007), um cigar-
ro compartilhado entre dois 
homens dá início a uma tra-
ma sobre o primeiro assassi-
nato do mundo, unindo céu e 
terra, amor e morte.

Outro inédito é A verda-
de sobre o desaparecimento 
da Srta. Finch, no qual uma 
mulher que não se chama o 
nome no título desaparece 
após participar da atração de 
um circo estranho, macabro e 
um tanto quanto feroz.

Por fim, subvertendo a 
clássica história de amor do 
Arlequim e da Colombina, 
Arlequim Apaixonado tem 
início quando uma mulher 
encontra um presente es-
tranho e sanguinolento pre-
gado em sua porta, obra de 
um admirador invisível e im-
previsível. No Brasil, essa HQ 
foi lançada com o nome de A 
Paixão do Arlequim (Editora 
Conrad, 2002).

O projeto inédito e ex-
clusivo da Biblioteca Gaiman 
é uma coleção que reúne 
histórias do autor adapta-
das para os quadrinhos por 
artistas renomados, em edi-
ção de luxo com capa dura 
e fitilho, e projeto gráfico de 
Antonio Rhoden.

Atualmente, Shiko está 
lançando a segunda parte de 
Carniça e a blindagem místi-
ca, uma história em quadri-
nhos independente sobre 
cangaço em três volumes.

Volume inaugural da coleção ‘Biblioteca 
Gaiman’ tem capa do paraibano Shiko

Imagem: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Intrínseca e veja 

o vídeo de Neil Gaiman

Volume reúne cinco HQs do autor de ‘Sandman’, sendo duas delas inéditas no Brasil

Programa semanal comandado pelo 
poeta Iponax Vila Nova (foto) será 
homenageado por cantadores
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

MúsiCAs ClAssifiCAdAs pArA o 4o fEstivAl dE MúsiCA dA pArAíbA: 

1. ‘A Maré’ (Larissa de Souza Mendes)
2. ‘A Pergunta que Não Quer Calar’ (Hugo Césr Costa de Moura Luz e Lucas 
Barreto de Moura)
3. ‘Abastecimento’ (David Lucas Máximo Pereira)
4. ‘Águas de Mãe’ (Iyá Omi) (Heloisa Isidoro Uehara e Nathalia Kelly Belarmino 
Gomes)
5. ‘Ar, É Ar’ (Pedro Paulo Almeida Cavalcanti Mello)
6. ‘Bandeira’ (Alcides Prazeres Filho)
7. ‘Caboclo da Jurema’ (Francisco Xavier de Souza Neto)
8. ‘Coco Aperreado’ (Larry Brasil da Silveira Junior)
9. ‘Coco Saudade’ (Jéssica Maria de Melo Almeida)
10. ‘Concretão’ (Tiago Sorrentino Moura de Lima)
11. ‘Desgoverno’ (Antonio Luiz Drummond Miranda)
12. ‘Extremo’ (Victor Marques Borges Calazans)
13. ‘Feliz Dia Dos Pais’ (Iremar de Oliveira Lira)
14. ‘Fruto Coragem’ (Isis Queiroga de Oliveira Costa e Naomi Barroso Soares)
15. ‘Lama Negra’ (Sandra Daniela Xavier Soares e Bruno Kohl)
16. ‘Mardoce’ (Priscilla Romualdo Cler dos Reis)
17. ‘Menino Pé no Chão’ (Caio Cesar Fernandes Aquino e Bertrand Barbosa Mo-
rais)
18. ‘Mestre do Coco’ (Cristiano Alixandrino da Conceição)
19. ‘Nosso Mar’ (Lucas Dantas Gaião)
20. ‘Paraíba Sou Sim (Elon da Silva Barbosa Damaceno)
21. ‘Pássaro’ (Samir Borges Cesaretti)
22. ‘Pega o Beco’ (Carlos Antônio Bezerra da Silva)
23. ‘Pelas Calçadas’ (Tiago José Santos da Silva)
24. ‘Pincel Encantado’ (Artur Pereira Neto)
25. ‘Questão de Ser’ (Queilha Sousa de Souto, Carolina Alê Sousa Batista e Feli-
pe Brito de Melo)
26. ‘Quiçá Ou Manifesto Afroindígena’ (Yuri Agostinho de Lima)
27. ‘Rir pra Não Chorar’ (Gabriel Lucas Fernandes da Silva)
28. ‘Se Prestar Eu vou Postar’ (Aldeni Marques de Carvalho)
29. ‘Terra dos Acais’ (Laís de Almeida Lacerda)
30. ‘Você Viu’ (João Carlos do Nascimento Junior)

MúsiCAs dA suplênCiA:

‘Encomenda’ (Willames Diniz da Silva e José Pedro da Cunha Mota Junior)
‘Benza Eu’ (Joseclécio Dutra Dantas)
‘Acordeana’ (Adilson Costa de Albuquerque Júnior)
‘Oroboros’ (Daniel Adolpho Daltin Assis)
‘Quando Chove no Sertão’ (Rodrigo de Morais Bittencourt)
‘Androide de Cera’ (Luanna Alves de Oliveira)
‘Às Margens do Rio’ (Afonso Manoel da Silva Barbosa)
‘Mata Fechada’ (Henrique Martins de Ornellas)
‘O Eterno Retorno’ (Severino Aires de Araujo Neto)
‘Folia de Carnaval’ (José Roberio Jacinto Silva)

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Sorteio da ordem das apresentações das canções durante 
as eliminatórias da 4a edição acontecerá na próxima 
sexta-feira, durante o programa ‘Tabajara em Revista’

festival de Música
da paraíba revela 
próximas etapas

=

Depois de bater um recor-
de histórico, com a inscrição 
de 362 canções de composi-
tores oriundos de várias re-
giões do Estado, um aumen-
to na participação feminina 
e a divulgação nesta semana 
dos 30 selecionados (veja no 
box ao lado), a 4ª edição do 
Festival de Música da Paraíba 
terá novas etapas protocolares 
antes das apresentações que 
acontecerão no próximo mês 
de setembro, sendo as elimi-
natórias nos dias 3 e 4, com a 
grande final no dia 10.

“A nossa expectativa é a 
melhor possível para a rea-
lização do Festival de Músi-
ca da Paraíba”, disse Marcos 
Thomaz, gerente de Jornalis-
mo da Rádio Tabajara, emis-
sora que integra a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC). “O recorde histórico de 
inscrições de compositores 
de várias regiões do Estado, 
a pluralidade e o crescimen-
to da participação feminina 
nas inscrições indicam que o 
evento, que é uma ação muito 
importante da EPC, em parce-
ria com a Funesc e Secom, já 
se consolidou no calendário 
cultural da Paraíba e rompeu 
as fronteiras, porque se am-
pliou para o mundo, pois será 
a segunda edição com trans-
missão virtual”, destacou. 

Agora, os artistas escolhi-
dos têm até hoje para fazer o 
registro da música em cartó-
rio e enviar para o e-mail fes-
tivaldemusica@radiotabajara.
pb.gov.br. Caso não o faça, a 
música será automaticamente 

desclassificada, sendo substi-
tuída pela suplente na ordem 
de classificação. Também se 
encerra nesta quarta-feira o 
prazo para pedido de revisão/
recurso, pelo mesmo e-mail.

Com relação ao resultado 
da seleção das composições, 
Marcos Thomaz comentou que 
isso coube aos curadores do 
festival. “É um processo que 
ocorre de forma independente 
e nós prezamos por isso”, ga-
rantiu o gerente de Jornalismo 
da Rádio Tabajara.

Thomaz também infor-
mou que o próximo passo 
após a validação da canção 
será o sorteio da ordem nas 
eliminatórias, que acontecerá 
na próxima sexta-feira, duran-
te o programa Tabajara em 
Revista, que vai ao ar na 105.5 
FM, no período das 14h às 15h. 
Todos os detalhes podem ser 
acessados no site oficial do 
evento (www.festivaldemusi-
ca.pb.gov.br).

Sobre a edição
Nesta edição, entre as 

novidades, haverá a votação 
do público pela Internet esco-
lhendo um dos ganhadores, 
além dos apontados pelo júri 
especializado. O homena-
geado deste ano é o cantor e 
compositor paraibano Genival 
Macêdo Lins (1921-2008), au-
tor de ‘Meu Sublime Torrão’, 
considerado o hino popular da 
cidade de João Pessoa.

Nas eliminatórias e na 
grande final do Festival esta-
rão sendo seguidos todos os 
protocolos de segurança, com 
o intuito de prevenir contra a 
pandemia da covid-19. O fes-
tival – cujo objetivo é resgatar 

a memória de expressivos no-
mes do universo musical parai-
bano, mas também oferecendo 
reconhecimento e incentivo 
aos talentos atuantes no Estado 
– ocorrerá no Teatro Paulo Pon-
tes do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, onde 
apenas os músicos, concorren-
tes, equipes de produção e con-
vidados em número limitado 
poderão estar presentes. Por 
isso, haverá a transmissão di-
reta, ao vivo, pelas redes sociais 
oficiais da Rádio Tabajara e da 
Funesc, com o suporte da TV 
Assembleia.

A premiação será ofe-
recida aos participantes da 
final, cujos valores são os se-
guintes: 1º lugar, R$ 10 mil; 
2º lugar, R$ 7 mil; 3º lugar, 
R$ 5 mil; Melhor intérprete, 
R$ 3 mil; e Melhor Canção 
pelo Voto Popular, crédito 
na quantia de R$ 3 mil para 
aquisição de equipamento ou 
instrumento musical. 

O Festival de Música da 
Paraíba é realizado pelo Go-
verno do Estado, por meio da 
EPC, Secretaria de Comunica-
ção Institucional (Secom) e 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc).

Com a canção ‘Cê não faz’, rapper Bixarte foi a grande campeã da 3ª edição do festival, em dezembro do ano passado

foto: Edson Matos

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Festival de Música da PB

De muito alto, vi o rio São Fran-
cisco pela primeira vez ao 
tomar destino da Paraíba para 

o Rio de Janeiro. 
        Viajava, sem perspectiva de 
futuro, sem certeza de nada, fugindo 
da inevitável prisão que aconteceria 
se continuasse em João Pessoa, logo 
após a sombria noite do AI-5 (o ato 
institucional mais forte e repressor da 
ditadura militar). 
        O Caravelle da Cruzeiro do Sul 
levantou voo do Aeroporto dos Guar-
arapes, no Recife, às 8 da manhã de 14 
de dezembro de 1968. 
        A mala maior que carregava 
estava molhada pelas lágrimas de mãe 
Antonieta e da Nega Léu, já há tantas 
léguas tiranas de mim.
       

nnnnnnnnnn

        Dois anos antes, tinha feito a 
mesma viagem por terra, mas sem 
de nada fugir e com o sonho de ser 
bem-sucedido como cineasta. Na 
bagagem, o copião de um curta-me-
tragem, Libertação, e o roteiro de 

Aventura de saber, adaptação de um 
conto de Nelida Piñon, de quem me 
tornaria amigo.
       Vi o São Francisco pelo ângulo 
de sua superfície, fazendo o trajeto 
da balsa entre a alagoana Penedo e a 
sergipana Propriá. 
       Os dois contrastes de minha ini-
ciação no trajeto foram a grande reta 
de quase oito horas de sol e vidas secas 
à direita e à esquerda no interior da 
Bahia e a descida noturna da serra que 

abriga Teresópolis e 
Petrópolis, no Estado 
do Rio de Janeiro, 
com luzes de pros-
peridade. 
       Tantos anos 
depois, dizem que na 
Rio-Bahia as “Bélgi-
cas” e “Índias” pouco 
mudaram.
       
nnnnnnnnnn

        Foi na fuga de 
1968, no entanto, que 
pude ver o São Fran-
cisco de muito alto. 

        Olhando pela janela do avião, 
vi as águas do rio, formando entre 
as margens uma imagem lembran-
do a Bandeira Nacional. Na voz de 
Jorge Mautner: “mas como é bonita a 
bandeira brasileira”...
        Outro ângulo do alto em que vi o 
São Francisco foi bem mais baixo. Em 
1973 – depois de noites dormidas em 
postos de gasolina, na grama do Farol 
da Barra e no quarto sem cama de um 

casarão da velha Salvador –, eu e o 
compositor também paraibano Cleo-
dato Porto (que foi meu parceiro em 
alguns festivais e fora deles) voltamos a 
João Pessoa pedindo carona.
        Atravessamos a pé a ponte sobre 
o São Francisco. Era meio-dia, não 
tínhamos mais um baseado e, duas ou 
três vezes, tive vontade de saltar para 
virar peixe nas águas do rio.
       

nnnnnnnnnn

        O São Francisco ficou qualificado 
como rio da “unidade nacional”. Po-
liticamente, isso é demagogia. Socio-
logicamente, é enganação. Geografica-
mente, é estupidez.
       Essa visão delirante de rio da “uni-
dade nacional” é destruída com um mín-
imo conhecimento sobre a formação de 
nossas principais bacias hidrográficas, a 
partir de três grandes divisores: o planal-
to Brasileiro, o das Guianas e a cordilhei-
ra dos Andes.
        As bacias reconhecidas como as 
principais são a da Amazôna, a Platina, 
as do Tocantins e do São Francisco.

Pela primeira vez vendo o São Francisco do alto
foto: Divulgação



Políticas
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de julho de 2021     |     A UNIÃO        13Edição: Jorge Rezende      Editoração: Paulo Sergio

A prefeita de Uiraúna, Le-
ninha Romão (Progressistas), 
está sendo investigada pela 
Comissão de Combate aos 
Crimes de Responsabilidade 
e à Improbidade Administra-
tiva (Ccrimp) do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB). A 
gestora municipal convidou 
a população para uma quei-
ma de fogos que causou uma 
aglomeração na cidade. Para 
apurar o caso, a Comissão 
instaurou um procedimento 
investigatório criminal (PIC) 
na última segunda-feira (5).

O município de Uiraúna 
é uma das oito cidades da 
Paraíba que está classificada 
com a bandeira vermelha no 
Plano Novo Normal. Municí-
pios com essa classificação 
devem, não apenas evitar 
aglomerações, mas impedir 

a circulação de pessoas na ci-
dade para conter a prolifera-
ção do novo coronavírus, que 
causa a covid-19.

A prefeita teria divulgado 
um áudio, no último dia 29 
de junho, convidando toda a 
população para o ato. A co-
memoração era devido a uma 
conquista do governo muni-
cipal que teria conseguido R$ 
5 milhões em verbas públicas 
por meio de emendas parla-
mentares para a construção 
de um hospital.

Além de causar aglome-
ração, a queima de fogos rea-
lizada pela prefeitura tam-
bém está proibida. Segundo 
o Decreto Municipal 48, de 
14 junho de 2021, realiza-
ção de queima e a comercia-
lização de fogos de artifícios, 
independentemente de sua 
potencialidade e alcance, em 
espaços públicos e privados, 
está proibida. O decreto pre-

vê, inclusive, que o descum-
primento das determinações 
previstas no ato normativo 
configura o crime previsto no 
artigo 268 do Código Penal.

A Portaria 67/2021, que 
instaura o PIC, foi assinada 

pelo primeiro-subprocura-
dor-geral de Justiça do MPPB 
e presidente da Ccrimp, Al-
cides Jansen. O PIC apura a 
prática, em tese, de infração 
de medida sanitária preven-
tiva e incitação ao crime.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Em Uiraúna, gestora municipal convidou a população para uma queima de fogos, burlando medidas restritivas

Ministério Público investiga 
prefeita por aglomeração

Justiça & Adjacências

Comarca de Pocinhos
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
inaugurou na segunda-feira (5) o Posto 
Avançado de Atendimento da Comarca de 
Pocinhos no município de Puxinanã. Para 
o presidente Saulo Benevides, é mais um 
passo de sua gestão no cumprimento da 
meta de facilitar o acesso da população 
ao Poder Judiciário. “É importante ter 
essa visão social de proporcionar que as 
pessoas sejam bem acolhidas no Judiciá-
rio, que tem como missão servir ao povo”, 
disse.

Notícias no Instagram
Desde o último dia 5, as notícias relacio-
nadas às ações da Corregedoria Geral de 
Justiça do TJPB poderão ser acessadas, 
também, na conta oficial do órgão no 
Instagram (@cgj.pb). A iniciativa visa 
promover maior divulgação e alcance das 
matérias, serviços e decisões do órgão 
de fiscalização e orientação do Poder 
Judiciário estadual, bem como levar à 
população conteúdos informativos rela-
cionados aos direitos do cidadão.

Grupos e oficinas
A Diretoria de Gestão de Pessoas do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba (TJPB), por meio 
da Gerência de Qualidade de Vida (Gevid), 
e em parceria com a Equipe Saúde Corpo-
rativa Viver Melhor – Unimed João Pessoa, 
vai disponibilizar grupos e oficinas sobre 
diversos temas em saúde no formato on
-line para maior comodidade e segurança 
dos magistrados e servidores. As reuniões 
ocorrerão por videoconferência ‘Webex” 
e as inscrições serão realizadas até 48h 
antes do início de cada atividade.

Direitos dos animais
A Escola Superior da Magistratura (Esma) 
vai promover nesta quinta-feira (8) o we-
binar ‘Senciência, Tutela Jurídica dos Di-
reitos dos Animais e o Código de Direito 
e Bem-Estar Animal da Paraíba’. O evento 
ocorrerá das 11h às 13h e será transmiti-
do pela plataforma do Zoom e pelo canal 
Esma no YouTube. As inscrições ocorreram 
até terça-feira (6) e os interessados na 
capacitação realizaram suas inscrições, 
exclusivamente, pela internet.

Comarca de Conceição
A Comarca de Conceição conseguiu em 
um ano alcançar produtividade expressi-
va. No período de julho de 2020 a junho de 
2021, foram prolatadas 2.470 sentenças 
(com mérito, 1.834; sem mérito, 427; e 
homologatórias, 209), foram emitidas 
1.841 decisões, proferidos 5.377 despa-
chos, realizadas 826 audiências virtuais 
e arquivados 2.303 processos. Os atos 
cartorários, praticados por servidores, 
somam 9.757 e a Taxa de Congestiona-
mento da Comarca, que ano passado era 
de 86,59%, baixou para 47,13 %.

Assédio e discriminação
Teve início na segunda-feira (5) as inscri-
ções para a escolha dos membros das Co-
missões de Prevenção e Enfrentamento ao 
Assédio Moral, Sexual e de Discriminação 
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). 
O prazo das inscrições vai até a esta sexta-
feira (9). No âmbito do Poder Judiciário 
estadual, a gestão e o monitoramento da 
política de prevenção e enfrentamento 
do assédio moral e sexual serão exercidos 
pelas Comissões de Primeiro e Segundo 
Graus.

Punição a juíza
Tribunal de Justiça da Paraíba pune juíza acusada de condenar um réu a ficar 
recolhido em clínicas psiquiátricas, mesmo com laudos médicos confirmando 
que ele não teria distúrbio mental ou anomalia psíquica. Página 14
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De forma on-line, evento contou com a participação de professores e trabalhadores da Educação

Alcides Jansen  é da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Da Redação

“O Brasil não aguenta mais 
permanecer no pior modelo tri-
butário do mundo”. O alerta foi 
feito, ontem, pelo deputado fe-
deral Efraim Filho (Democratas), 
ao analisar que “as discordâncias 
sobre o tema não podem vencer a 
tramitação, na medida em que o 
país só conseguirá retomar qual-
quer ritmo de crescimento se en-
frentar e resolver esse problema 
da melhor forma possível”.

Ele lembrou que a pandemia 
afetou todos os setores e obrigou 

autoridades federais nos esta-
dos e nos municípios passarem 
a dedicar maior parte dos seus 
tempos à questão da saúde, mas 
que é preciso buscar tempo para 
a reforma tributária, porque ela 
é que realmente representa um 
dos principais mecanismos para 
a retomada da economia.

O parlamentar citou como 
exemplo a necessidade de se 
resgatar uma grande quantida-
de de empregos que foram per-
didos, e, somados a eles, a enor-
me quantidade de brasileiros 
que foram mergulhados na in-
formalidade ou no subemprego.

“Chega também de impos-
tos que atrapalham tanto a vida 
de quem quer produzir”, ressal-
tou o deputado, ao explicar que 
uma iniciativa como essa não 
pode ser pensada e nem espe-
rada sem que o tema da reforma 
tributária entre e saia de pauta 
com as soluções que o país pre-
cisa”.

De acordo com Efraim Fi-
lho, apesar dos demais proble-
mas que precisam ser enfren-
tados no dia a dia, “a reforma 
tributária não pode deixar de 
ser o principal tema da agen-
da econômica do país este ano. 

Não pode ser protelada. Em 
sendo protelada, além de pro-
telando, estarem também agra-
vando a situação econômica do 
nosso povo”, disse.

Ele afirma que essa pauta 
deve ser priorizada no Congres-
so Nacional, ainda que a pro-
posta seja dividida em quatro 
partes, a fim de caminhar com 
mais celeridade nos debates e 
votações. “O Brasil precisa vol-
tar a crescer e recuperar o rumo 
do desenvolvimento, e a reforma 
tributária pode ser um dos prin-
cipais motores que impulsiona-
rão esse objetivo”, completou.

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realizou 
uma sessão especial para dis-
cutir o lançamento das Confe-
rências de Educação Municipal, 
Estadual e Nacional. O evento, 
que contou com a participação 
de professores, trabalhadores e 
representantes de entidades de 
classe da Educação da Paraíba, 
foi realizada de forma on-line 
na tarde de anteontem.

O vereador Marcos Henri-
ques (PT), autor da propositura, 
afirmou que o atual momento 
desafia todos a buscarem no co-
nhecimento caminhos para su-
perar os desafios que estão pos-
tos para a sociedade brasileira 
como um todo. “A educação tem 
a prerrogativa histórica de mo-
bilizar a sociedade para a toma-
da necessária de consciência e 
para o rompimento dos grilhões 
do obscurantismo, iluminando 
o futuro e transformando a nos-
sa sociedade”, complementou.

Para a secretária municipal 
da Educação de João Pessoa, 
América de Castro, o momento 
de pandemia em âmbito local e 
no Brasil e a suspensão das ati-
vidades presenciais geram con-
sequências que não correspon-
dem à diminuição dos trabalhos 
do ensino e da gestão educacio-
nal local. “Tivemos que repen-
sar nossas práticas, reestrutu-
rar nossas unidades de ensino, 
enfim, nos reinventar”, afirmou.

O presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores em Edu-
cação de João Pessoa, Daniel 
de Assis, disse que “estamos 
mobilizando toda a população 
brasileira para lutar pela educa-
ção como um direito social ina-
lienável, que tem a mais ampla 
abrangência, que seja pública, 
tenha um caráter laico e que 
seja democrática”.

José Jackson Amâncio Al-
ves, presidente do Conselho 
Estadual de Educação, afirmou 
que a educação foi um dos seg-
mentos mais prejudicados no 

atual governo e que as perdas 
foram potencializadas pela pan-
demia. “Perdemos muito. Cerca 
de duas décadas de retrocesso. 
São cinco milhões de excluídos 
das escolas em idade de seis a 
17 anos”, acrescentou, dizendo 
que a realização da Conferên-
cia em um ano de centenário de 
Paulo Freire vem trazer aspec-
tos que são peculiares do traba-
lho e da dedicação do educador, 

que é, justamente, a educação 
pública de qualidade.

Participaram ainda da ses-
são especial o professor Wilson 
Aragão; a coordenadora do Fó-
rum Estadual de Educação da 
Paraíba, Leônia Gomes; além 
do coordenador do Sindicato 
Estadual dos Trabalhadores 
em Educação da Paraíba, Antô-
nio Arruda; e do presidente da 
Adufpb, Fernando Cunha.

Deputado paraibano defende prioridade para 
discussão e aprovação da reforma tributária

Câmara debate lançamento das Conferências 
Municipal, Estadual e Nacional de Educação

Foto: Ernane Gomes

Foto: Olenildo Nascimento



Políticas

Magistrada é acusada de condenar réu sem distúrbio mental ou anomalia psíquica a ficar recolhido em clínicas psiquiátricas

Juíza recebe pena de censura 
do Pleno do Tribunal de Justiça

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona14  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de julho de 2021

A juíza titular do Juizado da 
Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher da Comarca 
da Capital, Rita de Cássia Mar-
tins Andrade, recebeu a pena 
de censura do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB), que foi 
publicada anteontem no Diário 
de Justiça Eletrônico (DJE). A 
magistrada é acusada de conde-
nar um réu a ficar recolhido de 
sua liberdade em clínicas psi-

quiátricas, mesmo com laudos 
médicos confirmando que ele 
não teria distúrbio mental ou 
anomalia psíquica.

O homem chegou a ficar 
quatro anos e dois meses re-
colhido de sua liberdade, na 
maior parte do tempo no Ins-
tituto de Psiquiatria Forense 
do Estado. No entanto, desde 
2016 havia um laudo psiquiá-
trico elaborado por dois médi-
cos psiquiátricos do Instituto, 
concluindo que o réu não era 
portador de qualquer distúrbio 

mental ou anomalia psíquica, 
necessitando apenas de trata-
mento ambulatorial no Centro 
de Atendimento Psicossocial.

“A culpa, no caso concreto, 
é inegável e igualmente grave, 
porque refletiu na esfera dos 
direitos e garantias fundamen-
tais do indivíduo, atingindo um 
dos maiores bens imateriais 
do ser humano, qual seja, a li-
berdade individual, sem que 
houvesse justificativa plausível 
para tanto”, diz o documento 
publicado no DJE.

O Tribunal Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba rejeitou, por 
unanimidade, a preliminar de nu-
lidade do julgamento. No mérito, 
por maioria, aplicou a pena de 
censura contra a magistrada Rita 
de Cássia Martins Andrade contra 
os votos da relatora desembar-
gadora Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti, que julgavam 
improcedente o processo. Aver-
bou suspeição o desembargador 
João Alves da Silva. Já o desem-
bargador Marcos Cavalcante de 
Albuquerque se absteve de votar.

Pelas Prefeituras
Pautas de reivindicações
O presidente e o diretor da Federação das As-
sociações de Municípios da Paraíba (Famup), 
George Coelho e Bevilacqua Matias, respecti-
vamente, participaram na segunda-feira (5) de 
uma reunião na residência oficial da Câmara 
dos Deputados, em Brasília, para apresentar 
as onze pautas municipalistas prioritárias ao 
presidente da Câmara, deputado federal Ar-
thur Lira (Progressistas-AL). Representantes 
de Federação de outros estados e da CNM 
também participaram do encontro.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Legislação urbanística

Prefeitura de JP promove reuniões técnicas 
setoriais sobre a revisão do Plano Diretor

Três reuniões técnicas seto-
riais, ontem e hoje, estão dando 
continuidade ao debate em tor-
no da revisão do Plano Diretor 
de João Pessoa e da legislação 
urbanística complementar (Có-
digos de Postura, de Edifica-
ções, de Meio Ambiente e leis 
de parcelamento e uso do solo). 
As discussões iniciaram com re-
presentantes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e de 
entidades e conselhos profissio-
nais envolvidos com a temática.

O secretário do Planeja-
mento (Seplan), José William, 
destacou a importância do en-
volvimento das entidades e ins-
tituições, dos segmentos orga-
nizados da sociedade civil e da 
população como um todo nas 
discussões durante o processo 
de revisão determinado pelo Es-
tatuto da Cidade para acontecer 
a cada dez anos. Em João Pes-
soa, essa atualização deveria ter 
ocorrido em 2018.

“O Plano Diretor atualizado 
contribuirá para a melhoria da 
qualidade de vida da população, 
ajudando a identificar as poten-
cialidades do município para 
a atração de investimentos, a 
organizar seu crescimento so-
cioeconômico de forma susten-
tável, a oferecer uma boa saúde 
e uma boa educação, além de 
contribuir com a proteção e 
preservação do meio ambiente 

Da Redação

Discussões do Plano Diretor da capital para atualização da legislação urbanística da cidade foram iniciadas no último dia 30

Fotos: Dayse Eusébio

Obras paralisadas
Após receber denúncias referentes ao aban-
dono das obras do Hospital da Criança e do 
Adolescente de Campina Grande, a secretária 
de Estado do Desenvolvimento e Articulação 
Municipal (Sedam), Ana Cláudia Vital, visitou o 
local, acompanhada pelos vereadores Ander-
son Almeida (Podemos) e Jô Oliveira (PCdoB), 
e constatou que o local está completamente 
abandonado, com as atividades paralisadas, 
inconclusas, sem a menor condição de presta-
ção de atendimento aos campinenses.

Política na História

1124 — A cidade de Tiro cai para os cruzados.

1515 — As Cortes de Castela declaram for-
malmente a anexação do Reino de Navarra à 
Coroa de Castela.

1520 — Os conquistadores espanhóis der-
rotam um exército asteca maior na Batalha 
de Otumba.

1585 — O Tratado de Nemours abole a tole-
rância aos protestantes na França.

1807 — Os Tratados de Tilsit entre França, 
Prússia e Rússia põe fim à Quarta Coligação.

1898 — O presidente dos Estados Unidos 
William McKinley assina a Newlands Reso-
lution, anexando o Havaí como um território 
dos Estados Unidos.

1915 — A Primeira Batalha de Isonzo (entre 
Itália e Áustria-Hungria) chega ao fim.

1924 — Toma posse em Portugal o 40º gover-
no republicano, chefiado pelo presidente do 
Ministério Alfredo Rodrigues Gaspar.

1937 — O Incidente da Ponte Marco Polo for-
nece ao Exército imperial japonês um pretexto 
para iniciar a Segunda Guerra Sino-Japonesa.

1941 — Segunda Guerra Mundial: Beirute 
é ocupada pela França Livre e por tropas 
britânicas.

1944 — Segunda Guerra Mundial: a maior 
carga banzai da Guerra do Pacífico é empre-
gada na Batalha de Saipan.

1978 — As Ilhas Salomão tornam-se indepen-
dentes do Reino Unido.

1980 — Instituição da xaria no Irã.

1983 — Guerra Fria: Samantha Smith, uma 
estudante norte-americana, voa para a União 
Soviética a convite do secretário-geral Iúri 
Andropov.

2005 — Uma série de quatro explosões ocor-
re no sistema de transporte em Londres, 
matando 56 pessoas, incluindo quatro ho-
mens-bomba, e ferindo mais de 700 pessoas.

2016 — O ex-soldado do Exército dos Estados 
Unidos Micah Xavier Johnson atira contra cator-
ze policiais durante um protesto contra a polícia 
no centro de Dallas, no Texas, matando cinco 
deles. Ele é posteriormente morto pela explosão 
de uma bomba transportada por um robô.

2019 — O Acordo de Livre Comércio Conti-
nental Africano torna-se operacional.

e do seu patrimônio histórico”, 
afirmou José William.

Ontem, a reunião técnica 
ocorreu das 9h às 12h na sede 
do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de João Pessoa. 
Hoje, no mesmo horário, na sede 
do Conselho Regional de En-
genharia, o encontro será com 
representantes do Crea-PB, do 
Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo (CAU-PB); da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-PB); e 
do Conselho Regional dos Corre-
tores de Imóveis (Creci-PB).

Ainda no dia de hoje, das 
14h às 17h, no auditório do 
Sinduscon, a reunião será com 

representantes da Universida-
de Federal da Paraíba, da Asso-
ciação Paraibana de Engenha-
ria (Apenge-PB); do Instituto 
Brasileiro de Avaliação e Perí-
cia de Engenharia (Ibape/PB); 
e do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil (IAB-PB).

As discussões técnicas com 
os representantes das entidades 
e instituições participantes, nes-
sa etapa de reuniões setoriais, 
serão presenciais – respeitados 
os protocolos sanitários vigentes 
em razão pandemia.

As discussões do Plano Di-
retor foram iniciadas no dia 30 
de junho, com transmissão pelo 

canal da PMJP no YouTube. O 
debate que vai resultar na atua-
lização da legislação urbanística 
e em um novo Plano Diretor para 
a cidade. No total, são cinco fases 
a cumprir e que incluem, entre 
outras atividades, oficinas de 
propostas, reuniões comunitá-
rias das 14 regionais da cidade, 
audiências públicas e, ao final, 
uma conferência municipal, que 
deverá ocorrer no próximo ano.

O objetivo do processo de 
revisão é valorizar o debate em 
torno de aspectos socioeconô-
micos e de uso adequado e sus-
tentável na ocupação do solo 
urbano.

Secretaria segue com eleição para conselho municipal
As reuniões ordinárias 

que vêm acontecendo nos 
bairros e comunidades de 
João Pessoa já começaram 
a receber candidaturas de 
pessoas interessadas em 
exercer a função de conse-
lheiro municipal da Parti-
cipação Popular. A eleição 
para o Conselho Municipal 
será realizada pela Secre-
taria Executiva da Partici-
pação Popular (SEPP) em 
agosto.

O pleito para o Conse-
lho Municipal dá sequência 
aos trabalhos do programa 
‘Você Prefeito’, aconte-
cendo logo em seguida às 
eleições para conselheiros 
regionais, ocorridas entre 
maio e junho. É nas re-
uniões ordinárias que os 
candidatos fazem o cadas-

tro e defendem suas candi-
daturas para o conselheiro 
municipal da cidade.

Na segunda-feira (5), as 
reuniões ordinárias aconte-
ceram na 5a Região, na Es-
cola Municipal José Américo 
de Almeida, no Bairro José 
Américo e, no mesmo horá-
rio, na 6ª Região, no Centro 
Comunitário do Conjunto 
Padre Ibiapina.

As reuniões tiveram 
início do dia 1o de julho 
e seguem até amanhã, 
abrangendo todas as 14 
Regiões da Participação 
Popular. Os encontros já 
aconteceram nas 1a, 2a, 
3a e 4a Regiões, locais que 
já têm seus candidatos ao 
novo pleito.

O Conselho Municipal é 
um elo importante em todo 

o ciclo da participação 
popular, pois está em conta-
to direto com os moradores 
dos bairros e das comunida-
des e em diálogo constante 
com os conselheiros regio-

nais, fazendo com que as 
demandas cheguem até a 
SEPP. O conselho é composto 
por um titular e um suplente 
por região, totalizando 28 
representantes.

Na segunda-feira, as reuniões ocorreram nas 5ª e 6ª Regiões da Participação Popular
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Brasil

Para o presidente da Câmara, trabalhos apresentados pela CPI  trouxeram “realidades” que são investigadas pela comissão

Lira não vê fato novo para o 
impeachment de Bolsonaro

Edição: Carlos Vieira      Editoração: Joaquim  Ideão
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  7 de julho de 2021     |     A UNIÃO       15

“Não podemos institucionalizar impeachment no Brasil, temos que aprender a discutir esses assuntos com muita seriedade”, declarou Arthur Lira

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), reforçou o discur-
so de que não há justificativa 
para votar um processo de 
impeachment contra o presi-
dente Jair Bolsonaro. Mesmo 
com as recentes denúncias en-
volvendo o chefe do Executivo 
na compra da vacina Covaxin 
e em esquemas de “rachadi-
nha”, Lira avalia que “neste 
momento não há nenhum fato 
novo que justifique e que te-
nha alguma ligação direta com 
o presidente da República”. “A 
não ser o fato de algum parla-
mentar ter dito que entregou 
um documento, que não justi-
fica”, acrescentou.

“Não podemos institucio-
nalizar impeachment no Brasil, 
temos que aprender a discutir 
esses assuntos com muita se-
riedade”, declarou o presidente 
da Câmara à rádio Jovem Pan. 
Para ele, o país “não pode ser 
instabilizado politicamente a 
cada presidente que é eleito”. 
Segundo ele, a abertura de um 
processo neste momento “de-
sestabilizaria a economia e pa-
raria o Brasil”.

Para Lira, os trabalhos 
apresentados pela Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Covid trouxeram 
“realidades” que já estão sen-
do investigadas pela comis-
são. “A Presidência da Câmara 
tem o papel de atuar com im-
parcialidade e neutralidade e 
vai esperar o desenrolar dos 
acontecimentos”, disse.

Reformas
Para votações importan-

tes na Casa, Lira pontua que 
busca o consenso, tanto en-
tre os parlamentares quanto 
com os setores da economia. 
Sobre a reforma tributária, o 
presidente da Câmara avalia 
que chega num momento da 
discussão em que “as coisas 
tendem a subir um pouco a 

temperatura”. “Mas eu cos-
tumo dizer aqui sempre com 
muita paciência, com muita 
transparência, o assunto será 
discutido com os setores, com 
os setores produtivos, com o 
governo, com os entes federa-
tivos, com todos os que geram 
divisas e riquezas para o país”, 
afirmou.

“Eu acho que a ideia é boa, 
o conceito é bom, mas às vezes 
você erra na dosagem. Você 
aumenta alguma carga ali ou 
diminui alguma ação aqui, que 
podem gerar algumas distor-
ções”, pontuou.

Conforme Lira garan-
te, “não teremos aumento de 
carga tributária” “Nós vamos 
trabalhar para que a reforma 
seja neutra, sem a sanha ar-
recadatória da receita. Iremos 
desburocratizar, simplificar, 
dar segurança jurídica, sem 
atrapalhar o crescimento do 
Brasil”, afirmou.

Em relação ao projeto de 
lei da privatização dos Cor-
reios, Lira afirmou que o rela-
tório deve estar pronto nesta 
terça-feira, 6. Segundo ele, 
entre a segunda quinzena de 
julho e primeira semana de 
agosto, a matéria deve estar 
em Plenário para que seja dis-
cutida entre os parlamentares.

Voto impresso
Como uma pauta forte-

mente defendida pelo presi-
dente Bolsonaro, Lira pondera 
que não tem queixa sobre a 
urna eletrônica, mas que não 
vê problemas em ter audita-
gem “para acabar com a ver-
são que está posto na rua que 
tem fraude no sistema”. “Muito 
melhor uma averiguação ma-
temática, calibrada, do que tal-
vez uma eleição questionada”, 
comentou.

“O que temos que afastar 
são as versões. Tem muita ver-
são sobre voto impresso, pola-
rização sobre voto auditável, 
tem muitas situações que a po-
pulação tem tido informações 
muito divergentes”, afirmou.

Foto: Agência Estado

Depoimento na CPI da Covid

Servidora de Ministério da Saúde nega
irregularidade no contrato da Covaxin

A servidora Regina Célia 
Silva Oliveira, do Ministério 
da Saúde, afirmou que não 
identificou “nada atípico” na 
fiscalização do contrato para 
compra da vacina indiana 
Covaxin, alvo de investigação 
na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid.

Regina Célia é a fiscal res-
ponsável pelo contrato com o 
laboratório indiana fabrican-

te das doses. “Não achei nada 
atípico no processo, no que 
me cabe. Em relação à minha 
função de fiscal para fiscalizar 
a execução do contrato não 
teve nada atípico”, afirmou a 
servidora durante depoimen-
to na CPI.

Em sua fala inicial, ela 
apresentou uma versão dife-
rente daquela dada pelo ser-
vidor Luis Ricardo Miranda e 
pelo deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) sobre os trâmites 
da importação. “Não seria ver-
dade o fato de se ter pagamen-
to antecipado para esse con-

trato”, declarou a servidora, 
ressaltando que o pagamento 
só seria feito após aprovação 
da vacina na Anvisa.

Aos senadores, Regina 
Célia diz que não chegou ao 
ministério por indicação po-
lítica e que é servidora com 
perfil técnico há 26 anos. A 
compra da vacina Covaxin 
voltou a ser o principal alvo 
de investigação na CPI. Os 
senadores suspeitam de um 
esquema de corrupção no 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro. Uma das contro-
vérsias é o preço do imuni-

zante, que passou de US$ 10 
para US$ 15 por dose após o 
Ministério da Saúde dar iní-
cio às negociações, como re-
velou o Estadão/Broadcast 
Político.

Em depoimento na CPI, 
no último dia 25, o servidor 
Luis Ricardo Miranda, do Mi-
nistério da Saúde, afirmou 
que a importação da Covaxin 
foi autorizada por Regina 
Oliveira mesmo após irregu-
laridades nas informações 
da negociação. “Não trabalho 
com Luis Ricardo Miranda”, 
rebateu a servidora.

Ricardo Barros recorre ao STF para depor na CPI

 

O ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal Federal, 
determinou na segunda-feira (5) 
que a CPI da Covid se manifeste 
em até cinco dias sobre o pedido do 
deputado Ricardo Barros, líder do 
governo na Câmara, para prestar 
depoimento ao colegiado nesta 
quinta, 8. A oitiva do aliado do 
presidente Jair Bolsonaro estava 
marcada para tal data, mas foi 
adiada pela comissão.

No mandado de segurança 
impetrado no Supremo, Barros 
sustenta que o ‘adiamento indefi-
nido e imotivado do depoimento 
viola seu direito fundamental à 
ampla defesa, constitui abuso de 
poder da CPI e é viciado, ainda, 
pela absoluta falta de fundamen-
tação’.

O líder do governo quer que o 
Supremo suspenda o adiamento de 
seu depoimento, mantendo a data 
originalmente prevista - 8 de julho, 
às 9h - ou determine à CPI que 
designe nova data para a oitiva.

Ricardo Barros é um dos no-
mes-chave na investigação da CPI 
da Covid sobre a compra da vaci-
na indiana Covaxin. O deputado 
bolsonarista Luís Miranda (DEM-
DF) relatou à CPI da Covid que, 
ao denunciar possível corrupção 
na aquisição do imunizante ao 
presidente Jair Bolsonaro, ouviu 
do chefe do Executivo como res-
posta que era ‘rolo de um depu-
tado’. Depois da insistência dos 
senadores em saber quem era o 
parlamentar, Luís Miranda indicou 
o nome de Barros.

Presidente diz que vai indicar o nome de
André Mendonça para vaga no Supremo

O presidente Jair Bolso-
naro definiu que o atual ad-
vogado-geral da União, André 
Mendonça, será indicado ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) na vaga de Marco Aurélio 
Mello. Segundo apurou o Esta-
dão com aliados do governo, 
Bolsonaro comunicou sua es-
colha a ministros em reunião 
na manhã de ontem, no Palácio 

da Alvorada, da qual Mendonça 
também participou. O encon-
tro não estava na agenda do 
presidente. O nome ainda deve 
ser oficializado pelo Palácio do 
Planalto e a indicação precisa 
passar pelo aval do Senado.

Com Mendonça, Bol-
sonaro cumpre a promessa 
feita à sua base eleitoral de 
indicar um nome “terrivel-
mente evangélico” para o 
cargo. Pastor da Igreja Pres-
biteriana Esperança de Bra-
sília, o advogado-geral da 
União enfrenta resistências 

no Senado, mas o presidente 
avalia que esse quadro é re-
versível.

Na noite desta segun-
da-feira, 5, em conversa com 
apoiadores no Palácio da Alvo-
rada, Bolsonaro repetiu a pro-
messa de indicar um evangéli-
co para a mais alta instância do 
Judiciário. 

“Vou indicar um evan-
gélico agora”, disse ele na se-
gunda-feira (5) ao conversar 
com apoiadores, em frente ao 
Palácio da Alvorada. “Quem 
conseguir se eleger em 22 

(2022), no primeiro semestre 
de 23 (2023) indica mais dois 
(nomes). Se for uma pessoa 
que tem o seu padrão de com-
portamento e de vida, vão ser 
duas pessoas do padrão de 
vocês para lá. E vai mudando, 
pô!”, completou. Desde o início 
de seu mandato, Bolsonaro 
indicou apenas um ministro 
para o STF: Kassio Nunes Mar-
ques. A promessa feita por ele, 
ainda no ano passado, era de 
que a segunda vaga seria para 
um nome “terrivelmente 
evangélico”.

A Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio de Janeiro 
confirmou dois novos casos 
da variante Delta do novo 
coronavírus (B.1.617), que 
provoca a covid-19. Segun-
do autoridades sanitárias, 
os pacientes são um ho-
mem de 30 anos e uma mu-
lher de 22 anos, moradores 
da Baixada Fluminense.

Os casos, dos mora-
dores de Seropédica e São 
João de Meriti, foram ano-
tados nos dias 16 e 17 de 
junho. Os municípios foram 
comunicados e estão inves-
tigando se são transmis-
sões autóctones, ou seja, 
ocorridas dentro do estado, 
ou importadas.

A Delta é também 
conhecida como variante 
indiana e se espalhou por 
quase 100 países. Um caso 
da cepa indiana já havia 
sido anotado no estado em 
maio deste ano. Apesar dis-
so, a linhagem P.1 (brasilei-
ra) continua sendo a mais 
comum no estado.

Em nota, a Secretaria 
Estadual de Saúde ressal-
tou que as ações de preven-
ção e os métodos de diag-
nóstico e tratamento da 
covid-19 seguem os mes-
mos, independentemente 
da variante.

Primeiro caso em SP
A capital paulista identi-

ficou o primeiro caso da va-
riante Delta do novo corona-
vírus, com origem na Índia, 
de acordo com informações 
divulgadas na segunda-feira 
(5) pela prefeitura. Um ho-
mem de 45 anos testou posi-
tivo para a variante e está em 
monitoramento pela Unida-
de Básica de Saúde (UBS) da 
sua região.

A identificação foi 
possível devido a uma ini-
ciativa, em parceria com 
o Governo do Estado, em 
que desde abril o município 
encaminha parte das amos-
tras de exames RT-PCR po-
sitivos ao Instituto Butan-
tan para análise genômica 
a fim de identificar as cepas 
em circulação na cidade.

Rio tem dois novos 
casos da cepa Delta

Sofia Aguiar
Agência Estado

Daniel Weterman, 
Amanda Pupo e 
Elizabeth Lopes
Agência Estado

Pepita Ortega
Agência Estado

Vitor Abdala
Agência Brasil

Weslley Galzo, 
Marcelo de Moraes e 
Daniel Weterman
Agência Estado
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Crime ocorreu no último fim de semana, em La Coruña, na Galícia, e está sendo investigado como motivado por homofobia

Espanhóis protestam contra
assassinato de jovem brasileiro
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Alex Rodrigues
Repórter da Agência Brasil

Milhares de pessoas saíram 
anteontem às ruas em várias ci-
dades da Espanha para protestar 
contra o assassinato do auxiliar 
de enfermagem Samuel Luiz 
Muñiz, de 24 anos. Nascido no 
Brasil, Samuel foi agredido por 
um grupo de homens na porta 
de uma boate da cidade de La 
Coruña, na Galícia. Levado ao 
hospital, o jovem não resistiu 
aos ferimentos. O crime ocorreu 
no último fim de semana e está 
sendo investigado como motiva-
do por homofobia.

As manifestações se espa-
lharam por várias cidades es-
panholas em questão de horas. 
Internautas de outras nacionali-
dades passaram a compartilhar 
as hashtags criadas para pedir 
justiça, e até mesmo o primei-
ro-ministro espanhol, Pedro 
Sánchez, se pronunciou sobre o 
assassinato. Em sua conta pesso-
al no Twitter, Sánchez escreveu 
que confia no esclarecimento dos 
fatos e na identificação dos agres-
sores pela investigação policial. 
“Não daremos nem um passo 
atrás em relação aos direitos e 
às liberdades. A Espanha não vai 
tolerar. Todo meu apoio à família 
[de Muñiz] e seres queridos.”, diz a 
mensagem do primeiro-ministro.

O representante do governo 
da Galícia, que é uma comunida-
de autônoma espanhola, José 
Miñones, também usou as redes 
sociais para condenar a violência 
e prometer justiça à família da ví-
tima. “Nossa sociedade não pode 
permitir a violência que, neste 
fim de semana, tirou a vida de 
Samuel, em La Coruña. Condeno 
e rechaço esta agressão mortal”, 
escreveu Miñones antes de pedir 
calma à população. “A polícia está 
trabalhando para esclarecer os 
fatos e levar os autores à Justiça. 
Neste momento de dor e raiva, 
apelo à prudência e à responsa-
bilidade.”

Segundo o representante 
do governo da Galícia, há várias 
linhas de investigação em aberto, 
incluindo a de homofobia.

Uma amiga de Samuel que 
estava com ele na madrugada 
do último sábado, disse à im-
prensa espanhola que um rapaz 
passou a agredir o auxiliar de 
enfermagem após pensar que 
este o estava filmando. A jovem, 
que os jornalistas espanhóis es-
tão identificando apenas como 
Lina, contou que ela e Samuel 
tinham saído da boate e faziam 
uma videochamada por celular 
com uma terceira pessoa, quan-
do o agressor, acompanhado por 
uma moça, passou a gritar para 
que Samuel parasse de filmá-lo.

De acordo com o site La 
Opinión, da Coruña, Lina rela-
tou que ela e Samuel disseram 
ao rapaz que estavam conversan-
do com uma amiga, mas este não 
acreditou e começou a ofender 
o auxiliar de enfermagem com 
termos de cunho homofóbico. Os 
dois discutiram e, então, o rapaz 
começou a agredir Samuel, que 
caiu no chão. Um terceiro homem 
apartou a briga e a situação se 
acalmou, a ponto de Lina ter se 
afastado de Samuel para recolher 
o celular e outros pertences do 
jovem que se espalharam durante 
a confusão.

Ainda conforme o relato 
compartilhado pelo site La Opini-
ón, foi quando voltava para perto 
do amigo que Lina viu outras pes-
soas investindo contra Samuel. 
De acordo com ela, ao menos sete 
jovens, entre os quais, o primei-
ro agressor, bateram muito em 
Samuel, ignorando seus gritos e 
os alertas de que iram matá-lo. 
O grupo se dispersou antes da 
chegada dos primeiros policiais, 
deixando Samuel inconsciente.

Trabalho
Nascido no Brasil, Samuel 

vivia na Espanha desde os pri-
meiros anos de vida. Ele tra-
balhava em uma entidade que 
cuida de idosos e crianças de até 
3 anos de idade, a Real Institui-
ção Beneficente Padre Rubinos. 
Anteontem, pessoas atendidas, 
funcionários e voluntários se 
reuniram no pátio da entidade 
e fizeram um minuto de silêncio 
em homenagem a Samuel.

Meio ambiente

Projeto internacional quer estabelecer 
comunicação humana com baleias
Agência Brasil/RTP 

Antes de seres extraterres-
tres, a primeira experiência de 
comunicação humana com outra 
espécie poderá ser atingida no 
mar, com um projeto que se pro-
põe a decifrar a linguagem das 
baleias cachalotes, começando 
por ouvi-las atentamente.

Em entrevista em Lisboa, 
onde participa da Cúpula Global 
da Exploração, o biólogo mari-
nho israelense Dan Tchernov 
afirmou que “o começo dessa 
aventura” será instalar uma 
rede de três boias nas Caraíbas, 
equipadas com “o dispositivo de 
audição mais moderno que se 
conhece”.

“O principal objetivo é co-
municar ou, pelo menos, tentar 
decifrar a comunicação desses 
magníficos mamíferos, nos 
seus próprios termos”. Tcher-
nov lembrou que em tentativas 
anteriores, “os seres humanos 
buscaram compreender ou até 
se comunicar bilateralmente 
com outras espécies, mas usando 
língua gestual ou de outro tipo”. 
No projeto que coordena, que de-
verá ter resultados no período de 

cinco a sete anos, o método será 
“escutar primeiro os sons que fa-
zem, tentar recolher informação 
suficiente para decifrar o código 
que utilizam e, eventualmente, 
tentar comunicar”.

Nas boias, que serão fun-
deadas ao largo do estado insular 
de Dominica, serão montados 
“dispositivos acústicos modifi-
cados que fornecerão a locali-
zação dos animais, para que se 
saiba quem emite sons e recolher 
quantidades enormes de dados”.

Se correr bem a coleta de 
dados, que precisa ainda de in-
formação sobre o comportamen-
to dessas baleias e o contexto em 
que ocorre a comunicação, a fase 
seguinte será utilizar inteligência 
artificial para os processar, com 
intervenção de vários campos 
científicos, como criptógrafos e 
linguistas.

Tchernov admite que, em 
última análise, poderá não ser 
possível “falar” com baleias, mas 
mesmo que o fim da experiência 
não seja aquele com que sonha 
a equipe internacional de cien-
tistas envolvida, poderá se che-
gar a novas conclusões sobre o 
mundo acústico dos mamíferos 

subaquáticos.
“Conhecer as suas intera-

ções internas, o seu comporta-
mento, o seu mundo, mudará 
a nossa visão e o modo como 
tratamos o oceano e o nosso 
planeta”, afirma.

Para Dan Tchernov, da Uni-
versidade de Haifa, por trás do 
projeto, no entanto, está a von-
tade real de “quebrar a barreira 
interespécies”. 

“Vamos imaginar que con-
seguimos. Que profundo en-
tendimento, que nova visão do 
mundo teremos se conseguir-
mos essa ligação”, acrescenta 
o cientista, que reconhece que 
mesmo que os humanos consi-
gam entender e expressar-se de 
modo a comunicar com baleias 
cachalotes, a conversa terá que 
ultrapassar a barreira dos dois 
universos absolutamente dife-
rentes das espécies em jogo. “O 
mundo [dos cachalotes] é um 
mundo acústico. E é tão diferente 
[do dos humanos]. Se quisermos 
falar sobre paladares, eles só 
conhecem dois: salgado ou não. 
Não sei sobre o que consegui-
remos comunicar, mas faremos 
um esforço”.

O projeto Ceti (Iniciativa 
de Tradução de Cetáceos, na si-
gla em inglês) poderá também 
servir como “ponto de partida” 
para a comunicação com outras 
espécies com quem os seres hu-
manos possam se encontrar no 
âmbito da exploração espacial.

“Um teste, um treino antes 
de encontrarmos outras civili-
zações. Temos aqui uma civi-
lização enorme, que só agora 
começamos a entender. Depois, 
poderemos usá-lo para exami-
nar o que acontecerá no espaço 
profundo, não no nosso tempo 
de vida, mas daqui a centenas de 
anos. Estamos num processo de 
construção”, afirma.

Participam do projeto cien-
tistas das universidades de Har-
vard, Berkeley, Massachussetts 
Institute of Technology, Imperial 
College de Londres e Universida-
de de Haifa.

A Cúpula Global da Ex-
ploração vai até sexta-feira na 
Gare Marítima de Alcântara, em 
Lisboa, e no Teatro Micaelense, 
em Ponta Delgada, com sessões 
presenciais e virtuais que po-
dem ser acompanhadas no site 
da reunião.

Agência Estado

Os restos do avião que 
desapareceu ontem, com 28 
pessoas a bordo na península 
de Kamchatka, no extremo leste 
da Rússia, foram encontrados a 
pelo menos quatro quilômetros 
do aeroporto onde deveria ter 
aterrissado, informou a agên-
cia aérea russa. O avião, um tur-
boélice bimotor Antonov AN-26, 
voou da capital regional Petropa-
vlovsk-Kamchatsky para Palana, 
uma vila no norte de Kamchatka, 
quando perdeu contato com o 
controle de tráfego aéreo, disse 
o ministério de emergências da 
Rússia.

Equipes de salvamento en-
contraram destroços do avião 
“a cerca de 4 km a 5 km” do 
aeroporto de Palana, na costa 
do Mar de Okhotsk. Uma parte 
da fuselagem está em terra e “a 
segunda parte estava localizada 
no mar a cerca de 4 km da costa”, 
segundo a agência de notícias 
Interfax.

O avião deveria ter pousa-
do às 15h50 (2h50 no horário 
de Brasília), mas sumiu dos ra-

dares alguns minutos antes, a 
9 km do seu destino, segundo 
autoridades russas. O Antonov 
era operado por uma pequena 
empresa local em Kamchatka, 
uma vasta e escassamente po-
voada península no extremo 
oriente da Rússia.

Havia 22 passageiros e seis 
tripulantes a bordo, informou 
o ministério. A prefeita da vila, 
Olga Mokhireva, estava entre os 
passageiros, disseram as autori-
dades locais segundo a agência 
Tass. No momento da queda, o 
tempo na área estava nublado, 
disse a agência de notícias In-
terfax, citando o centro de me-
teorologia local.

“Os esforços de busca e 
salvamento estão em curso”, 
disse Valentina Glazova, porta-
voz da procuradoria regional 
encarregada dos transportes, à 
AFP. “Tudo o que sabemos por 
agora é que o contato com o 
avião se perdeu e este não ater-
rissou”, acrescentou ela. O avião 
era operado por uma pequena 
empresa local em Kamchatka. 
De acordo com a Tass, o avião 
foi construído em 1982.

Rússia: avião cai com 
28 pessoas a bordo

O projeto vai escutar primeiro os sons que as 
baleias cachalotes fazem e tentar recolher 
informação suficiente para decifrar o código que 
utilizam e, eventualmente, tentar a comunicação

Foto: Gabriel Barathieu
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Pelo menos 2,5 mil pes-
soas podem ter sido vítimas 
de esquema fraudulento de 
venda de vacinas na Índia. 
Eles teriam recebido uma in-
jeção de água salgada em vez 
de uma dose de imunizante 
contra a covid-19. Pelo menos 
14 pessoas já foram detidas, 
incluindo médicos e outros 
profissionais de saúde.

A fraude ocorreu em 12 
centros de vacinação na Índia, 
entre maio e junho. Estima-se 
que pelo menos 2 mil pessoas 
tenham sido vítimas do esque-

ma na capital financeira india-
na de Mumbai. Outras podem 
ter sido afetadas no estado de 
Bengala, no leste do país.

Os responsáveis são 
acusados de encher frascos 
vazios das vacinas com água 
salgada e de cobrar uma taxa 
pela imunização, obtendo lu-
cro estimado em US$ 28 mil.

As autoridades indianas 
iniciaram a investigação sobre 
o caso após denúncia à polícia 
por parte de algumas das víti-
mas, que suspeitaram depois 
de não conseguir ter acesso 
aos seus certificados de vaci-
nação no portal do governo. 
Até o momento foram detidas 

14 pessoas, sob suspeitas de 
fraude, tentativa de homicídio 
e conspiração criminosa. En-
tre os detidos estão médicos e 
outros profissionais de saúde.

“Prendemos médicos. 
Eles usavam um hospital para 
emitir certificados e produzir 
frascos e vacinas falsas”, disse 
à CNN Vishal Thakur, um alto 
funcionário do Departamento 
de Polícia de Mumbai.

As autoridades também 
bloquearam o Hospital Shi-
vam, em Mumbai, que abri-
gava campos de vacinação em 
massa, para os quais não tinha 
permissão. Os responsáveis 
pelo hospital estão entre os 

detidos, suspeitos de enche-
rem frascos usados de vacinas 
com água salgada. A Índia foi 
alvo de uma devastadora se-
gunda onda da pandemia, que 
atingiu o pico em meados de 
maio, com mais de 400 mil 
novos casos por dia. Desde en-
tão, a curva de contágios tem 
diminuído, aliviando a pres-
são sobre os hospitais.

Nas últimas 24 horas, a 
Índia registou 34.703 casos 
de covid-19, o valor mais bai-
xo em quase quatro meses. O 
país contabilizou ainda 553 
mortes associadas à doença, 
um número que também con-
tinua a diminuir.

Fraude na venda de vacinas pode 
ter atingido milhares de indianos
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Preço verificado na capital foi de R$ 495,76 em junho, valor 0,84% acima do registrado no mês anterior

A cesta básica ficou 
mais cara em João Pessoa 
no mês de junho, de acor-
do a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, 
feita pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Esta é a quarta vez 
que o valor aumenta, sendo 
a terceira de forma conse-
cutiva em 2021 – apenas o 
mês de março apresentou 
redução de preço em com-
paração ao mês anterior. A 
variação acumulada do cus-
to da cesta básica na capital 
paraibana até o último mês 
é de 4,33% e nos últimos 12 
meses é de 15,18%.

O preço da cesta básica 
verificado na capital foi de 
R$ 495,76 no último mês. 
O valor é 0,84% mais caro 
do que o mês de maio, em 
que o produto custava R$ 
491,63. Durante este ano, 
apenas o mês de março re-
gistrou redução de 1,24% 
em relação ao mês anterior, 

passando de R$ 484,54 em 
fevereiro para R$ 478,52 no 
mês seguinte. 

O maior aumento con-
tabilizado no primeiro se-
mestre de 2021 foi de R$ 
12,67, que equivale a 2,69%, 
entre janeiro (R$ 471,87) 
e fevereiro (R$ 484,54). 

No mês de junho, o custo 
da cesta básica equivale a 
48,72% do valor do salário 
mínimo atual de R$ 1,1 mil 
e, em relação ao tempo de 
trabalho, equivale a 99 ho-
ras e nove minutos da mão 
de obra do pessoense.

Alimentos mais caros
Dos alimentos que 

compõem a cesta básica 
tradicionalmente (carne, 
leite, feijão, arroz, farinha, 
batata, tomate, pão francês, 
café em pó, banana, açúcar, 
óleo e manteiga), o óleo de 
soja apresentou o maior au-
mento, registrando 2,43% 
de elevação de preço. O 
mesmo foi observado em 
outras 13 capitais, como 
Curitiba, com 8,12%; Be-
lém, com 5,14%; Belo Hori-
zonte, com 3,82%, e Recife, 
que contabilizou 2,20%. 

Dados nacionais
Ainda conforme a pes-

quisa publicada pelo Diee-
se, que considerou 17 ca-
pitais na última pesquisa, o 
aumento no preço da cesta 
básica foi sentido em sete 
cidades, além de João Pes-
soa, no mês de junho em re-
lação a maio. As principais 
altas foram em Fortaleza 
(1,77%), Curitiba (1,59%) 
e Florianópolis (1,42%). 
Outras nove cidades apre-
sentaram queda no custo 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Cesta básica sobe pela quarta 
vez no ano em João Pessoa 
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2,39%
R$ 5,209

2,04%
R$ 6,159

1,82%
R$ 7,189

-1,44%
125.094 pts

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Em um mercado acelerado e competitivo, 
contar com o employer branding para trans-
formar seu time de colaboradores em embai-
xadores da sua marca faz toda a diferença. Pare 
e pense. Quantas vezes ao planejar as ações de 
marketing da sua empresa, você cogitou inse-
rir os colaboradores para ampliar o posicio-
namento da marca? Acredite, o seu cliente in-
terno pode se transformar em um verdadeiro 
embaixador, levando aos seus próprios canais, 
mensagens positivas sobre a empresa em que 
trabalha. Mas o que é o employer branding?

Employer branding, ou marca emprega-
dora, é uma estratégia de marketing usada 
para gerar uma percepção positiva sobre 
a empresa como local de trabalho. Como 
consequência, essa ação tem reflexo entre os 
colaboradores e em todo o mercado, garan-
tindo a boa reputação da empresa. E por qual 
motivo investir neste tipo de estratégia? Uma 

empresa que tem avaliação positiva entre seus 
colaboradores gera mais venda. Uma pesquisa 
realizada pela “Global Consumer Pulse” da 
Accenture Strategy  mostrou que 87% dos 
brasileiros afirmaram desejar que as empre-
sas sejam mais transparentes sobre a origem 
de seus produtos, as condições de trabalho 
de seus funcionários e a questão de testes em 
animais. E aqui vale ressaltar, em tempos de 
crise e cultura de cancelamento, ter uma boa 
reputação é um fator essencial para a sobrevi-
vência das organizações. As ações que fazem 
parte do employer branding são muitas e estas 
alinhadas ao endomarketing - conjunto de 
estratégias e ações de marketing institucional 
voltadas para o público interno empregados, 
revendedores, acionistas, etc – trazem, ainda, 
melhores resultados. 

Em tempos de redes sociais e com au-
mento do número de pessoas e marcas que 

aderiram ao Instagram, Facebook, Twitter, 
você empresário, ou não, já sabe o valor que as 
mídias sociais trazem para sua empresa. Seja 
na visibilidade para a marca, acessos para o 
site ou geração de leads, estas ações trazem 
um bom resultado para os negócios. Com o 
crescimento e a importância das mídias sociais 
ao longo dos anos, uma tática importante é a 
de defensores/embaixadores de marca. Estes 
defensores costumam transmitir uma men-
sagem positiva sobre a empresa,são pessoas 
que amam uma marca a ponto de divulga-la e 
defendê-la com sinceridade e naturalidade. E o 
mesmo acontece com os colaboradores.

Mas, como transformar meus colabo-
radores em defensores de marca? Resposta: 
usando as ações do marketing de defensores 
que vou explicar agora: 1- Desbloqueie as 
redes sociais na empresa e veja se ela proíbe 
que funcionários divulguem, nas redes sociais 

Employer branding: transforme seus colaboradores 
em embaixadores da marca nas redes sociais digitais

digitais, assuntos da companhia. 2- Crie meca-
nismos para proteger a reputação da marca, 
selecione os formadores de opinião e oriente
-os adequadamente sobre como representar a 
marca sem gerar impacto negativo. 3 – Adote a 
mesma linguagem, como a empresa se expres-
sa? Qual o tom que ela usa? Um manual com as 
diretrizes e a forma de comunicação vai ajudar 
na forma como se expressar na internet. 4 
– Recompense os embaixadores, ora, estes 
trouxeram resultados positivos para o seu 
negócio. 5 - Ofereça treinamento -  prepare os 
funcionários para usar canais como Facebook, 
Instagram e Twitter.

Um embaixador da marca agrega valor 
porque consegue ‘humanizar’ as ações de 
comunicação e marketing, estreitando ainda 
mais o relacionamento com o consumidor.
Pesquisas recentes mostram que o poder de 
engajamento nas redes sociais dos funcioná-
rios pode ser maior que nas páginas oficiais de 
divulgação da companhia. Esse envolvimento 
da equipe pode trazer bons resultados finan-
ceiros, ampliando o faturamento do negócio. 
Gostou desta estratégia? Aplica no seu negócio 
e avalia os resultados.

As micro e pequenas 
empresas paraibanas ge-
raram, em maio deste ano, 
2.777 novas vagas de em-
prego formal. O levantamen-
to, realizado pelo Sebrae 
Paraíba com base em dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da 
Economia, aponta, também, 
que no acumulado do ano, 
ou seja, de janeiro a maio de 
2021, as MPE foram respon-
sáveis por um saldo positivo 
de 11.359 postos de traba-
lho criados no estado.

No tocante aos núme-
ros por atividade econô-
mica, o levantamento do 
Sebrae Paraíba mostra que 

o setor que mais registrou 
empregos no universo das 
micro e pequenas empresas 
foi o setor de serviços, com 
1.069 vagas criadas no esta-
do. Em seguida, aparecem os 
setores de comércio (667), 
indústria da transformação 
(311), construção (440) e 
agropecuária (263).

De acordo com a gerente 
da Unidade de Gestão Estra-
tégica e Monitoramento do 
Sebrae Paraíba, Ivani Costa, 
historicamente, o mês de 
maio reflete um volume sig-
nificativo de novos postos, 
com a proximidade de datas 
relevantes para o calendário 
da economia, como no caso 
do Dia das Mães, e como 

um mês de preparação para 
atuação das empresas no Dia 
dos Namorados. “O setor de 
serviços atualmente tem se 
mostrado mais dinâmico na 
composição dos números 
da economia do Estado. Por 
comportar atividades que 
exigem baixo investimento 
para iniciar no mercado, o 
número de novos postos é 
bem mais expressivo do que 
com relação à indústria e 
construção”, analisou.

Por sua vez, os dados re-
velam que as médias e gran-
des empresas paraibanas, 
ao contrário de meses ante-
riores, apresentaram resul-
tado positivo na geração de 
emprego formal no Estado. 

As MGE geraram 118 novos 
postos de trabalho no mês de 
maio, enquanto as contrata-
ções realizadas por pessoas 
físicas tiveram saldo positivo 
de 15 vagas, conforme os da-
dos do levantamento.

Uso das redes sociais
Na Paraíba, 81% dos 

donos de pequenos negó-
cios ouvidos pelo Sebrae 
utilizam as redes sociais, 
aplicativos ou internet para 
vender seus produtos. Os 
dados são da 11ª edição da 
pesquisa “O Impacto da pan-
demia de coronavírus nos 
Pequenos Negócios”, reali-
zada pelo Sebrae em parce-
ria com a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). O levantamen-
to revelou, também, que de 
cada 10 empresas brasilei-
ras, sete já comercializam 
seus produtos e serviços 
pela internet. Além disso, os 
pequenos negócios do país 
que atuam no mundo virtual 
apresentaram uma queda de 
faturamento de, em média, 
42%, conforme a pesquisa. 

Desde maio do ano pas-
sado, o Sebrae tem acompa-
nhado a adesão dos peque-
nos negócios no comércio 
eletrônico e viu a participa-
ção dessas empresas saltar 
quase dez pontos percen-
tuais em um ano, passando 
de 59% para 67%. A 11ª 
edição da pesquisa também 

revelou que as mulheres são 
as que mais têm atuado no 
comércio eletrônico. Entre as 
empreendedoras brasileiras, 
72% declararam vender pela 
internet. Entre os homens, 
esse número cai para 64%.

A pesquisa também con-
firma a tese de que quanto 
mais novo o empreendedor, 
mais digitalizada é a sua 
atuação. Entre os empreen-
dedores com até 24 anos, 
77% estão no mundo digital. 
Conforme a idade vai aumen-
tando, esse índice se reduz 
gradativamente. Dos 25 até 
35 anos, 76%; entre 36 e 45 
anos, 70%; entre 46 e 55, 
64%; entre 56 e 65, 61% e 
acima dos 65 anos, 52%.

Pequenos negócios geram mais de 2,7 mil empregos  

Valor da cesta básica na capital paraibana equivale a 48,72% do valor do salário mínimo atual, que é de R$ 1,1 mil

Foto: Fotos Públicas

do produto, sendo as prin-
cipais em Goiânia (-2,23%), 
São Paulo (-1,51%), Belo 
Horizonte (-1,49%) e Cam-
po Grande (-1,43%).  

Já comparando junho 
de 2020 e junho de 2021, a 

cesta básica encareceu em 
todas as capitais que inte-
gram a pesquisa, com per-
centuais entre 11,17% (Re-
cife) e 29,87% (Brasília).

Com base na cesta mais 
cara em junho, que foi a de 

Florianópolis, o Dieese es-
timou que o salário mínimo 
deveria ser equivalente a R$ 
5.421,84, valor que corres-
ponde a 4,93 vezes o piso 
nacional vigente no territó-
rio nacional.

Alta acumulada dos 
produtos na capital 

paraibana foi de 15,18% 
nos últimos 12 meses

Variação
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Congresso ainda precisa aprovar o projeto de lei que permite à iniciativa privada atuar em operações postais

A privatização dos Cor-
reios planejada pelo Governo 
Federal deve envolver a ven-
da de 100% da estatal, que 
hoje detém o monopólio do 
setor postal no Brasil. Para 
o leilão ocorrer no primei-
ro trimestre de 2022, como 
planejado, o Congresso ainda 
precisa aprovar o projeto de 
lei que permite que a iniciati-
va privada atue em operações 
hoje exclusivas dos Correios.

Em março, o Poder Exe-
cutivo divulgou que a deses-
tatização da empresa seria 
por venda total ou majoritá-
ria das ações. Após avanços 
nos estudos, o governo op-
tou pela primeira opção, ao 
entender que não deve man-
ter uma participação minori-
tária nos Correios, afirmou o 
secretário especial de Deses-
tatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da 
Economia, Diogo Mac Cord. 

O formato ainda precisa 
ser formalmente aprovado 
pelos ministérios e pelo Pro-
grama de Parcerias de Inves-
timentos (PPI) do governo. 
Mac Cord disse que, nos es-
tudos sobre a desestatização, 
o Banco Nacional de Desen-

Amanda Pupo 
Agência Estado

Governo planeja venda de 
100% do capital dos Correios 
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Setor regulamentado 
O segmento postal precisa ser operado pela 

iniciativa privada por meio de concessão porque 
a Constituição estabelece que compete à União 
“manter o serviço postal e o correio aéreo nacio-
nal”. Ou seja, o que o projeto de lei que aguarda 
votação do Congresso faz é regulamentar de que 
forma o governo pode manter esses serviços por 
meio do setor privado. A solução encontrada foi 
o formato de contrato de concessão.

Enviada pelo Executivo em fevereiro, a propos-
ta que permite a venda dos Correios já teve o regi-
me de urgência aprovado pela Câmara e poderá 
ser votada nas próximas semanas. O presidente da 
Casa, Arthur Lira (PP-AL), disse que pretende co-
locá-lo em votação antes do recesso parlamentar, 
que começa em 18 de julho. O projeto define que 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
também passe a regular os serviços postais.

Um dos argumentos do governo para vender 
os Correios é de que hoje existe uma incerteza 
quanto à autossuficiência e capacidade de in-
vestimentos futuros por parte da estatal, o que 
reforça a necessidade da privatização para que 
a empresa seja capaz de fazer investimentos da 
ordem de R$ 2 bilhões por ano.

De acordo com o PPI, os estudos sobre a es-
tatal finalizados em março mostraram que o mer-
cado de correspondências está sob forte declínio, 
com a receita dos Correios em correspondências 
chegando a cair 28% em 2020 em relação a 
2019. Por outro lado, o setor de encomendas tem 
apresentado um crescimento importante.

volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) concluiu que os 
investidores não querem ter 
a União como acionista re-
levante no negócio. O gover-
no, por sua vez, já avalia que 
manter uma participação na 
empresa não seria positivo 
para o setor.

“O governo mudou a 
forma de atuação. Não acha-

mos mais que seja relevan-
te a União ter participação 
de 49% nas estatais, como 
o governo anterior achava. 
Acreditamos que o papel re-
levante do Executivo é na es-
truturação dos projetos, na 
abertura do mercado para o 
investimento privado, e na 
regulação, que vai garantir a 
universalização do serviço ou 

uma melhoria de qualidade”, 
disse o secretário.

Com isso, a estatal deve-
rá ser privatizada por meio 
da venda de todos os ativos 
em conjunto com a conces-
são dos serviços de corres-
pondência. A parte de en-
comendas, que hoje já não é 
monopólio público, não deve 
ser regulada.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Governo Federal avalia que manter uma participação minoritária na empresa não seria positivo para o setor

Banco do Nordeste

Produtores investem 
na criação de tilápias

A produção de ti-
lápias deve expandir 
ainda este ano no Cariri 
paraibano. Isso porque, 
somente para essa ati-
vidade, o Banco do Nor-
deste já soma R$ 760 mil 
em financiamentos na 
região. No total, serão 
600 tanques-rede ins-
talados em cinco barra-
gens, que devem render 
uma produção mensal 
de 30 toneladas para 
atender demandas de 
feiras-livres, supermer-
cados e compras dire-
tas do setor público. As 
instalações estarão nas 
barragens de Camalaú, 
São José (em Monteiro), 
Congo, Sumé e Santo An-
tônio (em São Sebastião 
de Umbuzeiro).

Os financiamentos 
ocorrem por meio da 
linha do Programa Na-
cional de Agricultura 
Familiar (Pronaf) Mais 
Alimentos, com opera-
ções cujo valor médio é 
de R$ 20 mil. Os produ-
tores são vinculados à 
Cooperativa de Pescado-
res, Aquicultores e Agri-
cultores Familiares de 
Camalaú e região (Coo-
pescaf) e, além do mane-
jo do pescado, possuem 
um abatedouro com re-
gistro estadual, de onde 
pretendem estruturar a 
produção beneficiada de 
tilápias em filé, para o 
mercado consumidor.

O produtor José de 
Deus Barbosa explica 
que o financiamento 

permitirá a transição da 
atividade, que existe de 
forma artesanal, para 
um modelo industrial. 
“Sem parcerias a gen-
te não consegue avan-
çar. Tanto que estamos 
elaborando uma marca 
para o nosso produto e 
capacitando os pescado-
res para se transforma-
rem em piscicultores”, 
ressalta.

O gerente da agên-
cia de Monteiro, Victor 
Castro, reforça a impor-
tância do crédito para o 
segmento. “A organiza-
ção dos piscicultores e 
o planejamento para es-
truturação da atividade, 
com suporte de capaci-
tação e orientação para 
as práticas do mercado, 
é um fator positivo para 
a oferta de crédito. Cada 
produtor se coloca como 
empreendedor, e isso 
mobiliza a economia e o 
recurso aplicado serve 
como indutor do cresci-
mento”, destaca.

Financiamentos 
realizados no estado 

ocorrem por meio 
da linha do Pronaf 

Mais Alimentos, 
com operações que 

possuem valor 
médio em torno de 

R$ 20 mi 

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) vai 
disponibilizar para os pe-
quenos produtores rurais 
R$ 5,1 bilhões do Plano Sa-
fra 2021/2022. Os recur-
sos estão disponíveis até 
o dia 30 de junho de 2022. 
De acordo com o presiden-
te do banco, Gustavo Mon-

tezano, é a primeira vez 
que a instituição destina ao 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) R$ 1 a 
cada R$ 4 disponibilizados 
no Plano Safra.

Os recursos para o 
Pronaf tiveram expansão 
de 58%. Na safra anterior, 
os pequenos agricultores 
receberam R$ 3,3 bilhões. 
No total, serão oferecidos 
no Plano Safra vigente R$ 

20 bilhões ao setor agrope-
cuário nacional, sendo R$ 
17,1 bilhões em recursos 
subvencionados pela União 
e cerca de R$ 3 bilhões em 
linha própria do BNDES, 
para acesso por produtores 
rurais, empresas e coopera-
tivas do setor.

O BNDES esclareceu 
que os recursos sujeitos à 
subvenção econômica serão 
aplicados por meio de dez 
programas, dos quais nove 

são destinados à agricultu-
ra empresarial, com total de 
R$ 11,9 bilhões, e taxas de 
juros entre 5,5% e 8,5% ao 
ano. Já o Pronaf terá taxas 
anuais entre 0,5% e 4,5%. 
Por meio do Programa BN-
DES Crédito Rural, que não 
conta com subvenção eco-
nômica e mantém recursos 
disponíveis durante todo o 
ano, os produtores deverão 
contar com cerca de R$ 3 bi-
lhões em financiamento.

BNDES disponibiliza recurso do Plano 
Safra ao pequeno produtor rural
Alana Gandra
Agência Brasil

Em meio a mais uma 
onda da pandemia do 
novo coronavírus, os bra-
sileiros depositaram R$ 
7,089 bilhões líquidos 
na poupança em junho, 
informou ontem o Banco 
Central. Este foi o terceiro 
mês de captação positiva 
para a poupança após três 
meses de saques líquidos. 
O resultado ocorre na 
esteira da volta do paga-
mento do auxílio emer-
gencial para uma parcela 
da população, mais vul-
nerável nesta pandemia.

Em junho, os aportes 
na poupança somaram R$ 
296,384 bilhões, enquan-
to os saques foram de R$ 
289,296 bilhões. Este mo-
vimento gerou o depósito 
líquido total de R$ 7,089 

bilhões no mês. Conside-
rando o rendimento de 
R$ 2,243 bilhões da ca-
derneta em junho, o saldo 
total das contas chegou a 
R$ 1,030 trilhão.

Junho foi o terceiro 
mês de 2021 em que hou-
ve mais depósitos do que 
saques na poupança. Nos 
meses de janeiro, feverei-
ro e março, os brasileiros 
haviam retirado recursos 
da caderneta.

Retiradas
No acumulado de 

janeiro a junho, a popu-
lação retirou R$ 16,540 
bilhões líquidos da cader-
neta. Em 2020, em meio à 
pandemia do novo coro-
navírus, a poupança ha-
via registrado dez meses 
consecutivos de depósi-
tos líquidos (de março a 
dezembro).

Depósitos na poupança 
já somam R$ 7 bilhões

Um único brasileiro decla-
rou no ano passado ter recebi-
do a quantia de R$ 1,3 bilhão 
em lucros e dividendos livre de 
impostos, de acordo com dados 
públicos divulgados pela Recei-
ta Federal. Esse contribuinte 
faz parte de um grupo de 3 mil 
milionários que, segundo de-
clarações, possuem uma renda 
de R$ 150 bilhões anuais, dos 
quais R$ 93 bilhões são isentos 
de tributação na pessoa física.

Na pirâmide social-tribu-
tária do Brasil, quanto mais 
rica for a pessoa, maior será a 
parcela da renda que perma-
nece isenta. Enquanto 99% 
dos contribuintes têm isenção 
média de 25%, no topo dessa 
pirâmide 60% da renda não é 
tributada, apontam simulações 
feitas pelo economista Sergio 
Gobetti, sobre o impacto da 

volta da tributação de lucros e 
dividendos prevista na propos-
ta de reforma do Imposto de 
Renda enviada ao Congresso. 
No caso específico do exemplo 
desta reportagem, a isenção 
chegou a 95% da renda.

Hoje, os lucros e dividen-
dos recebidos por acionistas 
de empresas são isentos no 
Brasil. A proposta do governo 
é cobrar uma alíquota de 20%. 
Haveria uma única exceção: 
quem ganha até R$ 20 mil de 
pequenas e médias empresas. 
O projeto foi mal recebido por 
empresas, que pressionam por 
mudanças. A principal alegação 
é que as empresas já pagariam 
um IR elevado que incide sobre 
o lucro distribuído aos acionis-
tas e que, com a nova proposta, 
a carga tributária chegaria a 
43%. A Receita diz que é incor-
reto somar o que já é cobrado 
das empresas com os 20% na 
distribuição dos dividendos.

Apenas um brasileiro 
declarou receber R$ 1 bi

Fabrício de Castro
Agência Estado

Adriana Fernandes
Agência Estado
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Federação recomenda que as mulheres esperem de duas a quatro semanas para realizar o exame após serem vacinadas

A Federação Brasileira 
de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama 
(Femama) alerta as mulheres 
para que não façam exames 
de mamografia imediatamen-
te após terem tomado vacina 
contra a covid-19. Em entre-
vista à Agência Brasil, a presi-
dente voluntária da Femama, 
a mastologista Maira Calfelli 
Caleffi, diz que a recomen-
dação é de que elas voltem a 
fazer seus exames de rastrea-
mento de câncer de mama, 
mas relatem ao médico caso 
tenham tomado vacina. 

Segundo Maira, nas úl-
timas seis semanas, foi re-
gistrado um aumento agudo 
de descrições pelos radiolo-
gistas, nos laudos de mamo-
grafias e ultrassonografias, 
da presença de linfonodos, 
também chamados gânglios 
ou ínguas, nas axilas das pa-
cientes, sugerindo doenças 
que deveriam ser investiga-
das. “A paciente, quando ela 
não está atenta para isso, 
realmente se apavora”. A 
mastologista diz ter recebido 
também muitos casos para 
investigar, com indicação de 
punções e cirurgias. “Coisa 
que não é necessário, desde 
que a gente constate que ela 
teve vacina naquele braço, 
ou até no braço contralateral, 
nos últimos 15 ou 30 dias”.

Depois desse período, 
a médica explica que os lin-
fonodos regridem, isto é, 
voltam ao normal, na gran-
de maioria das vezes. “Por 
isso, a Femama está fazen-
do um alerta para prevenir 
contra essa preocupação. 
A gente está pedindo que 
elas não deixem de fazer os 
exames. Mas se  tomou a va-
cina de covid-19, aguarde 
de duas a quatro semanas, 
porque já tem chance de 
nem aparecer nada”.

Vacina x câncer
A presidente da Femama 

esclarece que a vacina contra 
a covid não provoca câncer. 
“Essa alteração nos gânglios 
é uma reação do corpo ao 
imunizante e não tem ne-
nhuma relação com câncer, 
célula maligna de qualquer 
natureza. É uma reação in-
flamatória, como se fosse até 
uma febre”.

Ela lembra que se as mu-
lheres que tiverem que fazer o 
exame de rastreamento, por-
que estão investigando algum 
nódulo ou caroço suspeito na 
mama, devem realizar a ma-
mografia, mas informar o mé-
dico que tomaram vacina. “O 
médico já fica alerta. Essa par-
te é muito importante”. Segun-
do a Femama, o aumento dos 
linfonodos pode ser causado 
por qualquer injeção ou vaci-
na, e não apenas pelos imuni-
zantes contra a covid-19.

Segundo a Femama, a in-
formação é confirmada pela 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia, pela Comissão Nacio-
nal de Mamografia do Colé-
gio Brasileiro de Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem 
(CBR) e pela Federação Bra-
sileira das Associações de Gi-
necologia e Obstetrícia (Fe-
brasgo). Essas instituições já 
divulgaram recomendações 
de conduta frente à linfono-
dopatia axilar em pacientes 
que receberam recentemen-
te a vacina contra a covid-19. 
“Por isso, nossa recomenda-
ção é que os agendamentos 
de exames de mamografia 
em pacientes sejam realiza-
dos antes da primeira dose 
da vacina ou, então, de duas 
a quatro semanas depois da 
aplicação da segunda dose”, 
afirma Maira Caleffi. Caso a 
linfonodopatia permaneça, é 
recomendada a investigação, 
por biópsia, do linfonodo 
para excluir a malignidade 
mamária ou outra origem ex-
tramamária, recomenda.

Alana Gandra 
Agência Brasil

Covid: Femama alerta sobre 
mamografias após a vacina
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O Brasil tem 588 muni-
cípios na faixa de fronteira 
terrestre, representando 
16,7% do território nacio-
nal. Com 10,9 mil quilôme-
tros de litoral, o país tem 
279 municípios defrontan-
tes [de frente] ao mar, re-
presentando uma superfí-
cie aproximada de 251,3 mil 
km² (2,9% do território).

Os dados constam das 
publicações Municípios da 
Faixa de Fronteira 2020 e 
Municípios Defrontantes 
com o Mar 2020, que atua-
lizam as listas dos municí-
pios enquadrados nessas 
categorias, divulgadas on-
tem, no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Segundo o levanta-
mento, a largura da faixa 
de fronteira brasileira com 
os países vizinhos é de 150 
quilômetros e atinge uma 
área total de 1,4 milhão de 
quilômetros quadrados, o 
equivalente a 16,7% do ter-
ritório nacional. 

Países vizinhos
Em comprimento, a 

fronteira terrestre se esten-
de por 16,9 mil quilômetros, 
ligando o Brasil a dez países 
vizinhos: Guiana Francesa, 
Suriname, Guiana, Venezuela, 
Colômbia, Peru, Bolívia, Para-
guai, Argentina e Uruguai.

“Dos 588 municípios 
na listagem, em 435 deles 
o território está totalmente 
dentro da faixa, um acrés-
cimo de quatro na compa-
ração com 2020: Clevelân-
dia (PR), Diamante do Sul 
(PR), Nova Olímpia (PR) e 
Itá (SC). Os demais 153 es-
tão parcialmente na faixa de 
fronteira”, disse o IBGE.

 O IBGE também atua-
lizou a lista de municípios 
defrontantes com o mar. 
Com 10,9 mil quilômetros 
de litoral, o país tem 279 
municípios em 17 estados 
nessa categoria, mais a La-
goa dos Patos, no Rio Gran-
de do Sul. Isso representa 
uma superfície aproximada 
de 251,3 mil km², corres-
pondente a cerca de 2,9% 
do território brasileiro.

IBGE: Brasil tem 588 
municípios de fronteira

Portaria do Ministério 
da Justiça e Segurança Pú-
blica prorroga, pela quarta 
vez, o emprego e apoio da 
Força Nacional de Segu-
rança em apoio à Fundação 
Nacional do Índio (Funai) 
na Terra Indígena Enawe-
nê-Nawê, em Mato Grosso. 
Com isso, as ações “nas ati-
vidades e nos serviços im-
prescindíveis à preservação 
da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do 
patrimônio” seguirá até 31 
de agosto.

A Portaria nº 300 per-
mite que a Força Nacional 
dê sequência ao trabalho de 
instalação do Plano de Bar-
reiras Sanitárias, com o obje-
tivo de impedir a entrada de 
não indígenas nas comuni-
dades indígenas, sobretudo 
em territórios de povos iso-
lados e de recente contato.

Apresentado ao Supre-
mo Tribunal Federal em ju-
lho do ano passado, o Plano 
de Barreiras Sanitárias para 

os Povos Indígenas Isolado e 
de Recente Contato integra 
uma proposta mais ampla, 
o chamado Plano de Enfren-
tamento e Monitoramento 
da Covid-19 para Povos In-
dígenas Brasileiros, elabo-
rado com apoio técnico de 
consultores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
contribuições de lideranças 
indígenas e Ministério Pú-
blico Federal, entre outros 
órgãos públicos e entidades 
da sociedade civil.

Junto com as Bases de 
Proteção Etnoambiental e 
os Pontos de Apoio Inter-
mitente, as barreiras sanitá-
rias visam à proteção terri-
torial das áreas da União de 
usufruto indígena. 

O emprego de efetivos 
da Força Nacional na Terra 
Indígena Enawenê-Nawê foi 
autorizado em novembro de 
2020, por meio da Portaria 
nº 641, do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública, que 
inicialmente estabelecia que 
os agentes permaneceriam 
na região por 41 dias, ou 
seja, até 31 de dezembro.

Força Nacional continua 
em terra indígena em MS

Escalada do Everest

Montanhista usou preconceito e 
racismo estrutural como motivação

A montanhista e em-
preendedora social Aretha 
Duarte disse que usou o 
preconceito e racismo es-
trutural que sentiu como 
moradora da periferia de 
Campinas (SP) como mo-
tivação enquanto escalava 
o Monte Everest, no Ne-
pal, sendo a primeira ne-
gra e latino-americana a 
chegar ao pico, localizado 
8.848,86 metros acima do 
nível do mar. 

“Existiu sim um racis-
mo estrutural e por causa 
disso eu ficava cada vez 
mais motivada a escalar 
essa montanha [Everest], 
no sentido de se tornar 
uma representação, no 
sentido de não ter sido 
apenas a primeira, mas que 
seja a primeira de muitas”, 
disse Aretha. A monta-

nhista também deseja um 
maior número de mulheres 
e de negros montanhistas 
e escalando montanhas no 
Brasil e no exterior. “Ape-
sar de todos os esforços eu 
queria ver cada vez mais 
mulheres nesses ambien-
tes, ver mais pessoas pre-
tas nesses ambientes”.

Aretha foi a entrevista-
da da última segunda-feira 
do programa Sem Censura 
da TV Brasil e falou sobre 
os desafios que enfrentou 
para chegar ao cume do 
Monte Everest; seu maior 
desafio durante a escalada, 
que foi a saída do campo 4 
em direção ao cume; a zona 
da morte nas escaladas em 
montanhas de grande alti-
tude; particularidades do 
Everest, como o turismo, 
o lixo e acidentes e sobre 
conscientização ambiental.

A empreendedora so-

cial trabalha em uma ope-
radora de montanhismo em 
Campinas (SP) e começou 
com o montanhismo há 
nove anos. Ela conta que, 
até chegar ao Everest, ad-
quiriu as experiências ne-
cessárias de escalada em 
rocha, escalada em gelo e 
um excelente condiciona-
mento físico. “Quando eu 
determinei que ia escalar 
essa montanha, que foi em 
março de 2020, eu precisei 
apenas fazer a manutenção 
desse condicionamento.” E, 
é claro, precisou levantar os 
recursos.

“Minha maior dificul-
dade pré-escalada foi al-
cançar o recurso financeiro 
para essa empreitada. O re-
curso financeiro para essa 
montanha é altíssimo para 
quem tinha R$0 na conta 
para esse sonho e [a difi-
culdade] foi justamente ter 

que trabalhar sete dias por 
semana na reciclagem de 
materiais, encontrar horá-
rios no dia para treinar seis 
dias na semana, e horário 
no dia para trabalhar na 
Grade6 [operadora de mon-
tanhismo de Campinas]”, 
conta. Ela diz que recolhia 
aproximadamente 500 qui-
los de recicláveis por dia, o 
que fez com que conseguis-
se, após alguns meses, par-
te do dinheiro necessário 
para a expedição.

Aretha diz que voltou 
do Everest com uma menta-
lidade mais resiliente, mais 
forte, pronta para contri-
buir para o próximo. Além 
do Everest, Aretha já esca-
lou o Monte Kilimanjaro, na 
Tanzânia; o Monte Aconca-
gua, na Argentina; o Monte 
Elbrus, na Rússia; o Monte 
Roraima, na Venezuela e o 
Alpamayo, na Bolívia.

Agência Brasil

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Aretha Duarte é a primeira negra 
e latino-americana a chegar ao 

pico do Everest, localizado 8.848,86 
metros acima do nível do mar

Agência BrasilPedro Peduzzi 
Agência Brasil O Senac Paraíba lançou 

sua nova programação com 
uma oferta de 1.208 vagas 
para cursos profissionali-
zantes em todo o Estado, 
além de inscrições para 
workshops, palestras e ofi-
cinas. A programação prevê 
cursos com início entre ju-
lho e agosto, e compreen-
de tanto opções remotas 
como presenciais nas 
unidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Patos e 
Cajazeiras. No total, são 73 
opções de cursos, 16 pales-
tras, nove oficinas e quatro 
workshops com inscrições 
abertas, e todas as informa-
ções estão disponíveis no 
site www.pb.senac.br.

As opções de cursos 
disponíveis são para os 
segmentos de beleza; tec-
nologia da informação; 
saúde; moda; comércio; se-
gurança; gestão; comuni-
cação; asseio, conservação 
e zeladoria; artes; e gastro-
nomia. Entre os cursos es-
tão maquiador, manicure 

e pedicure, aplicativos bá-
sicos de informática, pho-
toshop, empreendedoris-
mo digital, secretariado, 
cozinha básica, governan-
ça, entre outros. Além des-
ses, a instituição também 
inscreve para cursos de 
idiomas, com diferentes 
níveis para português, in-
glês e espanhol.

Para conferir todos os 
cursos disponíveis por uni-
dades, cidades, segmentos 
ou outras especificações, 
além dos valores, pré-requi-
sitos e currículos de cada 
um, os interessados devem 
acessar o site pb.senac.br.

Senac abre 1.208 vagas 
para cursos na Paraíba

A programação prevê 
cursos com início 

entre julho e agosto, 
e compreende tanto 

opções remotas 
como presenciais
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UFPB abre inscrição para 22 
vagas de professor substituto
Processos seletivos simplificados são destinados aos campi de João Pessoa, Areia, Rio Tinto e Mamanguape 

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) está com 
inscrições abertas para um 
processo seletivo simplifica-
do para professor substitu-
to. São 22 vagas distribuídas 
entre os campi de João Pes-
soa, Areia, Rio Tinto e Ma-
manguape.

Segundo a diretora de 
Seleção e Provisão (DSP) 
da Pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas (Progep), Lara 
Nóbrega, o edital abrange 
seleções independentes, ofe-
recendo oportunidades para 
diversas áreas de conheci-
mento, em regimes de traba-
lho de 20 (T-20) ou 40 horas 
(T-40).

No campus João Pes-
soa, as 16 oportunidades 
são para os seguintes De-
partamentos: Matemática 
(2), Fundamentação da Edu-
cação (1), Administração 
(1), Morfologia (1), Terapia 
Ocupacional (3), Biotecno-
logia (1), Educação Musical 
(1), Música (2), Computação 
Científica (1), Gastronomia 
(1), Tecnologia de Alimentos 
(1) e Tecnologia Sulcroal-
cooleira (1).

No campus de Areia, 
está sendo oferecida uma 
vaga pelo Departamento de 
Zootecnia. Já no campus de 

Rio Tinto e Mamanguape, 
são cinco vagas distribuídas 
entre Ciências Exatas (4) e 
Ciências Sociais Aplicadas 
(1).

A taxa de inscrição para 
os candidatos é de R$ 55,00 
para vagas em regime de 
trabalho T-20 e de R$ 78,00 
para T-40. Ainda de acordo 
com Lara Nóbrega, os pra-
zos de inscrição, o conteúdo 
programático e as datas de 
realização das provas são 
definidas pelos respectivos 
departamentos envolvidos.

As informações sobre 
os prazos de inscrição, re-
quisitos para participação, 
remuneração, conteúdo pro-
gramático e demais itens re-
lativos ao processo seletivo 
estão disponíveis no edital 
publicado na página da Pro-
gep.

A validade do proces-
so seletivo para professor 
substituto será de um ano, 
podendo ser prorrogado por 
igual período. “Esta é uma 
ação que visa recompor os 
quadros docentes, ofere-
cendo suporte aos nossos 
estudantes e favorecendo a 
experiência a docentes que 
passam a integrar a UFPB”, 
explica o reitor, professor 
Valdiney Gouveia. Prédio da reitoria no campus I da universidade, em João Pessoa; processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período

Pessoas que tiveram covid-19 devem 
fazer avaliação de sequelas cardíacas

Mesmo após curados da 
covid-19, muitos pacientes 
apresentam sequelas poste-
riores, como fadiga incomum, 
dores de cabeça e no peito, al-
teração na memória e perda 
do olfato. Para o cardiologista 
e pesquisador Valério Vas-
concelos, diversos estudos 
têm sido feitos, mas ainda há 
necessidade de ampliar as in-
vestigações sobre a covid-19, 
sobretudo as implicações da 
doença para o coração. Até 
o momento, dentre as doen-
ças cardiovasculares mais 
comuns pós-covid-19, estão 
as arritmias: taquicardia si-
nusal, extrassístoles e proble-
mas no músculo do coração, 
como miocardite.

De acordo com o pes-
quisador, os estudos clínicos 
que estão sendo realizados 
em diversos centros cardio-
lógicos no Brasil (inclusive 
na Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB, instituição 
da qual faz parte) serão fun-
damentais para nortear o im-
pacto dessas anormalidades 
e o quanto elas podem evo-
luir, como ocorre comumente 
em outras viroses, estabilizar 
ou progredir. “Nós, médicos, 
educadores e pesquisadores 
estamos trabalhando num 
ambiente de incertezas ainda. 
A combinação de prudência e 
pesquisas médicas são nos-
sas ferramentas para formu-
lar políticas futuras de aten-
ção cardiovascular”, afirma.

Valério Vasconcelos 
explica que as complica-
ções cardíacas detectadas 
nos doentes com covid-19 
incluem a miocardite, uma 
inflamação do músculo car-
díaco (miocárdio), mais fre-
quentemente presente nas 

formas mais severas da doen-
ça. “Isso pode levar ao de-
senvolvimento posterior de 
problemas de coração, como 
insuficiência cardíaca, que é 
a dificuldade de bombear o 
sangue”, diz. Nessa situação, 
é comum a pessoa perder 
parte da função contrátil do 
coração (bomba) e se tornar 
um doente cardiovascular 
crônico, com necessidade de 
tomar medicações de forma 
continuada para tentar con-
trolar ao máximo o problema.

Integrante de um grupo 
de pesquisa da UFPB, o car-
diologista afirma que, com 
base nas investigações reali-
zadas pela equipe, quem teve 
covid-19 e está em fase de 
recuperação deve ficar atento 
aos seguintes sintomas: fal-
ta de ar inexplicável; dor no 
peito; edema (inchaço) nos 
tornozelos; palpitações; bati-
mentos cardíacos irregulares; 
incapacidade de permanecer 
deitado sem que ocorra falta 
de ar; acordar durante a noite 
com falta de ar; e tonturas.

“Todos que tiveram a co-
vid-19 e já se recuperaram, se 
sentirem palpitações, dor to-
rácica, falta de ar ou desmaios 
devem buscar avaliação médi-
ca”, orienta. Vasconcelos tam-
bém reforça que os resultados 
dos estudos de sequelas pós-
covid-19 são um alerta para 
que os médicos investiguem 
outros riscos da doença e te-
nham uma vigilância maior 
com quem já teve a infecção.

O cardiologista e pes-
quisador Valério Vasconcelos 
ainda recomenda às pessoas 
que tiveram covid-19 o acom-
panhamento médico para 
avaliar como está a condição 
cardíaca, particularmente 

aquelas que tiveram o diag-
nóstico de ter tido o coração 
afetado durante a hospitaliza-
ção ou que venham a apresen-
tar sintomas cardíacos após 
o quadro agudo da infecção 
causada pelo novo corona-
vírus (Sars-Cov-2). E faz um 
alerta. “As sequelas cardíacas 
não atingem apenas os que 
sofreram com sintomas signi-
ficativos da infecção. Mesmo 
quem teve covid-19 sem sin-
tomas ou com quadros leves 
da doença têm a chance de 
ter consequências no cora-
ção. E, infelizmente, mesmo 
os indivíduos sem problemas 
preexistentes ou sem fatores 
de risco para eventos cardio-
vasculares também podem 
apresentar essas alterações”.

O pesquisador reforça 
que, de acordo com as diretri-
zes da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, pessoas que tive-
ram covid-19, inclusive assin-
tomáticas, devem passar por 
avaliação médica cardiológica 
— incluindo exame físico e 
clínico, além do eletrocardio-

grama em repouso e outros 
exames, se necessário. “Nossa 
equipe entende que há a neces-
sidade de se fazer um eletrocar-
diograma e um ecocardiograma 
mais tardiamente, para avaliar 
se há um dano mais à frente e 
que vai exigir algum tratamen-
to”, afirmou o especialista.

Mesmo diante da maior 
necessidade de confinamen-
to para os doentes cardíacos 
durante a pandemia de co-
vid-19, o médico Valério Vas-
concelos lembra que alguns 
cuidados com a saúde preci-
sam ser mantidos. Ele justi-
fica que as medidas de isola-
mento social não devem ser 
motivo para que as pessoas 
não recorram aos serviços de 
urgência das instituições de 
saúde quando necessário. “As 
outras doenças continuam a 
existir e muitas, como as sín-
dromes coronárias agudas 
(ataques cardíacos) ou arrit-
mias graves podem ter pior 
evolução clínica e prognósti-
co que a covid-19, caso não 
sejam tratadas de imediato”.

O cardiologista Valério Vasconcelos alerta para as sequelas deixadas pela covid-19

Foto: Divulgação/Rizemberg Felipe

A cidade de Maturéia, 
localizada na região Metro-
politana de Patos, se torna a 
cada ano um dos municípios 
turísticos mais conhecidos 
do Sertão paraibano. Reco-
nhecida pelo seu potencial 
turístico, a cidade já é co-
nhecida como a capital do 
Voo Livre e realiza, anual-
mente várias competições 
com profissionais e admira-
dores do esporte vindos de 
todo o Brasil.

Somando aos esportes 
radicais, Maturéia pode ga-
nhar um novo atrativo com 
passeios de balões, igual aos 
da Capadócia, na Turquia. A 
informação é do secretário 
municipal de Turismo, Es-
porte e Meio Ambiente, Gus-
tavo Wanderley.

A iniciativa é de um 
grupo empresarial do Sul 

do país que visitou a região 
recentemente para fazer 
uma análise geral do local, 
como clima, temperatura 
e vento. Os investidores 
pretendem transformar o 
Pico do Jabre no ponto de 
partida do passeio turís-
tico de balões na Paraíba.  
Gustavo Wanderley adian-
tou que, além dos balões, 
também foram discutidas 
as possibilidades de insta-
lação de outros empreendi-
mentos turísticos na cidade. 
O secretário disse que está 
aguardando o retorno dos 
empresários, ainda sem 
data definida, para mais in-
formações e, assim, poder 
dar andamento ao projeto. 
“Vamos aguardar mais novi-
dades. Sempre acreditei no 
nosso potencial. Vou conti-
nuar lutando pelo desenvol-
vimento econômico turísti-
co da nossa região”, finalizou 
Gustavo Wanderley.

Balões: Pico do Jabre 
será ponto de partida
Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Empresários visitaram Maturéia para viabilizar o empreendimento

Foto: Divulgação
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Saúde do coração



Anúncio foi feito, ontem, pelo Comitê Paralímpico e estado ainda terá mais 10 profissionais nas comissões técnicas

O Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) anunciou, 
ontem, através de uma trans-
missão ao vivo pelos seus 
canais oficiais no Facebook e 
Youtube, a lista de convoca-
dos para os Jogos Paralímpi-
cos de tóquio, que ocorrerão 
entre os dias 24 de agosto e 
5 de setembro na capital do 
Japão. Na lista que apresenta 
a delegação brasileira com-
posta por 253 atletas (in-
cluindo atletas sem deficiên-
cia como guias, calheiros, 
goleiros e timoneiro), sendo 
159 homens e 94 mulheres, 
desse total 13 paratletas são 
paraibanos, além de mais 10 
integrantes da comissão téc-
nica, totalizando 23 pessoas 
do estado em tóquio.

A Paraíba tem atletas no 
atletismo, taekwondo, nata-
ção, futebol de 5, goalball, hal-
terofilismo, judô e natação.

entre os destaques da 
convocação, está a confir-
mação da presença de Joe-
ferson Marinho, que dispu-
tará a prova dos 100 metros 
rasos na categoria t12. 
Natural de Santa Rita, Joe-
ferson integra o time do pa-
ratletismo comandado pelo 
técnico Pedrinho Almeida 
e conquistou sua vaga para 
as Paralimpíadas através do 
seu desempenho nas últimas 
temporadas, onde, em 2019, 
conquistou a medalha de 
prata no Mundial disputado 
em Dubai nos Emirados Ára-
bes. Diante desse cenário e 
por se tratar de um atleta em 
desenvolvimento, a expec-
tativa é que o santa-ritense 
possa trazer medalhas para a 
Paraíba e o Brasil. 

A equipe formada e 
treinada por Pedrinho Al-
meida, ainda deve garantir 
medalhas e desempenhos 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Paraíba contará com 13 atletas 
nas Paralimpíadas de Tóquio
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Eurocopa de 2020
Inglaterra e Dinamarca jogam na tarde desta 
quarta-feira, às 16 horas, em Wembley, por uma vaga 
nas finais da eurocopa ainda de 2020. Página 23 Fo
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Esportes

Foto: Ale Cabral/CPB

importantes nos Jogos de 
tóquio, pois, além de Joe-
ferson, conta com o atual 
campeão mundial, paralím-
pico e recordista mundial, 
Petrúcio Ferreira - paralím-
pico mais rápido do mundo 
e favorito para a medalha de 
ouro nos 100 e 200 metros, 
além do revezamento 4x100 
na classe t47 - e Cícero Val-
diran, que chega aos jogos 
com status de favorito ao 
topo do pódio, pois é o atual 
campeão e recordista mun-

dial do arremesso de dardo 
(F-57) e líder do ranking in-
ternacional, nesse momento. 
Para o treinador desse time 
de favoritos, a expectativa é 
muito positiva e o foco agora 
é na reta final da preparação.

“eu não tenho como 
garantir que ninguém irá 
conquistar essa ou aquela 
medalha, que baterá recor-
des ou coisas do tipo dentro 
dos Jogos de tóquio, porém, 
o que podemos ter certeza é 
que todos eles estão em um 

ótimo momento e que a nos-
sa preparação está sendo a 
melhor possível diante das 
dificuldades que estamos 
tendo desde o começo dessa 
pandemia da covid-19. Acre-
dito que Petrúcio, Joeferson 
e Cícero estarão na sua me-
lhor condição e, dessa forma, 
vão representar muito bem a 
Paraíba e o Brasil”, explicou 
Pedrinho Almeida. Além do 
paratletismo, outro desta-
que da convocação anuncia-
da pelo CPB, é o futebol de 

Joeferson Marinho (D), de Santa Rita, é 
uma das novidades da lista anunciada 

pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, 
que vai levar uma delegação com 253 

pessoas para os Jogos em Tóquio

A Prefeitura de João 
Pessoa abriu oficialmente, 
na manhã de ontem, a prá-
tica da canoagem olímpica 
com o apoio do Município. 
Após 16 anos adormecido, 
o projeto de inclusão das 
crianças e adolescentes no 
esporte transforma a mo-
dalidade na primeira, de 
outras 17, a ser implantada 
dentro do programa ‘Cam-
peões do Amanhã’, anun-
ciado pelo prefeito Cícero 
Lucena ainda durante sua 
campanha eleitoral. Com 
isso, estudantes da Rede 
Municipal de ensino pode-
rão aprender a prática que 
remonta a origem dos Jogos 
Olímpicos da era Moderna. 
O lançamento aconteceu 
no Parque das três Lagoas, 
obra realizada na segun-
da gestão do prefeito, que 
agora vai sediar as aulas 
desse sonho de inclusão.  
O prefeito Cícero Lucena 
participou do lançamento e 
falou sobre estruturação da 

prática esportiva na cidade. 
“esse Parque precisava ser 
redescoberto pelas pessoas 
e estamos fazendo este tra-
balho. Queremos ofertar op-
ções de esporte para nossos 
jovens, descobrir talentos e 
fumá-los para serem futu-
ros campeões do amanhã”, 
declarou. 

As aulas de Canoagem 
Olímpica estarão abertas 
para estudantes da Rede 
Municipal entre 5 e 14 anos 
de idade. elas acontecerão 
no Parque das três Lagoas 
(próximo à fábrica da Ophi-
bras) aos sábados e domin-
gos em dois turnos: de ma-
nhã, das 8h às 11h, e à tarde, 
das 15h às 18h. 

As aulas serão orien-
tadas pelos profissionais 
da Federação Paraibana 
de Canoagem, que já de-
senvolve um trabalho com 
crianças carentes da região. 
“A canoagem já mudou a 
vida de muitas crianças, 
que seguiram o caminho da 

disciplina e do estudo, con-
quistando uma formação e 
uma vida melhor”, contou 
o presidente da Federação, 
Ricardo Bezerra. 

O secretário munici-
pal da Juventude esporte e 
Recreação, Kaio Márcio, ex-
plicou que a Prefeitura vai 
agregar toda uma estrutura 
ao projeto ao incluí-lo nós 
padrões do programa Cam-
peões do Amanhã. “Serão 
17 modalidades e queremos 
atingir 15 mil crianças só 
neste primeiro ano. Agora 
temos a canoagem e ainda 
este mês queremos dar iní-
cio à natação e ao futebol”, 
explicou. 

Para participar
As inscrições para a Ca-

noagem Olímpica já estão 
abertas e podem ser feitas 
na Sejer, localizada no CT 
Ivan thomaz, no Valentina 
Figueiredo, das 8h às 17h, 
ou no local e horário das au-
las, nas três Lagoas.

Prefeitura incentiva prática da canoagem olímpica

O lançamento do programa aconteceu ontem, no Parque das Três Lagoas, com a presença do prefeito Cícero Lucena

Fotos: Secom/JP

lisTa dE convocados

n aTlETismo

atletas
Ariosvaldo Fernandes - Campina Grande
Cícero Valdiram Nobre - Aguiar
Joeferson Marinho - Santa Rita
Petrúcio Ferreira - São José de Belém do Brejo do Cruz
Técnico - Pedro Almeida - Pombal

n TaEkwondo

atleta - Silvana Fernandes -São Bento

n FuTEbol dE 5

atletas - Matheus da Costa - Campina Grande
Luan Lacerda - João Pessoa
Damião Robson - Campina Grande
Técnico - Fábio Luís - Campina Grande
auxiliar - Josinaldo Costa - Campina Grande
Fisioterapeuta - Haleckson Barbosa - Campina Grande
Preparador físico - Edson Gomes - Campina Grande
analista técnico - Alexandre Sérgio - Campina Grande

n Goalball

masculino
atletas - José Roberto - Lagoa Seca
Emerson Silva - Campina Grande

Feminino
Técnico - Daílton Freitas - Itabaiana
auxiliar - Jonatas Silva - Pombal

n naTação 

atleta - Ronystony Cordeiro - João Pessoa
Enfermeiro - Adaíltom Dantas - Nova Floresta

n HalTEroFilismo

atleta - Aílton de Andrade - Mamanguape

n Judô 

atleta - Wilians Silva - Riachão do Poço

n vôlEi FEminino

Técnico - José Agtônio Guedes - Picuí

5 que conta com X atletas 
paraibanos e uma comissão 
técnica que é formada por 
seis profissionais, sendo 
deste total, 5 paraibanos, 
todos da cidade de Campina 
Grande, no time de prepa-

ração que é comandado por 
Fábio Vasconcelos que che-
fia a equipe que irá em bus-
ca da sua quinta medalha de 
ouro seguida em paralimpía-
das, numa série que perdura 
desde Atenas (2004).



Duplas brasileiras vão jogar a primeira fase do vôlei de praia nos Jogos de Tóquio entre os dias 24 e 31 de julho

As duplas que irão re-
presentar o Brasil no torneio 
de vôlei de praia da Olimpía-
da de Tóquio-2020 conhe-
ceram seus adversários na 
competição. Os grupos foram 
definidos em sorteio reali-
zado, em Moscou, na Rússia. 
A primeira fase da disputa 
olímpica vai de 24 a 31 deste 
mês, com as rodadas elimi-
natórias disputadas de 1º a 7 
de agosto.

No torneio masculino, 
Alison e Álvaro Filho estão 
no Grupo D ao lado dos ho-
landeses Brouwer/Meew-
sen, dos americanos Lucena/
Dalhausser e dos argentinos 
Azaad/Capogrosso.

“Como esperado, os gru-
pos são bem equilibrados. 
No vôlei de praia, existe um 
equilíbrio muito grande en-
tre os times. Nosso grupo tem 
Holanda, bronze nas últimas 
Olimpíadas, Estados Unidos, 
um time experiente e quinto 
colocado em 2016, e Argenti-
na, que é uma equipe que tem 
crescido muito nos últimos 
anos. Um grupo forte, como 
acontece normalmente nas 
Olimpíadas, e que terá jogos 
muito disputados e o detalhe 
fará diferença”, disse o treina-
dor Leandro Brachola.

Por fim, Bruno Schmidt 
e Evandro caíram no Grupo 
E ao lado dos poloneses Fija-
lek/Bryl, dos chilenos Marco 
Grimalt/Esteban Grimalt e 
dos marroquinos Elgraoui/
Abicha.

“A chave é bem dura. 
Os poloneses têm um time 
muito forte e é experiente 
e o Chile tem um time mui-
to bom em todos os funda-
mentos. Marrocos será uma 
surpresa, já que não jogam 
regularmente o Circuito 
Mundial. Nosso time vem 

Agência Estado

Paraibano Álvaro conhece
adversários nas Olimpíadas
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O nosso futebol continua o mesmo, sem nenhu-
ma empolgação com os nossos representantes no 
Campeonato Brasileiro, patinando sem mostrar uma 
regularidade. Dos quatro, o Treze segue sendo o pior, 
mas se você olhar o número de jogos restantes no 
Grupo 3 não dá para afirmar que o hoje lanterna está 
fora da briga por vagas na segunda fase. Campinense 
e Sousa, mais na frente e dentro do G4, ainda não pas-
saram a confiança necessária ao torcedor, daí apenas 
oito pontos em cinco jogos.

Como se vê, os dois perderam sete pontos dos 15 
disputados, enquanto o Galo perdeu 11 e conquistou 
apenas quatro. Na Série C, o Botafogo disputou seis 
jogos ou 18 pontos e ganhou apenas oito, uma perda 
de 10. Números que não permitem ainda apostar em 
classificação dada a irregularidade. É fato também 
o equilibrio tanto na Série C como na D. A pandemia 
parece ter colocado todos no mesmo patamar, daí 
não dar para você apontar os favoritos à classifica-
ção. Faltam três jogos para concluir a primeira fase e 
a diferença do último colocado, o Santa Cruz-PE, com 
três pontos, para o quarto colocado, o Volta Redonda, 
que tem nove é de seis pontos, faltando ainda 12 jo-
gos na Série C.

Na Série D do mesmo jeito. O Galo, na lanterna, 
com quatro pontos está a apenas três pontos do quar-
to colocado, o Atlético-CE que tem sete. Então esse 
burburinho dos torcedores precisa ser menor porque 
ainda muita coisa vai acontecer.  No Grupo 3, o ABC 
largou na frente, mas já caiu e vem de duas derrotas. 
Há tempo suficiente para melhorar o desempenho de 
nossos clubes. O dever de casa tem de ser bem cumpri-
do e, nos jogos fora, beliscar pontos é de fundamental 
importância para criar gordura e não ficar à mercê de 
outros resultados na reta final. Precisamos melhorar 
muito na Série C como na Série D.

Desempenhos
ainda sofríveis

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

O Brasil chegou à final da Copa Amé-
rica com o mesmo futebolzinho sem 
nenhuma empolgação, dependen-
do exclusivamente dos lampejos de 
Neymar. Sofremos para vencer Chile 
nas quartas e Peru nas semifinais e 
marcamos apenas dois gols. O gramado 
do Nílton Santos surge como principal 
vilão para as exibições irregulares. Não 
resta a menor dúvida que faz diferença, 
afinal os brasileiros são mais técnicos e 
trabalham melhor a bola quando o piso 
não é irregular. Já disse e repito: o Brasil 
tem a obrigação de ganhar e bem essa 
Copa América. Não vejo adversário no 
futebol sul-americano que possa des-
bancá-lo. O nível tá ruim demais.

Copa América

Tênis
Como é bonito ver o 
suíço Federer jogando 
em Wimbledon e o 
sérvio Djokjovic, dois 
“monstros” do tênis. 
Pena que Nadal não 
esteja. São jogos de ti-
rar o fôlego diante das 
dificuldades impostas 
pelos adversários, doi-
dos para derrubá-los.

Corda bamba
O técnico Rogério Ceni 
está por um fio no 
Flamengo, segundo os 
bastidores. Uma nova 
derrota hoje para o 
Atlético-MG, no Minei-
rão, pode aumentar a 
crise no rubro-negro e a 
exigência por sua saída 
se tornará insustentável 
para a diretoria.

Quando Hamilton desfilava sozinho, batia re-
cordes e mais recordes, os comentaristas rasgavam 
elogios como se o inglês fosse impossível de ser 
batido. Hoje preferem identificar problemas no seu 
carro do que valorizar Verstapen, este mostrando 
que faltava-lhe carro para competir de igual para 
igual. Sem um bom carro não existe um bom piloto.

Hamilton x Verstapen

crescendo com a recupe-
ração do Bruno em relação 
ao covid-19 e vamos chegar 
em Tóquio com força total”, 
declarou o técnico Ednilson 
Costa.

Na competição feminina, 
Ágatha e Duda estão no Gru-
po C ao lado das canadenses 
Bansley/Brandie, das chine-
sas Wang/Xia e das argenti-
nas Gallay/Pereyra (ARG).

“Na verdade, sabemos 
que não existe jogo fácil nas 
Olimpíadas, mesmo as equi-
pes que se classificaram 
através da Continental Cup, 
que estão em posições mais 
baixas no ranking, demons-
traram em seus jogos que 
tem total condição de vencer. 
Acredito que essa edição dos 

Jogos é uma das mais equili-
bradas de todos os tempos, a 
alternância dos pódios desse 
ano no Circuito Mundial é a 
prova disso. Seguimos con-
fiantes de colocar em prática 
tudo aquilo que treinamos ao 
longo desse ciclo olímpico”, 
afirmou Marco Char, técni-
co da dupla brasileira. Ana 
Patricia e Rebecca jogam no 
Grupo D ao lado das america-
nas Claes/Sponcil, das letãs 
Kravcenoka/Graudina e das 
quenianas Makokha/Kha-
dambi (QUE).

“Estamos em Gstaad (Suí-
ça) e fiz questão de assistir ao 
sorteio aqui. E nosso grupo é 
um grupo forte. Tem o time do 
Quênia, que é o quarto colo-
cado da chave e vai ser nosso 

primeiro jogo, que é consi-
derado mais fraco que os ou-
tros, mas é um time que vem 
pela Continental Cup e vem 
forte. Os outros dois times, os 
Estados Unidos e a Letônia, 
são dois times que já jogam 
o Circuito Mundial. Inclusive 
esse time dos Estados Unidos 
é perigosíssimo e ganhou as 
duas últimas competições do 
Circuito Mundial. E a Letônia 
ganhou o Pré-Olímpico lá na 
China. São dois times fortís-
simos, já vai dar muito ritmo 
de jogo entre eles dois no 
primeiro jogo, e vão vir com 
um ritmo muito forte contra 
a gente. Mas a gente tem que 
estar preparado para todas as 
situações”, destacou o técnico 
Reis Castro.

Foto: Reprodução/Instagram

O paraibano Álvaro Filho, que joga com 
o capixaba Alison, terá confrontos contra 
norte-americanos, holandeses e argentinos

A natação paraibana 
obteve grandes resultados 
competindo, no último fim 
de semana, dentro do Cam-
peonato Pernambucano 
de Natação, evento que os 
atletas da Paraíba partici-
param como convidados, 
tendo como foco principal, 
a obtenção de índices para 
os Campeonatos Brasileiros 
de Natação nas categorias 
Infantil (13-14 anos) Juve-
nil (15-17), Júnior (17-19). 
Na disputa, defendendo as 
cores rubro-negras da ban-
deira de seu Estado, Giovana 
Campos foi um dos desta-
ques ao vencer as quatro 
provas que disputou.

Ao todo, após o evento, 
a Paraíba superou a marca 
de 40 atletas classificados 
para as competições nacio-
nais que irão ocorrer no final 
deste mês em Belo Horizon-
te-MG, no caso das dispu-
tas do Infantil, e em Recife, 
para as competições Juvenil 
e Júnior. No caso de Giovana 
Campos, que já estava classi-

ficada para competir em Mi-
nas Gerais, antes mesmo da 
competição em Pernambu-
co, a disputa acabou sendo 
um teste para o Campeonato 
Brasileiro onde ela passou 
com nota máxima.

Competindo nos 200 e 
nos 100 metros livre, além 
dos 400 metros medley e os 
200 metros costas, a atleta 
acabou, mesmo na condição 
de convidada, vencendo a 
competição no estado vizi-
nho e, com isso, fechando 
uma etapa importante na 
sua preparação para o Cam-
peonato Brasileiro que ocor-
rerá entre os dias 21 e 25 de 
julho na capital mineira. 

Aos 13 anos de ida-
de, Giovana ainda conci-
lia uma rotina dividida en-
tre as aulas do oitavo ano 
do Ensino Fundamental, 
com a rotina pesada de 
uma atleta que está sen-
do preparada para viver o 
alto rendimento com um 
monitoramento frequente 
da Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA) que acompanha o 
talento da garota paraibana. 

Para dar conta de toda 
a demanda, ela nada, diaria-
mente, entre 8 e 10 mil me-
tros que são somados com 
acompanhamento nutricio-
nal, fisioterapia, treinos fun-

cionais e acompanhamento 
psicológico para que possa 
focar unicamente nos estudos 
e na natação e, dessa forma, 
atingir o potencial que desde 
cedo, demonstrou possuir.

Giovana Campos volta a se destacar na 
preparação para o Brasileiro de Natação
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Divulgação/Sindialcool

Giovana venceu as quatro provas disputadas no Campeonato Pernambucano



Vinte e um clubes irão participar das disputas, que valem vaga para a Copa São Paulo de Juniores

A Federação Paraibana 
de Futebol estará divulgan-
do, até esta sexta-feira, a ta-
bela do Campeonato Parai-
bano Sub-20. A competição 
terá início no dia 31 deste 
mês, com a participação de 
20 clubes, divididos em 4 
grupos: Litoral, Brejo, Agres-
te e Sertão. No ano passado, 
não houve o campeonato, por 
causa da pandemia do coro-
navírus, e agora as disputas 
valerão vaga para a Copa São 
Paulo de Futebol Junior, de 
2022, além da Copa Nordeste 
Sub-20 deste ano e a Copa do 
Brasil Sub-20 de 2022. Todos 
os detalhes da competição 
foram definidos em uma reu-
nião do conselho arbitral, na 
última segunda-feira. 

No grupo do Litoral, 
estão os clubes Botafogo, 
Auto Esporte, CSP, Miramar 
e Spartax. O grupo do Brejo 
tem a participação do Con-
fiança, Sport Lagoa Seca, 
Guarabira, Internacional e 
São Paulo Crystal. Já no gru-
po do Agreste estão Treze, 
Perilima, Femar, Serrano e 
Queimadense. Finalmente no 
grupo do Sertão estão Atléti-
co, Sousa, Nacional, Esporte, 
Paraíba e Sabugy.

Quanto a fórmula de dis-
puta será praticamente a 
mesma de 2019, com jogos 
apenas de ida dentro das 
chaves. Se classificam para a 

segunda fase os dois primei-
ros colocados de cada grupo. 
Através de sorteio, ficou de-
finido que nesta fase os clas-
sificados do grupo do Litoral 
enfrentam os do grupo do 
Brejo e os do Agreste enfren-
tam os do Sertão. O primeiro 
colocado de cada grupo en-
frenta o segundo do outro 
grupo e vice-versa, com a 
vantagem de jogar em casa 
para os primeiros de cada 
grupo. Em caso de empate, 
a decisão será na cobrança 
de pênaltis. Os classificados 
seguem para as semifinais e 
em seguida, os vencedores 
vão decidir o título em dois 
jogos. Apenas na decisão ha-
verá jogos de ida e volta.

Segundo o presidente do 
CSP, Josivaldo Alves, o cam-
peonato é uma escolha da 
maioria dos clubes, mas se 
dependesse dele, teria sido 
um pouco diferente. “Eu fui 
voto vencido, mas acho que 
as semifinais deveriam ter 
jogos de ida e volta. Acho que 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Paraibano Sub-19 vai
começar no fim do mês

Brasileirão com
sete jogos hoje

Sete jogos dão sequencia 
hoje a 10a rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
A e entre os destaques os 
clássicos Palmeiras x Grêmio 
e Atlético Mineiro x Flamen-
go, ambos às 19 horas. Mas 
os jogos começam mais cedo 
com Fortaleza x América-MG, 
Bahia x Juventude e Bragan-
tino x Cuiabá às 18 horas. Às 
19h15 tem o  confronto entre 
Atlético de Goiás e Sport Re-
cife e no horário das 21h30 
mais duas partidas: Flumi-
nense x Ceará e Internacional 
x São Paulo, o terceiro clássi-
co da noite.

Tite tem dúvida
no gol da Seleção

Após dois jogos de ma-
ta-mata da Seleção Bra-
sileira na Copa América, 
Tite mantém a indefinição 
sobre quem são os titulares 
de alguns setores do time. A 
formação do ataque e o go-
leiro parecem ser as dúvi-
das do treinador, que admi-
tiu usar a competição como 
teste para as Eliminatórias 
Sul-Americanas da Copa 
do Mundo de 2022, maior 
objetivo do treinador. No 
gol, Ederson, Alisson e We-
verton sonham com a vaga 
de titular e tem se revezado 
na competição.

Djokovic é movido
por novos recordes

Todos sabem que o tenista 
sérvio Novak Djokovic é mo-
vido por recordes. Em Wimb-
ledon, o número 1 do mundo 
tem a chance de conquistar o 
20o Grand Slam de sua car-
reira profissional, igualando 
os principais rivais, que são 
o suíço Roger Federer e o es-
panhol Rafael Nadal. Até por 
isso, garante que a luta por 
feitos históricos é uma de suas 
principais fontes de motivação. 
"É claro que os recordes são 
um fator motivador. Não estou 
ciente de todos, mas sei que há 
muitos que eu posso alcançar 
e eles me inspiram a jogar 
meu melhor tênis", disse.

Marta e Debinha
se apresentam

A seleção brasileira feminina 
está completa para a dispu-
ta dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. Na noite de 
segunda-feira, as atacantes 
Marta e Debinha se apresen-
taram na concentração em 
Portland, nos Estados Unidos, 
e completaram o grupo de 
22 jogadoras convocado pela 
técnica sueca Pia Sundhage. 
Por conta dos compromissos 
com seus clubes na Liga Ame-
ricana de Futebol, as duas se 
juntaram à delegação apenas 
nove dias depois do início da 
preparação.

Provas sem público
nos Jogos de Tóquio

O Comitê Organizador dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-2020 
e as autoridades japonesas 
pediram, ontem, que as pes-
soas evitem ir às ruas para 
assistir ao vivo às provas 
da maratona e da marcha 
atlética, devido ao elevado 
risco de infecção com o novo 
coronavírus. As duas provas 
são emblemáticas e as com-
petições de marcha atlética de 
Tóquio-2020 serão realizadas 
na cidade de Sapporo.

Curtas

a competição já deveria ter 
iniciado há mais tempo, mas 
acatamos a decisão da maio-
ria e vamos para luta. Acho 
que teremos uma disputa 
muito acirrada. Foi muito 
tempo parado, por causa da 
pandemia, e não dá para di-
zer que esta ou aquela equi-
pe vai ganhar, mas o CSP vai 
entrar para lutar pelo título”, 
garantiu o dirigente.

A p e s a r  d e  s e r  u m a 
competição amadora, os 
clubes terão algumas exi-
gências em relação a pre-
venção contra a covid, como 
informou o presidente do 
Spartax, José Morais. “Os 
clubes terão de arcar com 
as despesas com exames a 
cada 15 dias, para os atletas 
e membros da comissão 
técnica. Além disso, pagará 

uma taxa para arbitragem 
e mesários que vai de R$ 
1.500 a 2.000, mas a FPF 
ficou de custear metade 
deste valor. Os clubes terão 
ainda de providenciar uma 
ambulância com enfermei-
ro e médico e o pagamento 
de gandulas e maqueiros”, 
disse o dirigente, lamentan-
do tanta despesa para uma 
competição amadora.

Esportes
Edição: Geraldo Varela          Editoração: Luciano Honorato
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Foto: Reprodução/Instagram

Os ingleses tiveram um caminho mais difícil nas fases anteriores da Eurocopa, diferente dos dinamarqueses 

Em Wembley

Inglaterra tenta espantar a
zebra hoje contra Dinamarca
pelas semifinais da Eurocopa

Há três anos, a In-
glaterra chegou à semi-
final da Copa do Mundo 
como grande favorita, 
mas caiu diante da sur-
preendente Croácia. A 
história mais uma vez 
pode se repetir na Eu-
rocopa 2021: o English 
Team aparece como o 
t ime a  ser  bat ido  no 
duelo contra a resiliente 
Dinamarca em Wembley. 
A bola vai rolar às 16h 
desta quarta-feira (7) 
em um dos maiores pal-

cos do futebol mundial. 
Mais cotada para o título 
da Eurocopa, a Inglaterra 
conta com o fator casa 
para resolver na semifinal 
da competição. A seleção 
vem em uma crescente na 
competição, tendo feito 
dois grandes jogos no ma-
ta-mata do torneio. Nas 
oitavas teve uma vitória 
segura por 2 a 0 diante 
da Alemanha e nas quar-
tas não deu chances para 
zebra ao golear a Ucrânia 
por 4 a 0.

A Inglaterra terá pela 
frente a grande surpre-
sa desta Euro. Não pe-
los resultados, mas por 
chegar até a semifinal. 
Isso porque a Dinamarca 
acabou contando com a 
sorte e enfrentando se-
leções mais modestas no 
mata-mata, como país de 
Gales e República Tcheca.

As duas seleções se 
enfrentaram duas vezes 
nos últimos cinco anos, 
com uma vitória da Dina-
marca e um empate.

Foto:Reprodução/Instagram/seleções

Após a sexta rodada 
do Brasileiro da Série 
C, o Botafogo, único re-
presentante da Paraíba 
na terceira divisão na-
cional, saiu do G4 e ago-
ra é o quinto colocado, 
com 8 pontos. Apesar da 
derrota na última roda-
da para a Tombense, o 
Belo continua com boas 
chances de classificação 
para a outra fase da com-
petição. Segundo o site 
chances de gol, o clube 
para iban o da  estre la 
vermelha ainda tem 49.1 
por cento de probabi-
lidade de passar para a 
segunda fase. 

Como o clube vem fa-
zendo uma campanha ir-
regular, alternando bons e 
maus momentos, o torce-
dor anda chateado e des-
confiado que o Belo não 
vai passar de fase. Outros 
exageram e dizem que o 
time será rebaixado. Essa 
possibilidade existe, mas 
é de apenas 6,1 por cento 
atualmente. Caso consi-
ga fazer bem o dever de 
casa, no sábado, contra o 
Manaus, aumentarão as 
chances de classificação, 
como também diminuirão 
as chances de descenso 
para a Série D.

Nesta terça-feira, o 
técnico Gerson Gusmão 
deu início a preparação 
para o jogo de sábado con-
tra o Manaus, pela sétima 
rodada. Com 10 pontos e 
na segunda colocação, o 
adversário está à frente na 
disputa, mas o pensamento 
é justamente vencer para 
ultrapassar o time de ama-
zonense, o que não deverá 
ser uma tarefa tão fácil.

Para o meia Clayton, 
é normal o time oscilar 
durante a competição. Ele 
entende que nesta Série 
C, as equipes são muito 
niveladas e não tem nada 
ainda decidido. “Eu acre-
dito que a coisa vai assim 
até o final do campeona-
to. Nós fizemos algumas 
partidas boas, outras nem 
tanto, mas não vi nenhu-
ma equipe tão superior 
à nossa e nem também 
abaixo. O que temos que 
fazer é vencer em casa e 
tentar roubar pontos fora. 
Por isso, temos que ven-
cer o Manaus, no próximo 
sábado”, concluiu o atleta. 

Ontem, a equipe trei-
nou nos dois expedientes, 
mas nesta quarta-feira 
os atletas ganharam uma 
folga pela manhã para 
descanso, e retornam aos 
treinos a partir das 15 ho-
ras, no CT da Maravilha do 
Contorno.

Belo tem hoje menos 
de 50% de chance de 
passar para a 2a fase
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Eu fui voto vencido, 
mas acho que as semifinais 
deveriam ter jogos de ida e 

volta. Acho que a competição 
já deveria ter iniciado há 

mais tempo, mas acatamos 
a decisão da maioria e 
vamos para luta 

Dirigentes de clubes e da Federação se reuniram na última segunda-feira para definir as regras da competição
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Famoso anfiteatro da antiguidade, hoje Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é visitado por sete milhões de turistas por ano

Cripta do Coliseu: corredor da 
morte para leões e gladiadores

O rugido das feras enjauladas, 
o odor fétido dos gladiadores, o cla-
mor ensurdecedor da multidão: o 
Coliseu de Roma é hoje o vestígio 
dos jogos romanos, cujo espetácu-
lo era a morte. O mais famoso anfi-
teatro da antiguidade, classificado 
como Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco e que todos os anos é 
visitado por sete milhões de turis-
tas, revela a extraordinária enge-
nharia posta a serviço dessas san-
grentas atividades.

No final de uma longa obra de 
restauração, o hipogeu ou cripta foi 
aberto ao público no último dia 25 e 
constitui uma nova atração para os 
turistas que poderão descobrir, en-
tre remanescentes e um aplicativo, 
um dos corredores mais terríveis 
daquele circo do qual poucos ho-
mens e animais saíram vivos.

“Era escuro, cheirava mal. As 
condições eram péssimas para os 
escravos e os animais”, conta a guia 
Cristina, em reportagem da AFP. 
Uma vez coberto por um piso de 
madeira, o labirinto de corredores e 

câmaras escuras serviu como basti-
dor do Anfiteatro Flaviano, uma pri-
são para homens e feras que enfren-
tavam seu destino na arena. “Você 
tem que imaginar que eles saíram 
de repente do escuro e que o baru-
lho na arena era enorme...”, enfatiza.

Patrocinado pela fabricante 
italiana de calçados de luxo Tod’s, 
a restauração do hipogeu, que 
se estende por meio hectare, co-
meçou em 2018, empregando 81 
arqueólogos, engenheiros e espe-
cialistas, que limparam e reforça-
ram as paredes de tijolo e pedra. 

“Podemos finalmente devolver 
ao público este monumento no 
monumento”, disse a diretora do 
Coliseu, Alfonsina Russo, durante 
coletiva de imprensa.

O Coliseu e a cripta foram con-
cluídos em 80 d.C. sob o imperador 
Domiciano. Após seu último espetá-
culo em 523 d.C., o hipogeu foi gra-
dualmente coberto por escombros 
até ser desenterrado no século XIX. 
O labirinto de corredores e cômo-
dos fazia parte do coração da mecâ-
nica dos jogos, com suas lutas entre 
gladiadores, caças de feras africanas 

selvagens ou execuções públicas.
Um imponente túnel conduzia 

a um campo de treinamento de gla-
diadores, que incluía um hospital e 
um necrotério. Os animais também 
eram apresentados ao anfiteatro 
através do túnel antes de serem 
enjaulados. Ainda é possível ver 
no chão de tijolos dos 15 túneis 
da cripta os buracos cavados nos 
blocos de travertino e bronze que 
eram usados para içar gaiolas, de-
corações ou plataformas com gla-
diadores. Oito escravos eram ne-
cessários para isso.

Aforismo
“Quando morrer, quero ser cremado para que 
minhas cinzas alimentem as ervas, e as ervas 

alimentem a mente dos loucos. Loucos como eu.”

(Bob Marley)

1304 — Papa Bento XI
1890 — Henri Nestlé, empresário alemão
1990 — Cazuza, cantor e compositor brasileiro
2004 — Carlinhos de Pilares, 
compositor e cantor brasileiro
2012 — Ronaldo Cunha Lima, político (PB)
2014 — Alfredo Di Stéfano, 
futebolista e treinador de futebol argentino
2016 — Guilherme Karam, ator brasileiro
2020 — Iveraldo Lucena da Costa, 
professor, escritor e gestor público (PB)

Mortes na História

Obituário

Kléber Oliveira (Klebinho)
5/7/2021 – Aos 37 anos, em Américo Brasi-
liense (SP), com covid-19. Cantor sertanejo 
da dupla Kléber e Kauê. Estava intubado 
desde maio. Era natural de Araraquara 
(SP) e desde 2011 fazia dupla com o cantor 
Kauê Tamburus, de Ribeirão Preto (SP).

Foto: Divulgação

Geovanne Melo
3/7/2021 – Aos 30 anos, na Croácia. 
Agente de futebol de João Pessoa 
morreu afogado em um rio. Estava no 
país há dois meses, trabalhando com 
esporte e agenciando garotos para o 
futebol europeu. Na capital paraibana, 
morava no bairro do Castelo Branco e treinava garotos 
de bases de times da cidade.

Foto: Redes Sociais

Raphael Almeida Correa
4/7/2021 – Aos 27 anos, em Silvânia 
(GO), em acidente de motocicleta. Modelo, 
mister e engenheiro. Morreu após se en-
volver em um acidente na rodovia GO-437, 
interior de Goiás. Estava em uma motoci-
cleta que ficou completamente destruída 
após bater em um Jeep. Ganhou o concurso Mister Anápolis, 
cidade a 50 quilômetros de Goiânia, em 2020.

Foto: Instagram

Vladimir Menshov
5/7/2021 – Aos 81 anos, em Moscou 
(Rússia), de covid-19. Diretor de cinema 
vencedor do Oscar de melhor filme estran-
geiro em 1981 com ‘Moscou não acredita 
em lágrimas’. Nascido em 1939, em Baku, 
no Azerbaijão soviético, foi ator e depois 
diretor. Dirigiu também a comédia ‘Love and Pigeons’ (‘Amor e 
pombas’, em tradução livre), lançada em 1984 e que continua 
sendo uma das mais assistidas na televisão russa.

Foto: Reprodução

Raffaella Carrá (Raffaelloa Pelloni)
5/7/2021 – Aos 78 anos. Cantora, dança-
rina, atriz, coreógrafa e apresentadora da 
televisão italiana. Famosa por seus anos 
de trabalho na televisão pública RAI, era 
popular não só na Itália, mas também na 
Espanha e América Latina, especialmente 
Argentina, Chile, México e Peru. Nascida em Bolonha, no 
norte da Itália, em 1943, iniciou sua carreira aos nove anos e 
se formou como dançarina.

Foto: Virginia Farneti

Stan Swamy
5/7/2021 – Aos 84 anos, em Mumbai 
(Índia), após contrair covid-19 na prisão. 
Padre jesuíta que havia sido preso sob a 
acusação de terrorismo por seu compro-
misso com os povos tribais. Era ativista 
pelos direitos indígenas no estado de 
Jharkhand.

Foto: Vatican News

Breves & Curtas
# Registro de óbitos no Brasil I
Segundo os números do Portal da Transparência do Registro 
Civil, atualizados no último dia 1º, dos mais de 927 mil registros 
de óbito no primeiro semestre no Brasil, cerca de 314 mil foram 
por covid-19. Os dados oficiais do Ministério da Saúde já pas-
sam das 520 mil mortes causadas pelo novo coronavírus desde 
o início da pandemia no país. Antes, a família tinha até 24 horas 
após o falecimento para registrar o óbito em cartório, agora por 
causa da pandemia, esse prazo foi estendido para 15 dias.

# Registro de óbitos no Brasil II
O cartório tem até cinco dias para efetuar o registro de óbito 
e depois até oito dias para enviar o ato à Central Nacional de 
Informações do Registro Civil, que atualiza a plataforma on-
line. Os números, no entanto, não levam em consideração as 
mortes causadas por outras doenças que podem ser associa-
das ao agravamento da Covid-19, principalmente a síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), responsável por mais de 16 
mil óbitos em 2020 e mais de 8 mil neste ano.

Da Redação

Jaílson Guabiraba Leite
4/7/2021 – Aos 33 anos, após um 
acidente de motocicleta, na Rodovia 
PB-306, entre as cidades de Santana 
de Mangueira e Manaíra, no Sertão 
da Paraíba. Era natural do município 
Santana de Mangueira e residia em 
Manaíra (PB), onde tinha a barbearia.

Foto: Notícia Paraíba

Bonaldo Batista da Silva
5/7/2021 – Aos 54 anos, em Patos 
(PB), por complicações causadas pela 
covid-19. Ele trabalhava como guarda 
noturno. Era divorciado e residia no 
bairro do São Sebastião, em Patos. Dei-
xa três filhos. Foi sepultado no Cemité-
rio do Distrito de Santa Gertrudes.

Foto: Patosonline

Oleg Ostapenko
3/7/2021 – Aos 76 anos, em Kiev 
(Ucrânia), por conta de graves proble-
mas renais e nos pulmões. Ucraniano 
era ex-técnico da seleção brasileira de 
ginástica artística e de Daiane dos San-
tos. Foi treinador da seleção ucraniana 

Foto: Twitter

Cecília Ramos (Cissa Pretinha)
3/7/2021 – Aos 41 anos, após com-
plicações decorrentes da covid-19. 
Cozinheira participante da edição de 
2020 do programa culinário ‘Master-
Chef Brasil’.

Foto: Carlos Reinis

antes de vir ao Brasil, entre 1992 e 2001. Foi técnico indivi-
dual de Tatiana Lysenko e Viktoria Karpenko. Entre 2001 e 
2008 ele revolucionou a ginástica brasileira.

# Condenação por morte de mulher trans
A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou no 
dia 28 de junho o estado hondurenho pelo homicídio de Vicky 
Hernández, uma mulher transgênero que foi assassinada aos 
26 anos durante o golpe de estado de 2009 em Honduras. A 
sentença, que pela primeira vez determina a responsabilidade 
de um estado na morte de uma pessoa trans, foi anunciada no 
‘Dia do Orgulho LGBTI+’ e quando se completam 12 anos da 
execução da jovem, que era trabalhadora sexual e uma reco-
nhecida ativista na cidade de San Pedro Sula.

# Caldeirão de sopa de galinha
Um chef iraquiano de 25 anos morreu após cair em um 
caldeirão gigante de sopa de galinha. Issa Ismail estava pre-
parando a sopa para um casamento que iria acontecer no úl-
timo dia 15 na cidade de Zakho, no norte do Iraque, quando 
escorregou e caiu no caldeirão. Ele teve queimaduras de ter-
ceiro grau em mais de 70% do corpo e foi levado imediata-
mente para um hospital na cidade vizinha de Dohuk. Apesar 
do tratamento intensivo, Ismail não resistiu aos ferimentos e 
morreu no último dia 21.

# Rindo das vítimas da covid-19 I
O empresário bolsonarista Carlos Wizard sorriu quando 
mencionou que cinco pessoas tinham morrido de covid-19 em 
Porto Feliz, no interior de São Paulo, mas eram as que haviam 
optado pelo distanciamento social. O vídeo repugnante foi 
reproduzido durante a CPI da Pandemia, no Senado Federal.

# Rindo das vítimas da covid-19 II
O empresário, que se envolveu na tentativa de compra de vaci-
nas pela iniciativa privada e na promoção do pseudotratamen-
to com drogas ineficazes, gravou o vídeo para dizer que Porto 
Feliz era um exemplo de como a cloroquina, a invermectina e 
outras drogas do coquetel bolsonarista evitavam a covid-19.

# Arbitrariedades e pena de morte
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou, 
no dia 1º de julho, a suspensão temporária das execuções 
ordenadas pela Justiça Federal. A decisão é uma resposta a 
ativistas que questionam o funcionamento da pena de morte 
no país. O secretário de Justiça, Merrick Garland, afirmou 
que os procedimentos serão revisados para evitar “arbitra-
riedades” nas condenações de negros.

# Dez mulheres e um morto I
Um homem foi encontrado morto no último dia 2 em um mo-
tel de São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São 
Paulo. O homem teria entrado no estabelecimento na noite 
do dia 1º acompanhado de dez mulheres, dormindo no local. 
O grupo foi dividido em dois quartos – seis mulheres em um, 
quatro em outro.

# Dez mulheres e um morto II
Pela manhã, o homem não despertou. As mulheres também 
tentaram acordá-lo, sem sucesso. A principal suspeita é de que 
o homem – que completava 50 anos e havia ido ao motel para 
comemorar o aniversário – tenha sofrido um mal súbito.

# Envelhecimento em ritmo acelerado
A artista ucraniana Iryna ‘Irochka’ Khimich, de 10 anos, 
morreu no dia 30 de junho em consequência de uma con-
dição genética rara chamada Síndrome de Hutchinson-Gil-
ford. Também conhecida como progéria, a doença faz com 
que crianças envelheçam em um ritmo mais acelerado que 
o normal. Ela, que pintava quadros e vendia as obras para 
pagar um tratamento nos Estados Unidos, tinha a estrutura 
corporal semelhante a de um idoso de 80 anos. A cada ano, 
seu organismo envelhecia uma década.

# Morte de tecidos ósseos
Três casos de morte de tecidos ósseos depois de contami-
nação por covid-19 foram comprovados em Mumbai, na 
Índia, dois meses depois do surto de mucormicose, ou fungo 
negro, no país. A necrose avascular, também conhecida 
como osteonecrose, caracteriza-se pela perda temporária ou 
permanente da irrigação de sangue aos ossos e pode ser a 
próxima condição debilitante entre os pacientes pós-covid. 
Os médicos temem que mais casos sejam confirmados nos 
próximos meses.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ADVÊRTENCIA

A Prefeitura Municipal de Aguiar/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, ADVERTIR a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS 
DISTRIBUIDORA, cadastrada no CNPJ sob o nº 63.478.895/0001-94, através do seu representante 
legal, para dar início a execução do Contrato nº 0028/2021, no tocante ao Fornecimento de Medi-
camentos ao Município e aos Centros de Saúde, haja vista a urgência inerente ao próprio objeto. 
Destaca-se três e-mails consecutivos enviados à esta empresa, pelo que a mesma permaneceu 
silente. O não comparecimento pela empresa ensejará a aplicação de medidas necessárias e 
cabíveis, consubstanciada no artigo 87, da Lei 8.666/93. Demais informações no enderenço na 
Rua Irineu Lacerda, s/n, Centro – Aguiar/PB, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone 
(0**83 3499-1180 ou e-mail: cpl@aguiar.pb.gov.br).

Aguiar-PB, 06 de julho de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 
00001/2021, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA.

Aguiar-PB, 06 de Julho de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2021, para o dia 19 

de Julho de 2021 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Francisco Braga, 
S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 06 de Julho de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00036/2021, Locação de um 

veiculo tipo utilitário, destinado a esta Prefeitura, para o dia 08 de Julho de 2021 às 08:30 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 98782–7336. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 06 de Julho de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
O Pregoeiro comunica o cancelamento da sessão pública das 13:00hs do dia 07 de Julho de 

2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00035/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 
ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Justificativa: Alteração de Objeto. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 06 de Julho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DAPROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021 – PMBV

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da Comissão Permanente de Licitação, após análi-
se detalhada da(s) proposta(s) de preço(s) da(s) empresa(s) declarada(s) habilitada(s), comunica aos 
interessados no processo de licitação TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021 – PMBV, cujo objeto 
é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPIPEDO EM ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, o julgamento 
da(s) referida(s) proposta(s), ficando classificada(s) a(s) empresa(s): DEL ENGENHARIA EIRELI ME, 
CNPJ Nº 17.415.942/0001-33 com valor de R$ 247.240,40 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos 
e quarenta reais e quarenta centavos).A Comissão comunica que fica aberto o prazo recursal na 
forma da Lei, a partir da publicação deste aviso.Mais informações poderão ser obtidas no Portal 
da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@
gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 06de julhode 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Presidente da CPL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2021 –PMBV

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da sua Pregoeira, torna público para conheci-
mento dos interessados o AVISO DE ADIAMENTO SINE DIEda sessão pública do procedimento 
licitatório em epígrafe, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB,em razão de interesse público. A sessão pública 
que seria realizada de forma presencial na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Boa Ventura, no 
dia 12/07/2021, às 09:00 (novehoras), fica suspensa “sine die”, até que outro aviso de licitação seja 
publicado. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura- PB, 06 de julho de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
CONFORME PLANO DE CUSTEIO DO FNDE NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS –PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Bom Jesus - PB, 05 de Julho de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 
horas do dia 10 de Agosto de 2021, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para executar Obra de Construção do Açude Pú-
blico BANCOLA, na Zona Rural de Bom Sucesso–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 06 de Julho de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Julho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 06 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamento/material per-
manente (Roçadeira) para utilização nas atividades operacionais visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 03 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00025/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de confecção de prótese dentária para 
atender o programa do Governo Federal “Brasil Sorridente” para o município de Conceição – PB. 
Situação: ADJUDICADO em 25/06/2021. Adjudicado para: ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA 
E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ: 26.985.522/0001-83. - vencedor do item nº 01 
totalizando em R$ 260.700,00 (duzentos e sessenta mil e setecentos reais).

Conceição – PB, 25 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00025/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO – Objeto: contratação de empresa especializada em serviços 
de confecção de prótese dentária para atender o programa do Governo Federal “Brasil Sorridente” 
para o município de Conceição – PB. Situação: HOMOLOGADO em 25/06/2021. Homologado 
para: ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ: 
26.985.522/0001-83. - vencedor do item nº 01 totalizando em R$ 260.700,00 (duzentos e sessenta 
mil e setecentos reais).

Conceição – PB, 25 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 

DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL “BRASIL 
SORRIDENTE” PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – PB.FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDE-
RAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO 
DE 2019, DO DECRETO MUNICIPAL DE N° 019, DE 15 DE ABRIL DE 2020 E APLICANDO-SE 
SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993; LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NORMAS.DOTAÇÃO:06.001 - FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE TRABALHO - 10 301 1012 2039 OUTROS PROGRAMAS 
DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS; 10.301.1012.2076 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 301 1002 2089 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO 
CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.VIGÊNCIA:31 DE DEZEMBRO 
DE 2021.PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO E CT Nº 
92501/2021 - ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, 
CNPJ: 26.985.522/0001-83. - VENCEDOR DO ITEM Nº 01 TOTALIZANDO EM R$ 260.700,00 
(DUZENTOS E SESSENTA MIL E SETECENTOS REAIS).

Conceição - PB, 28 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00021/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de peças e assessórios, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veícu-
los tipo utilitário/leve que compõem a Frota Municipal de Conceição/PB. Situação: ADJUDICADO 
em 01/07/2021. Adjudicado para: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
E PECAS LTDA - O CEARENSE – CNPJ nº. 33.538.090/0001-28 - vencedor do item nº 25 - to-
talizando em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - HP CENTRO 
AUTOMOTIVO – CNPJ nº. 40.982.670/0001-75 - vencedor dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 - totalizando 
em R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).

Conceição - PB, 01 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal.

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00021/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de peças e assessórios, visando a manuten-
ção preventiva e corretiva dos veículos tipo utilitário/leve que compõem a Frota Municipal de Concei-
ção/PB. Situação: HOMOLOGADO em 01/07/2021. Homologado para: A SERTANEJA SERVICOS E 
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE – CNPJ nº. 33.538.090/0001-28 
- vencedor do item nº 25 - totalizando em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); HERCULANO PEREIRA 
SOBRINHO - HP CENTRO AUTOMOTIVO – CNPJ nº. 40.982.670/0001-75 - vencedor dos itens nº 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 e 32 - totalizando em R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).

Conceição – PB, 01 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peças e assessórios, visando a manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos tipo utilitário/leve que compõem a Frota Municipal de Conceição/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00021/2021. DOTAÇÃO: 02.000 GABINETE DO PREFEITO – 
04.122.1003.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADFES DO GABINETE DE PREFEITO; 03.000 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.1003.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.1003.2007 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 12.368.1009.2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; 12.368.1009.2017 
– MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – CONVÊNIO ESTADO; 12.368.1009.2018 – 
COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR; 12.368.1009.2022 - MANUTENÇÃO DE 
OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 12.361.1009.2024 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - EN-
SINO FUNDAMENTAL - 40%; 12.365.1009.2026 -  MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL; 12.368.1009.2029 -  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇAO; 12.368.1009.2031 - COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 
40%; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – INCENTIVO FINANNCEIRO 
DA APS – DESEMPENHO (PMAQ); 10.303.1012.2037 – PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E 
INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. EM; 10.301.1012.2039 – OUTROS PROGRAMAS 
DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 – COFINANCIAMENTO 
DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10.302.1012.2049 – COFINANCIAMENTO 
DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 10.304.1012.2050 – VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA; 10.305.1012.2051 – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE; 10.301.1012.2075 
– INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDERADA; 10.301.1012.2076 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10.301.1002.2089 – IN-
CREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV., DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE; 
10.302.1012.2091 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC; 07.000 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04.122.1003.2053 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 08.000 SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL – 04.122.1003.2056 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 
14.244.1014.2058 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL; 08.243.1014.2059 
– MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 08.244.1014.2062 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 08.244.1014.2064 – SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA – PBF/PAIF/SCFV; 08.244.1014.2065 – FORTALECIMENTO DAS 
INSTAÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL – CMAS; 08.244.1014.2066 – PISO FIXO DE MÉDIA 
COMPLEXIDADA – PAEFI; 08.244.1014.2067 - MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF; 08.244.1014.2068 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS; 08.244.1014.2069 - COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE 
GESTAO DO SUAS; 14.244.1014.2078 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE - FMDCA; 08.244.1014.2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG, 
PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUA; 08.244.1014.2085 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
GESTÃO DO SUAS – IGB; 08.244.1014.2086 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER – 04.122.1003.2070 - MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER; 27.812.1016.2072 - MANUTENÇAO DE 
ATIVIDADES DESPORTIVAS; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; 
04.122.1003.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; 
11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃ – 04.782.1003.2083 
– MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 12.000  SECRETERIA 
DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA - 04.124.1003.2084 – MANUTENÇÃO DA SE-
CRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 92101/2021 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUI-
DORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE – CNPJ nº. 33.538.090/0001-28 - vencedor 
do item nº 25 - totalizando em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); HERCULANO PEREIRA SOBRINHO 
- HP CENTRO AUTOMOTIVO – CNPJ nº. 40.982.670/0001-75 - vencedor dos itens nº 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 
32 - totalizando em R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).

Conceição - PB, 02 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021

ERRATA DO AVISO DE LICITACAO, publicado no Diário Oficial da União nº 124, de 05.07.2021, 
Seção 3, página 236, no Diário Oficial do Estado Nº. 17.403, pg. 26, no Jornal a União, Ano 
CXXVIII, Número 133, pg. 25, respectivamente do dia 06.07.2021, e no Diário da FAMUP nº. 2891, 
de 05.07.2021, pg. 2 e 3, relativo à Licitação, cujo objeto é contratação na prestação, de forma 
continuada, de serviços de locação de veículos para ficar à disposição das diversas secretarias 
do Município de Conceição - PB, para retificação das seguintes datas: Onde se lê: Dessa forma 
fica ADIADA o referido Pregão Eletrônico para a seguinte Data de limite para apresentação das 
propostas e documentação: 16/07/2021 às 07:55 hs/min. Data e horário do início da disputa: 
08:00hs do dia 16/07/2021. Leia-se: Dessa forma fica ADIADA o referido Pregão Eletrônico para a 
seguinte Data de limite para apresentação das propostas e documentação: 19/07/2021 às 07:55 
hs/min. Data e horário do início da disputa: 08:00hs do dia 19/07/2021. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 02 de julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 02 
VEICULOS TIPO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL SANTANA VEICULOS 
E PECAS LTDA - R$ 118.600,00.

Cubatí.. - PB, 06 de Julho de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
02 VEICULOS TIPO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; ADJUDICO o seu objeto 
a: COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 118.600,00.

Cubatí.. - PB, 05 de Julho de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEI-
ROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: 02.006 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO – 1.111.0000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 
– EDUCAÇÃO – RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE – 00072.4490–52.00.1.111.000 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 1.113.0000 – TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40% 
– RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE – 0073.4490–52.00.1.113.0000 – EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00047/2021 - 06.07.21 - COMERCIAL 
SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 118.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE FRACASSO DE ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021
O Pregoeiro do Município de Damião, torna público que no Pregão Presencial nº 0003/2021, 

cujo objeto é a Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades 
das Unidades Básicas de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde deste Município, foram declarados 
FRACASSADOS OS ITENS: : 4 – 14 – 19- 58 – 59 – 63 – 54 – 99 – 103 – 105 e 107, em virtude 
em virtude  do pedido de desistência apresentado pela empresa EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMNETOS LTDA EPP e as empresas remanescentes não manifestaram interesse em 
assumir os mencionados itens.

Damião/PB, 02 de Julho de 2021.
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

 Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, especializadas na prestação de serviços 
médicos de forma complementar, a fim de realizar promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento 
dos usuários dos SUS, ofertados nas Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Esperança/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Esperança. VIGÊNCIA: até 01/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00233/2021 - 01.07.21 - MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE 
LTDA - R$ 5.919.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor 
Familiar Rural e suas Organizações, para atendimento de alunos matriculados na Rede Municipal 
de Ensino, consoante o art.14 da Lei n. º 11.947 de 16/06/2009, alterada pela Lei nº 13.987 de 
07/04/2020 e Resolução FNDE n. º 26/2013, alterada pela Resolução FNDE/CD nº 4/2015. FUN-
DAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.306.1003.2010 – AQUIS DE GE-
NEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122 02007.12.361.1003.2016 – MANUT DAS ATIVID DO 
ENSINO FUNDAMENTAL FNDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 124 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 120 
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 124. VIGÊNCIA: até o final do exercí-
cio financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00197/2021 - 21.06.21 - CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO 
LTDA - R$ 87.900,00; CT Nº 00198/2021 - 21.06.21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER-
CIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - COO - R$ 48.060,00; CT Nº 00199/2021 
- 21.06.21 - COPAF- COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAM - R$ 
39.209,00; CT Nº 00200/2021 - 21.06.21 - COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS 
LTDA - R$ 72.090,00; CT Nº 00201/2021 - 21.06.21 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E 
INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA - R$ 73.610,00; CT Nº 00202/2021 
- 23.06.21 - GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS - R$ 2.550,00; CT Nº 00203/2021 - 23.06.21 - FRAN-
CISCO DE ASSIS MOURA - R$ 11.959,25; CT Nº 00204/2021 - 23.06.21 - RONALDO DA SILVA 
CUSTÓDIO - R$ 11.408,50; CT Nº 00205/2021 - 23.06.21 - DELFINO SILVA OLIVEIRA - R$ 8.984,50; 
CT Nº 00206/2021 - 23.06.21 - EDMAR RIBEIRO DA SILVA - R$ 12.375,00; CT Nº 00207/2021 
- 23.06.21 - GILSON DUARTE DA SILVA - R$ 5.460,00; CT Nº 00208/2021 - 23.06.21 - MARIA 
APARECIDA CANDIDO DA SILVA - R$ 4.074,00; CT Nº 00209/2021 - 23.06.21 - ADEMAR JOSÉ 
DOS SANTOS - R$ 18.965,00; CT Nº 00210/2021 - 23.06.21 - EDNALDO DOS SANTOS LIMA - R$ 
19.947,00; CT Nº 00211/2021 - 23.06.21 - ZELIA QUARESMA DOS SANTOS - R$ 4.764,00; CT Nº 
00212/2021 - 23.06.21 - JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS - R$ 17.183,50; CT Nº 00213/2021 
- 23.06.21 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - R$ 13.466,50; CT Nº 00214/2021 - 23.06.21 - 
ORLANDO SOARES CORREIA - R$ 19.418,75; CT Nº 00215/2021 - 23.06.21 - SANDRO CELIO DE 
LIMA - R$ 15.824,00; CT Nº 00216/2021 - 23.06.21 - FABIO VENANCIO DA SILVA - R$ 19.635,00; 
CT Nº 00217/2021 - 23.06.21 - JOSEVIL VENANCIO DA SILVA - R$ 19.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma 
parcelada, destinados a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Esperança. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Esperança: 02.002–GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 33.90.30.000 – MATERIAL DE CON-
SUMO 02.004–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 33.90.30.000 – MATE-
RIAL DE CONSUMO 02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA 
MDE 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E 
TRANSPORTE 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 02011.15.451.1026.2046 – MANU-
TENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 
02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN 
DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 33.90.30.000 – MATERIAL DE CON-
SUMO 02012.20.605.1025.2052 – MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 
33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 02012.26.782.1018.2048 – MELHORIAS DE ESTRADAS 
VICINAIS 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 33.90.30.000 
– MATERIAL DE CONSUMO 09009.10.301.1017.2072 – MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA 
FAMILIA 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO SAMU 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 09009.10.302.1018.2077 
– MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33.90.30.000 – MATERIAL 
DE CONSUMO 09009.10.302.1018.2078 – MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL 
33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 10.010–FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO 
SOCIAL 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 10010.08.122.2001.2034 – MANUT DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 
10010.08.243.1005.2037 – MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 33.90.30.000 – MATERIAL 
DE CONSUMO 10010.08.244.1006.2069 – DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/
IGD BF) 33.90.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00154/2021 - 
12.05.21 - RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 456.720,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00066/2021
Aos 02 dias do mês de Julho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro 
de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00066/2021 que 
objetiva o registro de preços para: Registro de Preços Para Aquisições parceladas de Tubos de 
concretos e outros para melhor atender as demandas da Administração Municipal; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: IMBRA INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA
CNPJ: 03.581.177/0001-17
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
TUBO DE CONCRETO SIM-
PLES, CLASSE PS1, DN 200MM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS

UND 100 33,00 3.300,00

2
TUBO DE CONCRETO SIM-
PLES, CLASSE PS1, DN 300MM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS

UND 200 40,00 8.000,00

3
TUBO DE CONCRETO SIM-
PLES, CLASSE PS1, DN 400MM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS

UND 300 60,00 18.000,00

4
TUBO DE CONCRETO SIM-
PLES, CLASSE PS1, DN 600MM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS

UND 200 105,00 21.000,00

5
TUBO DE CONCRETO SIM-
PLES, CLASSE PS1, DN 800MM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS

UND 200 165,00 33.000,00

6
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, 
CLASSE PS1, DN 1.000MM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS

UND 100 275,00 27.500,00

7
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, 
CLASSE PS1, DN 1.200MM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS

UND 100 380,00 38.000,00

8
CAIXA DE INSPEÇÃO, CONCRE-
TO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, 
COM TAMPA, D= 30CM

UND 200 34,00 6.800,00

9
CAIXA DE INSPEÇÃO, CONCRE-
TO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, 
COM TAMPA, D= 40CM

UND 100 38,00 3.800,00

10
CAIXA DE INSPEÇÃO, CONCRE-
TO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, 
COM TAMPA, D= 60CM

UND 200 59,00 11.800,00

11 ESTACA PRÉ MOLDADA 10X10 
RETA H=2,20 METROS UND 400 37,90 15.160,00

12 ESTACA PRÉ MOLDADA 10X10 
RETA H=2,80 METROS UND 400 35,00 14.000,00

13 POSTE DE CONCRETO DUPLO 
T, H= 7M (NBR 8451) UND 30 430,00 12.900,00

14 POSTE DE CONCRETO DUPLO 
T, H= 8M (NBR 8451) UND 30 500,00 15.000,00

15 POSTE DE CONCRETO DUPLO 
T, H= 9M (NBR 8451) UND 15 580,00 8.700,00

16 POSTE DE CONCRETO CIRCU-
LAR H= 8M (NBR 8451) UND 40 1.300,00 52.000,00

17 POSTE DE CONCRETO CIRCU-
LAR H= 9M (NBR 8451) UND 20 1.380,00 27.600,00

18 POSTE DE CONCRETO CIRCU-
LAR H= 10M (NBR 8451) UND 50 1.500,00 75.000,00

19 POSTE DE CONCRETO CIRCU-
LAR H= 12M (NBR 8451) UND 30 1.680,00 50.400,00

20 CALHA DE CONCRETO DE 40 
CM 1 MT X 100 UND 100 35,00 3.500,00

21 CALHA DE CONCRETO DE 
1MT X 30 UND 100 28,00 2.800,00

22 CINTA DE CONCRETO PARA 
RADIÊ 16X19

M E -
TRO 300 6,00 1.800,00

23 CINTA DE CONCRETO PARA 
RADIÊ 10X16

M E -
TRO 300 4,60 1.380,00

24 LAJE PRÉ MOLDADA COM-
PLETA

M E -
TRO 500 64,00 32.000,00

25 BANCO DE CONCRETO EM 
GRANITO 185 CM UND 20 570,00 11.400,00

26 BANCO DE CONCRETO EM 
GRANITO 150 CM UND 50 540,00 27.000,00

TOTAL 521.840,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00066/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00066/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- IMBRA INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA.
CNPJ: 03.581.177/0001-17.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26.
Valor: R$ 521.840,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 02 de Julho de 2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de julho de 2021 

Publicidades
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00066/2021, que objetiva: Registro de Preços 
Para Aquisições parceladas de Tubos de concretos e outros para melhor atender as demandas 
da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
IMBRA INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA - R$ 521.840,00.

Guarabira - PB, 05 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00062/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada no ramo pertinente para prestação de serviços em manutenções em eletrodomésticos 
e outros pertencentes a Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO PEREIRA FILHO - R$ 75.335,00.

Guarabira - PB, 01 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2021.

 O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por objeto Aquisições parceladas 
de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos diversos setores da Ad-
ministração, fica adiada a sessão pública. A nova data da sessão para abertura da licitação será 
dia 19.07.2021 as 08h00min. informamos ainda que os autos do processo administrativo corres-
pondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de Licitação. O 
novo edital será disponibilizado nos mesmos meios. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 06 de Julho  de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00064/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para locação de serviços de softwares para melhor funcionamento das atividades administrativas do 
Fundo Municipal de Saúde de Guarabira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS - R$ 11.880,00.

Guarabira - PB, 01 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00067/2021, que objetiva: Locações de Parques 
Infantis e outros para melhor atender as necessidades e demandas da Administração Municipal 
durante o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE - R$ 121.400,00.

Guarabira - PB, 05 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2021. 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 13h30min, do dia 20 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de insumos e reagentes complementares, conforme termo de referência Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 06 de Julho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2021. 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 20 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Próteses dentárias totais removíveis superiores e inferiores, destinadas a atender a população 
carente do município, conforme termo de referência Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 06 de Julho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Credenciamento de empresas para serviços em oftalmologia, voltados para consulta 

para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento 
e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria e tratamento oftalmológico 
de pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas de tratamento, a fim de 
atender as necessidades da população do município de Guarabira, no endereço supra mencionado. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 – Manter 
Atividades de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de 
Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde 3.3.90.30.01 
– Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00297/2021 
- 22.06.21 –Instituto Visão Para todos/Instituto Tarcizio Dias - R$ 539.944,26; CT Nº 00298/2021 
- 22.06.21 –Oftalmoclinica Saulo Freire Eireli-ME - R$ 539.944,26;CT Nº 00299/2021 - 22.06.21 
–Polivida Clinica de Saúde Popular LTDA - R$ 539.944,26;CT Nº 00300/2021 - 22.06.21 – Centro 
Paraibano de Clinica e Cirurgia de Olhos LTDA-ME - R$ 539.944,26;

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00018/2021. OBJETO: Contratação de veículos para 
transporte de alunos do município  para universidades até Dezembro de 2021, no endereço supra-
mencionado. ABERTURA: 26/02/2021 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico 
nos autos. DATA: 01/07/2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00051/2021. OBJETO: Aquisições parceladas madeiras 
e outros  conforme termo de referência para atender a demanda do município no endereço supra-
mencionado. ABERTURA: 27/05/2021 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico 
nos autos. DATA: 01/07/2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para os serviços 
de limpeza de fossas, locação de sanitários químicos e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00061/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00304/2021 - 02.07.21 - ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA EIRELI - EPP - R$ 347.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de urnas funerárias e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos 
de falecidos de famílias reconhecidamente carentes do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00060/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00303/2021 - 02.07.21 - UNIPLAN SANTO ANTONIO 
SERÇOS E COMÉCIO LTDA - R$ 225.530,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 025/2021, do tipo Menor Preço, objetivando a locação de 01 (um) caminhão compactador de lixo 
para atender as necessidades do município de Gurjão. Data de Abertura: 20/07/2021 às 09:00h. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 06 de julho de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 026/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de equipamentos e mobiliário permanente. Data de Abertura: 20/07/2021 às 11:00h. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 06 de julho de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foram  HABILITADAS as empresas: A empresa JOSÉ 
ARRUDA DE SOUSA – ME, cadastrada no CNPJ nº 40.877.726/0001-21, a empresa STHER-
LANNY MAKLINY LIRA LEITE – ME, cadastrada no CNPJ nº 29.727.545/0001-86, a empresa 
JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO – ME, cadastrada no CNPJ nº 29.471.401/0001-01, a 
empresa FELIPE PEREIRA NUNES – ME, cadastrada no CNPJ nº 40.931.053/0001-40, a empresa 
ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ nº 
34.016.159/0001-16, a empresa JAMESON JUNIOR JACOBINO DA SILVA – ME, cadastrada no 
CNPJ nº 40.769.141/0001-98, a empresa RAMALHO & CAMPOS CLINICA ODONTOLOGICA E 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME, cadastrada no CNPJ nº 35.350.419/0001-58, a empresa AMAN-
DA CARLA VENCESLAU VIEIRA BEZERRA – ME, cadastrada no CNPJ nº 40.902.791/0001-60 e 
a empresa PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ 
nº 32.620.137/0001-35. 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 15.07.2021 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, 06 de Julho de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00076/2014, em 20.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de Quadra escolar coberta. 
OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00006/2021, em 10.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa POSTO PARAISO LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Referente aquisição de combustíveis destinados aos veículos perten-

centes ao município, aos locados ou a disposição deste município.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 06 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00008/2021, do tipo menor preço por item, 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, cuja abertura será no dia 23.07.2021 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, 06 de Julho de 2021.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta de Preços e documentos 
de Habilitação do Pregão Presencial nº 00020/2021 com o seu objeto a contratação de empresa 
ou pessoa física para a locação de veículo para transporte de estudantes, atendendo solicitação 
da secretaria municipal de educação. Com o licitante classificado em todas as fases deste cer-
tame, a Pessoa Física o Srª EVANES FELIX DA SILVA, cadastrado no CPF nº 717.645.503-15, 
foi declarado vencedor com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor global de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais).

Ibiara - PB, 06 de Julho de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
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: SERVIÇO DE APOIO, DESLOCAMENTO E ASSISTENCIA A PACIENTES ENCAMI-
NHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GILVAN 
FELISMINO DA SILVA JUNIOR - R$ 12.000,00.

Igaracy - PB, 06 de Julho de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2021
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 DV00022/2021, 
que objetiva: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO INCLUSIVE MENORIAL DESCRITIVO, 
ESPECIFICAÇÃO TECNICA E ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUI-
ÇÃO DE AGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE IGARACY PB CONFORME O PLANO DE 
TRBALHO EM ANEXO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
YAGO DIAS DE SOUSA - R$ 17.000,00.

Igaracy - PB, 06 de Julho de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00021/2021. OBJETO: SERVIÇO DE APOIO, DESLO-
CAMENTO E ASSISTENCIA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 06/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00022/2021. OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO INCLUSIVE MENORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÃO TECNICA E ORÇAMENTO 
PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO 
DE IGARACY PB CONFORME O PLANO DE TRBALHO EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 06/07/2021.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 

Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para obra de SERVIÇOS 
DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFI-
CIAL EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO JARDIM CIDADE 
UNIVERSITÁRIA: RUA JUIZ ARNALDO FERREIRA ALVES), (BAIRRO OITIZEIRO: RUA PADRE 
JOAQUIM CIRILO DE SÁ), (BAIRRO PARATIBE: RUA IPÊ AMARELO), (BAIRRO VALENTINA DE 
FIGUEIREDO: RUA ROSEMIRA RIBEIRO DE LIMA E RUA JOSÉ DIMAS FERREIRA), (BAIRRO 
DO CRISTO REDENTOR: RUA LUZIA PEDROSA), (BAIRRO DO VARJÃO: RUA QUATORZE DE 
JULHO) E BAIRRO CUIÁ (RUA MALAQUIAS TIMOTHEO DE SOUZA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF E EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTADOS COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB – 
LOTE 01 (ZONA SUL E ZONA LESTE).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF E EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTADOS COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB – 
LOTE 02 (ZONA NORTE E ZONA OESTE).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CHAVE CGM: 58YZ-V5ME-H9UF-BXEU

AVISO DE LICITAÇÃO CHAVE CGM: V332-YIQT-OHR2-HMG8
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09013/2021

PROCESSO ADM. Nº 2021/015200
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 878012

OBJETO: Registro de preços para contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço 
de implantação, migração, acompanhamento técnico e formação continuada em uso pedagógico 
das Tecnologias Educacionais.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira 
Substituta, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP de nº 09013/2021, realizada no dia 01 de julho de 2021, às 09h30min, que 
teve como objeto o registro de preços para contratação de Empresa Especializada na prestação 
de serviço de implantação, migração, acompanhamento técnico e formação continuada em uso 
pedagógico das Tecnologias Educacionais foi declarada FRACASSADA, ante ausência de êxito 
na fase de negociação de preços, nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo 
administrativo sob o nº 2021/015200.

João Pessoa, 06 de julho de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo Nº 2021/042399/SEINFRA 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.006/2021
OBJETO: Contratação de Empresa para a Prestação de Forma Contínua, dos Serviços de 

Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Material e Equipes de Mão de Obra de 
Iluminação Pública e Fontes Luminosas do Município de João Pessoa-PB.

A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
Nº 2021/042399/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.006.2021 tendo transcorrido 
regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais 
e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum 
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regu-
lamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto deste 
Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da 
licitação à empresa GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ  
Nº 07.223.818/0001-12 no valor global de R$ 3.069.998,92 (três milhões, sessenta e nove mil, 
novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos).

João Pessoa, 06 de julho de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CHAVE CGM: Q07G-M5I5-JQRK-964B

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através da pregoeira, torna público 
para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 04-
015/2021. Tipo Menor Preço, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 
DE VIAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (SECRETARIAS, ÓRGÃOS, 
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes / interes-
sados. Diante da ausência de participantes, fica designada NOVA DATA DE ABERTURA para o dia 
19/07/2021 às 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).

Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 06 de julho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 06.977/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2021
CHAVE CGM: O4DZ-UWAK-467H-UOQS
DATA DE ABERTURA: 19/07/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA 

MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, COAGULAÇÃO E SEPTICEMIA, DA REDE 
LABORATORIAL HOSPITALAR E UPAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seuPregoeiro, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Juniortorna 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 Pregoeiroe sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fontes de 
Recursos: ORDINÁRIOS/SUS/TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE Fundamentação legal: Lei nº 
10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
7.884/2013, 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, 05 de Julho de 2021.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.027/2021
Chave 9ZZS-SMDV-S2FL-8MES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/034067.
Data da sessão: 20/07/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 06 de julho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

RESULTADO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO Nº 021205/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.029/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA 
MARCA DIXTAL.

O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, através da Pregoeira Rafaela Pontes Savino, tornar público 
que após análise da impugnação do edital interposto pela empresa: PROMEDCARE COMÉRCIO 
E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 07.552.997/0002-12. DECIDE:

Julgar pelo conhecimento da impugnação interposto e no mérito negar provimento aos pedidos, 
conforme parecer técnico. Com a decisão, fica mantido a data inicial para abertura do certame. 
Maiores informações, na Av.Coremas, nº 865 – Jaguaribe – João Pessoa/PB, Setor de Licitação, 
no horário único de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: 83. 3214-1805 ou 
pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com

João Pessoa, 06 de julho de 2021. 
Rafaela Pontes Savino 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/015192
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 para o conhecimento 
dos interessados que em cumprimento à decisão da juíza da 1º Vara da Fazenda Pública de João 
Pessoa-PB que determinou a habilitação da impetrante na fase de análise da documentação jurídica, 
econômico-financeira e técnica, procedeu a análise da proposta de preço da Empresa CLN LOCA-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ Nº 18.715.796/0001-24, que na condição de empresa 
de pequeno porte/microempresa, reapresentou nova proposta de preços com valor inferior ao da 
proposta de preços apresentada pela primeira classificada, fazendo-o assim tempestivamente, 
passando assim a ser detentora da proposta mais vantajosa no valor de R$ 3.550.000,00 (Três 
milhões quinhentos e cinquenta mil reais).

Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, 
querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando 
os autos do Processo nº 2021/015192, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julga-
mento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 06 de julho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

FASE DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de lagoa Seca - PB, nomeado 
pela Portaria Nº 020/2021, TORNA PUBLICO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que a empresa ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇO 
LTDA, interpôs recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 
00003/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal 
de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR INPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme 
faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma do Art. 
110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando aos autos dos recursos e do 
procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.

Lagoa Seca - PB, 05 de Julho de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para 
adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 
00092/2021 - Esllem Rogaciano Fernandes da Silva 09859304467 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
8.100,00. ASSINATURA: 06.07.21

 
PREFEITURA DE MANAÍRA

AVISO DE ABERTURA
DE PROPOSTA DE PREÇOS

O presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Manaíra torna público 
para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 
00001/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça 
de Eventos no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse Nº 853992/2017/MTUR/CAI-
XA, que a abertura dos envelopes de proposta de preços será realizada no dia 13/07/2021 às 14:30 
horas no mesmo local da primeira reunião.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL 
na Rua José Rosas, s/n - Centro - Manaíra- PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 

Manaíra - PB, 06 de julho de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021 
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos 0km tipo passeio destinados a Secretaria de Educa-

ção do município de Manaíra/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00016/2021, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ 
nº 34.037.756/0001-27, VALOR R$ 98.580,00. 

Manaíra/PB, 05 de julho de 2021. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
Prefeitura Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Eletrônico nº 00016/2021, que objetiva Aquisi-
ção de 02 (dois) veículos 0km tipo passeio destinados a Secretaria de Educação do município de 
Manaíra/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e 
observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ nº 34.037.756/0001-27, 
VALOR R$ 98.580,00. 

Manaíra/PB, 06 de julho de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h00min do dia 19 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
de Construção, destinados a manutenção de diversas secretarias no exercício 2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 06 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min horas do dia 19 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Cimento (sacos), 
destinados ao atendimento de diversas secretarias e pavimentação de diversas ruas do Município 
de Mulungu-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 06 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 09h30min do dia 21 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Pneus, novos, de fabri-
cação Nacional, não recondicionados, destinados à Veículos, pertencentes à Prefeitura Municipal 
de Mulungu/Fundo Municipal de Saúde de Mulungu/PB, exercício 2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 06 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 13h30min do dia 21 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
na realização de exames de ultrassonografia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 04/2013. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 06 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial
  

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0031/2021
TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0031/2021, POR MENOR PREÇOS UNITÁRIOS, COM OBJETO, LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, TRANSPARÊNCIA FISCAL, ARRECADA-
ÇÃO, FROTA, TRANSPARÊNCIA FROTA, PATRIMONIAL, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE. 
ABERTURA DIA 20/07/2021 ÀS 09:00 HORAS, A RUA PRES. JOÃO PESSOA, 391-CENTRO–
PEDRA BRANCA-PB. O EDITAL ENCONTRA-SE: WWW.PEDRABRANCA.PB.GOV.BR, WWW.
TCE.PB.GOV.BR E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO E-MAIL PEDRABRANCACPL@GMAIL.COM.

PEDRA BRANCA - PB, 06 DE JULHO DE 2021
Severino Luiz de Caldas  

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa NILDO FREITAS DANTAS - ME, CNPJ nº 

01.034.997/0001-63, classificada em segundo lugar no item 34 do Pregão Eletrônico nº 0011/2021, 
cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamento de informá-
tica para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Piancó-PB. A convocada 
deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não 
aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 06 de julho de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE 

PAPEIS LTDA - ME, CNPJ nº 20.081.724/0001-14, classificada em segundo lugar no item 80 do 
Pregão Eletrônico nº 0011/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para for-
necimento de equipamento de informática para atender as necessidades de todas as secretarias 
do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na 
manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 06 de julho de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00039/2021, em favor da empresaJOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE 
LACERDA JUNIOR 07655943400; CNPJ nº 42.212.721/0001-05,tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada para prestar serviços de Coleta de Ponto eletrônico em todas as secretarias 
e emissão de relatórios junto a Prefeitura Municipal de Piancó-PB.Como Valor Global Estimado de 
R$ 16.200,00 (dezesseis mile duzentosreais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar 
o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, em 06 de julho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 12.305.387/0001-73, classificada em colocação subsequente no item 
178 do Pregão Eletrônico nº 0005/2020, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica e atender demais necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. A convocada deverá 
comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação 
ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 06 de julho de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 005/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ CONVOCA A EMPRESA ALLFAMED COMERCIO 

ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 31.187.918/0001-15, CLASSIFICADA EM 
COLOCAÇÃO SUBSEQUENTE NO ITEM 120 DO PREGÃO ELETRôNICO Nº 0005/2020, CUJO 
OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ME-
DICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E ATENDER DEMAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 
A CONVOCADA DEVERÁ COMPARECER NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS PARA 
ASSINAR TERMO CONTRATUAL. A NÃO ACEITAÇÃO OU OMISSÃO ACARRETARÁ A PERDA 
DO DIRETOR E NA MANUTENÇÃO DO LICITANTE SUBSEQUENTE.    

PIANCÓ-PB, 06 DE JULHO DE 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00039/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400; 

CNPJ nº 42.212.721/0001-05.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Coleta de Ponto 

eletrônico em todas as secretarias e emissão de relatórios junto a Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Piancó-PB, em 06 de julho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

– CNPJ 14.402.647/0001- 54
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios do-

mésticos destinados a todas as secretarias do município de Piancó-PB.
Valor Global:R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais).

Piancó-PB,  01 de Julhode 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ nº 05.301.712/0001-64, classificada em segundo lugar nos itens 
01, 02, 09, 33, 37 e 64 do Pregão Eletrônico nº 0011/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamento de informática para atender as necessidades de 
todas as secretarias do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo 
de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda 
do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 06 de julho de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Contratação de serviços 
de Assessoria e Consultoria, para prestar serviços técnicos, administrativos e burocráticos junto as 
Secretarias Municipais de Saúde e Educação deste município, conforme serviços especificados no 
anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONSTEESP 
– CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA - R$ 10.500,00.

Pirpirituba - PB, 09 de Junho de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de medicamentos diversos e psicotrópicos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia 
Básica e as Unidades Básica de Saúde deste Município, conforme especificações técnicas constan-
tes no termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 18.090,00; CABORONGA 
COMERCIAL LTDA - R$ 3.250,00; LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES - R$ 40.821,00; MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 29.199,00; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 
- R$ 11.168,00; MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SU-
PRIMENTOS LTDA - R$ 2.195,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Junho de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção dos programas, ações e ativi-
dades de todas as Secretarias deste Município, conforme especificações técnicas constantes no 
termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - R$ 2.612,50; DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 2.632,50; MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO - R$ 90.029,80; MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 163.080,20; PAPELARIA ROCHA 
LTDA – ME - R$ 24.982,50.

Pirpirituba - PB, 11 de Junho de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria, para prestar serviços técnicos, 
administrativos e burocráticos junto as Secretarias Municipais de Saúde e Educação deste município, 
conforme serviços especificados no anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, IPVA, e OUTROS: 02.00 – SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 – Manut. Ativ. da Sec. de Administração e Finanças 03.00 – 
SEC. DE FINANÇAS 04.123.1002.2005 – Manut. Ativ. da Sec. de Finanças e Contabilidade 04.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.368.1002.2060 – Manter as Atividades da Sec. de Educação 
05.00 – FUNDO MUN. DE SAÚDE – S.M.S.S. 10.301.2006.2025 – Manutenção de Atividades de 
Saúde Básica No Município 10.302.2006.2030 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 
– FMS 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 10/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00097/2021 - 10.06.21 
- CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA - R$ 10.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos e psicotrópicos, que tem como objetivo 
atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades Básica de Saúde deste Município, conforme 
especificações técnicas constantes no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS, PAB, MAC e OUTROS: 
05.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S.S. 3.3.90.30.02 Medicamentos. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT 
Nº 00089/2021 - 07.06.21 - CABORONGA COMERCIAL LTDA - R$ 3.250,00; CT Nº 00090/2021 - 
07.06.21 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 11.168,00; 
CT Nº 00091/2021 - 07.06.21 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES E SUPRIMENTOS LTDA - R$ 2.195,00; CT Nº 00092/2021 - 07.06.21 - MEDICAL CENTER 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 29.199,00; CT Nº 00093/2021 - 07.06.21 - LOGER 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - R$ 40.821,00; CT Nº 
00094/2021 - 07.06.21 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 18.090,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

##TEX OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à 
manutenção dos programas, ações e atividades de todas as Secretarias deste Município, confor-
me especificações técnicas constantes no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FMS, 
PSE, FUS, MAC, PDDE, IGD, PAIF, PETI, PRO–JOVEM, CREAS e OUTROS: 02.00 – SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00099/2021 
- 15.06.21 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 163.080,20; CT Nº 00101/2021 - 16.06.21 
- MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 90.029,80; CT Nº 00104/2021 - 28.06.21 - PAPE-
LARIA ROCHA LTDA - ME - R$ 24.982,50; CT Nº 00105/2021 - 28.06.21 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 2.632,50; CT Nº 00106/2021 - 28.06.21 - BOING 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - R$ 2.612,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE RESULTADO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2021
A Comissão de Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICOo resultado preliminar do Edital 

de Chamamento Público n. 004/2021, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDI-
CAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS ECONôMICOS OU FILANTRÓPICAS, 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CATETERISMO E HISTEROSCOPIAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – 
PB.LICITANTES HABILITADOS:INSTITUTONEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE 
LTDA, CNPJ: 14.497.909/0001-01. LICITANTES INABILITADOS, DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 26.159.387/0001-17, deixou de atender ao item 3.1.3.1. 
A licitante inabilitada fica convocada para apresentar as documentações que ensejaram nas suas 
inabilitações com prazo indeterminado até a vigência deste Chamamento.Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Barbosa da Silva, 120, 
Centro - Queimadas – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.

Queimadas – PB, 05 de julhode 2021.
Jurandir da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, Por Vídeo Conferência, através da plataforma Google Meet, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa prestador de serviços de transporte terceirizado, através 
de pessoa física ou jurídica, nos termos e condições estabelecidas no presente edital, com execu-
ção mediante o regime de empreitada por preço global, para atender às atribuições da Prefeitura 
Municipal de Santa Cecília, através das necessidades e finalidades apontadas pelas secretarias 
no atendimento das demandas inerentes à gestão municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 185/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642–1006. E-mail: licitacaoscpb@gmail.com. 

Santa Cecília - PB, 05 de Julho de 2021
ERNANDO SOUZA DE SALES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021, que tem como 
objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos Odontológico 
para manter as Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do 
município de Santa Luzia – PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das 
contratações: - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO, 
CNPJ: 08.160.290/0001-42, Item(s): 11 - 12 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 57 - 59 - 61 - 
62 - 66 - 68 - 84 - 89 - 93 - 101 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 
- 115 - 122 - 123 - 125 - 127 - 142 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 
- 158 - 159 - 160 - 161 - 169 - 173 - 176 - 177 - 186 - 189 - 190 - 192 - 203 - 205 - 211 - 212 – 216, 
Valor: R$ 64.342,26 - IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 
LTD, CNPJ: 07.788.510/0001-14, Item(s): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 29 - 31 
- 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 
- 56 - 60 - 63 - 64 - 65 - 67 - 69 - 74 - 75 - 76 - 83 - 85 - 86 - 90 - 92 - 94 - 95 - 99 - 116 - 118 - 119 
- 120 - 121 - 126 - 128 - 129 - 132 - 133 - 134 - 137 - 143 - 144 - 145 - 146 - 162 - 163 - 164 - 166 
- 167 - 168 - 172 - 179 - 180 - 181 - 182 - 184 - 185 - 188 - 191 - 194 - 195 - 196 - 204 - 206 - 207 
- 208 - 209 – 210, Valor: R$ 153.259,10, - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 17 - 54 - 55 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 
- 88 - 91 - 100 - 124 - 130 - 135 - 171 - 174 - 178 – 183, Valor: R$ 9.554,51 - PAULO JOSE MAIA 
ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ: 09.210.219/0001-90, Item(s): 10 - 58 - 87 - 97 - 98 - 117 - 139 
- 140 - 141 - 187 - 193 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 213 - 214 – 215, Valor: R$ 20.098,00.

Santa Luzia - PB, 02 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 011/2021, de 04/01/2021, e ob-
servadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 04, de 02 de Janeiro de 2006; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licita-
ção, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de materiais e insumos Odontológico para manter as Equipes de Saúde 
Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Santa Luzia – PB; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a:- FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO, CNPJ: 08.160.290/0001-42. Item(s): 11 - 
12 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 57 - 59 - 61 - 62 - 66 - 68 - 84 - 89 - 93 - 101 - 103 
- 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 122 - 123 - 125 - 127 - 142 
- 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 169 - 173 
- 176 - 177 - 186 - 189 - 190 - 192 - 203 - 205 - 211 - 212 - 216. Valor: R$ 64.342,26. - IN-DENTAL 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD, CNPJ: 07.788.510/0001-14. 
Item(s): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 
- 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 56 - 60 - 63 - 64 - 65 - 67 - 
69 - 74 - 75 - 76 - 83 - 85 - 86 - 90 - 92 - 94 - 95 - 99 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 126 - 128 - 129 
- 132 - 133 - 134 - 137 - 143 - 144 - 145 - 146 - 162 - 163 - 164 - 166 - 167 - 168 - 172 - 179 - 180 
- 181 - 182 - 184 - 185 - 188 - 191 - 194 - 195 - 196 - 204 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210. Valor: R$ 
153.259,10. - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
09.478.023/0001-80. Item(s): 17 - 54 - 55 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 88 - 91 - 100 - 124 - 130 - 135 - 
171 - 174 - 178 - 183. Valor: R$ 9.554,51. - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ: 
09.210.219/0001-90. Item(s): 10 - 58 - 87 - 97 - 98 - 117 - 139 - 140 - 141 - 187 - 193 - 197 - 198 
- 199 - 200 - 201 - 202 - 213 - 214 - 215. Valor: R$ 20.098,00.  

Santa Luzia - PB, 05 de Julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2021
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 037/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m 
do dia 21 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 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:pmsrpregaoeletronico@
gmail.com Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,06deJulho de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 08:00 horas do dia 
21 de Julho 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail. 
com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 06de julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA 

VERôNICA E RUA SEM NOME 01, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE AUGUSTOLÂNDIA, MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado do julgamento das propostas de preços, onde foram classificadas as propostas 
das empresas: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME, e RESOLVE CONST. E SERV. ELÉTRICOS 
EIRELI-ME. A empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA teve a sua proposta 
desclassificada, por nãoatender ao subitem 8.2, do Projeto Básico, conforme Parecer Técnico 
emitido pela Secretaria de Infraestrutura.

Santa Rita - PB, 06 de julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021

OBJETO:AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da 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.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº030/2021, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB,com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.825.186/0003-69
Valor R$: 52.840,00

Santa Rita - PB, 06 de julho de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Torna público que a licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGIS-

TRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, foi considerada deserta. 
Será feito novo processo licitatório assim que o órgão interessado solicitar, nos termos do art. 21 
da Lei 8.666/1993, brevemente será divulgado.

Santa Rita - PB, 06 de julho de 2021
VALQUIRIA SILVA DE ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2021

ERRATA: Na página 227, do Diário Oficial daUnião, na página 30, do Jornal A União do dia 
02/07/2021, Onde se lê ...LABORATÓRIO PREXAME LTDA ME - R$ 36.441,21. Leia-se: ...LABO-
RATÓRIO PREXAME LTDA ME - R$ 36.411,21.  As demais informações permanecem inalteradas.

São Bentinho - PB, 06 de julho de 2021.
MARIA EDNA DA NóBREGA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00114 e00115/2021
ERRATA: Na página 227, do Diário Oficial da União, na página 30, do Jornal A União do dia 

02/07/2021, Onde se lê ... LABORATÓRIO PREXAME LTDA ME - R$ 36.441,21. Leia-se: ... LABO-
RATÓRIO PREXAME LTDA ME - R$ 36.411,21.  As demais informações permanecem inalteradas.

São Bentinho - PB, 06 de julho de 2021.
MONICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE CANCELAMENTO

DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATóRIO Nº 005/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

Por meio do presente tornamos público que O EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-
CUJO objeto do Pregão Eletrônico acima mencionado é o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MU-
NICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 06/07/2021, na 
página 35 e no Jornal A União, do dia 06/07/2021, na página 27, tendo em vista que as informações 
sobre as empresas vencedoras foram publicadas erroneamente. 

São João do Tigre - PB em 06 de julho de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00005/2021  
Aos 29 dias do mês de Junho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro Feitosa 
- Centro - São João do Tigre - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Federal nº 10024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00005/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; resolve registrar o preço nos seguin-
tes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ nº 09.074.592/0001-60. - AERLISON CABRAL DE 
LIMA. 16.417.577/0001-33  Item(s): 2 - 9 - 12 - 22 - 24 - 30 - 31 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 45 
- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 – 61 - 62 - 63 - 66 - 67 - 70 - 72 - 79 - 80 - 81 - 
82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94. Valor: R$ 217.499,00 - INDUSTRIA E  
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. 08.158.664/0001-95  Item(s): 
3 - 4 - 8. Valor: R$ 15.033,50 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME. 
21.318.384/0001-65  Item(s): 1 - 5 - 6 - 7 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 
- 29 - 32 - 34 - 38 - 42 - 47 - 68 - 71 - 74 - 75 - 76 - 78 - 95 - 96. Valor: R$ 127.015,00 - SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA. 33.613.876/0001-62  Item(s): 10 - 19 - 20 - 33 - 41 - 44 
- 46 - 53 - 54 - 64 - 65 - 69 - 73 - 77. Valor: R$ 15.447,60 Total: R$ 374.995,10

São João do Tigre - PB, 29 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
EXTRATO DE CONTRATOS

RETIFICAÇÃO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de São João do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 
2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRE-
TARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 
122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 
– MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. 
ONDE SE LÊ:VIGÊNCIA: até 29/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São João do Tigre e: CT Nº 00001/2021 - 29.06.21 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 15.033,50; CT Nº 00002/2021 - 29.06.21 - AERLISON 
CABRAL DE LIMA - R$ 217.499,00; CT Nº 00003/2021 - 29.06.21 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 127.015,00; CT Nº 00004/2021 - 29.06.21 - SILVANDRO DIEGO 
DE ALBUQUERQUE FERREIRA - R$ 15.447,60.LEIA-SE: VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04401/2021 - 30.06.21 - 
AERLISON CABRAL DE LIMA - R$ 217.499,00; CT Nº 04402/2021 - 30.06.21 - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 15.033,50; CT Nº 04403/2021 
- 30.06.21 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 127.015,00; CT Nº 
04404/2021 - 30.06.21 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - R$ 15.447,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 20 de Julho de 2021. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 20 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitu-
ra@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

São José do Sabugí - PB, 06 de Julho de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Pre-
ços objetivando contratações futuras, para: Aqusição parcelada de água mineral – botijão de 20 
litros, garrafa de 500ml e copo de 300 ml , mediante requisição periódica. 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 
2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 06 de Julho de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação empresa de engenharia civil para execução de serviços de reforma e am-
pliação do prédio CEO – Centro de Especialidade Odontológica, localizado na Rua José Rodrigues 
Coura – Centro de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça: 02110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110.10.301.2007.1110 – Construção Ref., Recup. 
e Ampliação de Unidades de Saúde 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações 211–215–220 – Fonte. 
VIGÊNCIA: até 06/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal: CT Nº 00058/2021 
- 06.07.21 - CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - R$ 69.414,62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 03/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo 
Habitacional II, Município de Sousa/PB.

EMENTA:O Prefeito Municipal de Sousa no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 
49 da Lei Federal nº 8.666/93, determinou a ANULAÇÃO do processo licitatório em epígrafe, 
visando a persecução do interesse público e obstando omalferimento a Legalidade do certame. 
Para fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se para conhecimento de 
todos os interessados.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do Termo 
de Anulação, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado ou pelo e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

SOUSA, 06 de Julho de 2021.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 405/2021
PREGÃO Nº 061/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de madeira, chapa de 
Madeirit, cumeeira, telhas e tijolos,  para atender as demandas das obras e respectivas reformas 
dos órgãos deste município.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sousa
CONTRATADO:Sousa Comércio e Locações EIRELI
FUNDAMENTO:Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02
FONTE DE RECURSO:
Orçamento 2021: Elemento de despesa nº.4490.52 99-Secretaria de Infraestrutura – Classifi-

cação Orçamentária: 15 452 1010 2775 -Secretaria do Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
– Classificação Orçamentária: 20 542 1009 2827

DATA DO CONTRATO: 23 de junho de 2021.
VALOR GLOBAL:R$ 76.175,00 ( setenta e seis mil, cento e setenta e cinco reais).
ITENS: 1 a 12
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021

FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
PREFEITO DO MUNICÍPIO

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de julho de 2021 27
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE RESULTADO FINAL FASE DE LANCES VERBAIS

PREGAO PRESENCIAL N 23/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E PPROGRAMAS DO MUNICIPIO DE TACIMA.
Torna-se público que,
Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o 

processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se 
o seguinte resultado:

Licitante vencedor (ATRAVÉS DA BAIXA DE PREÇOS), item correspondente e respectivo valor 
total da contratação: 

- RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS.
CNPJ: 29.552.827/0001-90.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55.

Valor: R$ 471.716,34.
Telefone:      
Email: prefetiuradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 06de julhode 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis diversos, sob um raio estabelecido de 10km de 
distância da sede do ORC, distância tecnicamente entendida como viável para abastecimento dos 
veículos pertencentes à frota oficial e locados, já que o abastecimento se dará mediante requisição 
diária e/ou periódica. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: 
Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: 
CT Nº 00011/2021 - Posto Nossa Senhora de Santana - Ltda - 2º Aditivo - acréscimo médio de 8,45%. 
CT Nº 00012/2021 - Posto Santana Ltda - 2º Aditivo - acréscimo de 4,88%. ASSINATURA: 21.06.21

  
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Tomada de Preços nº 
001/2021 foi classificada em primeiro lugar a empresa MINDÊLO CONSTRUÇÕES E  INCORPO-
RAÇÕES LTDA EPP com o valor de R$ 86.500,00 (Oitenta e seis mil e quinhentos reais). Por fim, 
decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo com o Art.109, Inciso I, alínea 
“b”  da Lei 8.666/93. 

João Pessoa,  06  de julho de 2021
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLO Nº2328/2017 PROC:2019-002203=BARRAGEM DE NIVEL= IT: 1.404.000,00= 
AC: 2.500M²= NE: 15=ZONA RURAL, MUNICIPIO SANTA RITA-PB.Processo: 2021-005812/TEC/
LO-2573.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,AA=AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO (SUPRESSÃO)=ÁREA 
TOTAL:1,8343 HA =LOCAL:MRAGEM DO RIO LARANJEIRAS-JOÃO PESSOA - PB. Processo: 
2021-005822/TEC/DESMAT-15.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA:1469/19=PROC.:19-2894=IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO=IT:5.305.268,34=AC:8.721,56M²=NE:10=L/ATV:MUNICÍPIO:SÃO DOMINGOS 
DE POMBAL-PB. Processo: 2021-005458/TEC/LI-7943.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLI=LIA:2333/2019=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT:6.195.301,98=A
C:12.000M²=NE:12=L/ATV: CIDADE DE BOA VENTURA-PB.Processo: 2021-005767/TEC/LI-7967.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,LO=LIA:1437/2017=PROC.:17-3729=IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA 
BRUTA DE MONTAGEM RÁPIDA=IT:5.332.742,61=AC:36M² E ADUTORA=NE:10=L/AT:DIAMANTE 
E BOA VENTURA-PB. Processo: 2021-005766/TEC/LO-2562.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA:2208/19= PROC.:19-005138=IMPLANTAÇÃO DO SAA PARA ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA=IT:3.700.000,00=AC:40M²=NE:10=L/AT:LOTEAMENTO LEOLÂNDIA, 
MULUNGU-PB.Processo: 2021-005705/TEC/LI-7957.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA:2209/19=PROC.19-5340=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG
UA=IT:1.166.361,04=EXTENSÃO:308,3=NE:25=L/ATV: SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB.Processo: 
2021-005692/TEC/LI-7956.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA:1468/19=PROC:19-2893=IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO=IT:4.204.143,89=AC:8.819,89M²=NE:12=MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO-PB.
Processo: 2021-005835/TEC/LI-7978.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA:3580/2016=PROC.Nº:2015-007527=OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)=IT: 3MILHÕES= AC: 12 = NE: 08 = L/ATV: ETE MANGABEIRA 
- JOAO PESSOA – PB. Processo: 2021-005585/TEC/LO-2536.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a COPAM–Conselho de Proteção Ambiental emitiu a LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO Nº C6/2020, em João Pessoa, 09 de Junho de 2021 - Prazo 730 dias, 
PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM CUPISSURA= MUNICIPIO: CAAPORÃ - UF: PB. Processo: 
2021-003714/TEC/LI-7841.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1141/2021, em João Pessoa, 16 de Junho de 2021 
- Prazo 730 dias, PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO= MUNICIPIO: 
ALAGOA GRANDE - UF: PB. Processo: 2021-003750/TEC/LO-2219.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1157/2021, em João Pessoa, 18 de Junho de 
2021 - Prazo 1825 dias, PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CACIMBA DE DEN-
TRO / CANAFISTULA II= MUNICIPIO: VÁRIOS - UF: PB. Processo: 2021-003704/TEC/LO-2209.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL/SES/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 18.02.21.560 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

DATA DE ABERTURA: 19/07/2021 - ÀS 08h30min.
INÍCIO DA DISPUTA: 19/07/2021 – ÀS 09h30min.

REGISTRO CGE Nº 21-01180-7
LICITAÇÃO BB Nº 879893

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES PARA A REDE 
MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 160 – REC TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Consultas com a 
Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/
Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 06 de julho de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

CINEP
Licença

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP, inscrita no CNPJ nº 09.123.027/0001-46, 
torna público que recebeu do Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Paraíba – COPAM a 
Licença Prévia de Nº C5/2021, com prazo de vigência de 365 dias objeto do requerimento cons-
tante no Processo SUDEMA de nº 2021-0430/TEC/LP-3471, referente a Viabilidade Ambiental do 
DISTRITO INDÚSTRIAL METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA, com área 149,96 hectare entre 
os municípios de Cruz do Espírito Santo e Santa Rita, na Margem direita da BR 230 sentido João 
Pessoa – Campina Grande.

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INTIMAÇÃO05/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria nº 478 de 05 deabril de 2021, publicada no D.O.E de 06 de abril de 2021, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a)Danieres Francisco de Sousa, mat. 611.176-9, para comparecer perante 

esta Comissão no dia 14 de julhode 2021, às 09:00h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar n° 
SEE-PRC-2021/03807, que tem por objetivo apurar omissão da prestação de contas das 03 (três) 
parcelas do PROGÁS exercício 2019, da E.E.E.F. Frei Bruno, localizada no município de Lagoa/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoal-
mente ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla 
defesa e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 
144 da Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mailpara vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 06de julhode2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INTIMAÇÃO06/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria nº 478 de 05 deabril de 2021, publicada no D.O.E de 06 de abril de 2021, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a)Francigerlane Silva do O, mat. 187.427-6, para comparecer perante esta 

Comissão no dia 14 de julhode 2021, às 09:00h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar n° 
SEE-PRC-2021/03807, que tem por objetivo apurar omissão da prestação de contas das 03 (três) 
parcelas do PROGÁS exercício 2019, da E.E.E.F. Frei Bruno, localizada no município de Lagoa/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mailpara vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 06de julhode2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INTIMAÇÃO 07/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria nº 478 de 05 deabril de 2021, publicada no D.O.E de 06 de abril de 2021, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a)Maria de Fátima Sousa Figueiredo, mat. 187.215-0, para comparecer perante 

esta Comissão no dia 14 de julhode 2021, às 09:00h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar n° 
SEE-PRC-2021/03807, que tem por objetivo apurar omissão da prestação de contas das 03 (três) 
parcelas do PROGÁS exercício 2019, da E.E.E.F. Frei Bruno, localizada no município de Lagoa/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mailpara vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 06de julhode2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 24/2021    
 Registro CGE Nº 21-00901-3

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 24/2021 (Obras de Restauração da PB-073, 
Trecho: Guarabira/Pirpirituba/Rua Nova, com 20,0 km ), que após análise detalhada nas documen-
tações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas a 
Empresas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  e NOVATEC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 06 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2021    

 Registro CGE Nº 21-01048-9
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2021(obras de implantação e pavimentação 
Via Marginal de Acesso ao Centro de Distribuição do Magazine Luiza e outros empreendimentos 
localizados no km 101, lado esquerdo da rodovia BR-101, no sentido João Pessoa/Recife), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas a Empresas: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE   LTDA, 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, SHALOM ENGENHARIA LTDA , CVM - CONSTRUTORA 
LTDA e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA. 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 06 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2021
PROCESSO Nº 19.000.005055.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRôNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Processo no COMPRASNET nº 90086/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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 segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: 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 21-01018-2
João Pessoa, 06 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2021
PROCESSO Nº 19.000.006579.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESCADAS, destinado à 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRôNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900532021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi DESERTA 
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 2ª chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br . A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. 

Cadastro da CGE nº 21-00695-6 
João Pessoa, 06 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO DE PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM 
ENFERMAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – SATENF/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO
A Comissão Pró-Fundação do SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMA-

GEM DO ESTADO DA PARAÍBA – SATENF/PB, por meio de seu Presidente que este subscreve, 
Sr. Fábio Petterson Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de 
Identidade nº 06236, expedido pela PMRN, inscrito no CPF (MF) sob o nº 009.604.674-08, PASEP 
207.19859.88/8, residente e domiciliado à Rua Professora Maria Lianza, nº 229, Bairro Jardim 
Cidade Universitária, CEP 58052-320, nesta Capital do Estado da Paraíba, com fulcro na Portaria 
nº 17.593/2020, CONVOCA todos os membros da categoria profissional dos Auxiliares e Técnicos 
em Enfermagem pertencentes ao quadro funcional do Município de João Pessoa e ao quadro 
funcional do Estado da Paraíba, ativos e inativos, sejam de vínculo estatutário e prestadores de 
serviço, sendo essa a sua base territorial, para participarem de Assembleia Geral de Fundação e 
Eleição e Posse da Diretoria do sindicato, a ser realizada no dia 23 de julho do corrente ano, às 
20h00min em primeira convocação e em segunda convocação às 20h30min, com qualquer número 
de presentes, de forma virtual, em virtude da pandemia do coronavírus, obedecendo ao disposto no 
Decreto Estadual nº 41.352, de 17 de junho do corrente ano e ao inserto no Decreto nº 9.749, de 
17 de junho do corrente ano, do Município de João Pessoa, por meio da plataforma Google Meet, 
com link de acesso a ser devidamente disponibilizado com antecedência, via endereço eletrônico, 
conforme requerimento dos interessados ou nos grupos do aplicativo WhatsApp, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Fundação do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em 
Enfermagem do Estado da Paraíba – SATENF/PB; II – Discussão, votação e aprovação do Estatuto 
Social; III - Eleição e Posse da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Suplentes para o quadriênio 2021 
a 2025. IV – Aprovação de filiação às entidades sindicais de grau superior; V - Outros Assuntos. 
Comissão de Pró-Fundação do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Estado da 
Paraíba – SATENF/PB. João Pessoa (PB), 22 de junho de 2021.

Fábio Petterson Vieira da Silva
Presidente da Comissão

EDITALDECITAÇÃOCOMPRAZODE20(VITE)DIAS.
ODR.MANUELMARIAANTUNESDEMELO,JuizdeDireitoda11ªVaraCíveldaCapital,emvirtuded

aLei,etc...
F A ZS A B E R ,a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

por este Juízo e Cartório 11ª VaraCível, situado no Fórum Des. Mário Moacyr Porto, 4º andar, Av. 
João Machado, 532, Jaguaribe, n/capital, centro, n/capital, seprocessam os termos de uma AÇÃO 
de MONITÓRIA, processo Judicial Eletrônico(PJE) nº: 0854008-52.2016.8.15.2001, movidapelaU-
NIMEDJOÃOPESSOA–COOPERATIVADETRABALHOMÉDICOemfacedeCANTODAITAUEIRA-
AGROINDUSTRIAL S/A que, através do presente Editalfica devidamente CITADA a promovida: 
CANTO DA ITAUEIRAAGROINDUSTRIALS/A,inscritanoCNPJsobonº09.022.138/0001-66,porseurep
resentantelegal,atualmenteestabelecidaem local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o pagamento de R$5.510,01 (cinco mil,quinhentos e dez reais e um centavo) em face 
do promovente UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO, hipótese em 
que ficará isento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 5%(cinco 
por cento).Poderáoferecerembargosnomesmoprazo,tudoemobediênciaaodespachoproferidopel
omagistrado.Cientifique-seopromovido de que se não adotar nenhuma das providências acima, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,independentementedequalquerformalida
de,seguindo-seoprocessonaformadoart.523doNCPC,cujoprazoseiniciar-se-áapós findo o prazo do 
Edital.E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir o presente edital, 
que seráafixadonolocaldecostumeepublicadonaformadalei..CUMPRA-SE.Dadoepassadoaos11dias-
domêsdeJaneirodoanode2021.Eu,JosineideBarbosadeVasconcelos,AnalistaJudiciário,odigitei.Dr.M
anuelMariaAntunesdeMelo,JuizdeDireito.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS:
O Dr. JOSIVALDO FELIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

João Pessoa, Capital do Estado de Paraíba, em virtude de Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem que por este 

Juízo da 1ª Vara Cível tramitam os autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo 
0061740-88.2014.8.15.2001), movida pela UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO - CNPJ: 08.680.639/0001-77 contra VIANA DE JESUS - ME - CNPJ: 18.008.892/0001-32. 
Como não foi possível ser(em) citado(s) o(s) promovido(s), por se encontrar(em) em lugar incerto 
e não sabido, fica, através deste, CITADO(S): RODRIGO ALLEF VIANA DE JESUS - ME - CNPJ: 
18.008.892/0001-32, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada 
(CPC, art. 829), cientificando-se de que ele poderá opor embargos, no prazo de 15 dias. Decorrido 
o prazo acima assinalado sem que ele poderá opor embargos, no prazo de 15 dias. Haja manifes-
tação da parte requerida ou comprovação do pagamento, desde logo, nomeio o Dr. ANTONIO DE 
OLIVEIRA ALVES, defensor público em exercício nesta unidade judiciária, curador especial nos 
termos do art. 72, II, do CPC, a fim de representar os interesses da parte requerida. E, para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o 
MM. Juiz de Direito a expedição deste EDITAL. CUMPRA-SE.

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

EDITAL DE LOTEAMENTO  (Lei Federal n.º 6.766, de 19 de  Dezembro  de  1979).
MARIA DALVA MACHADO ARRUDA, Notáriadesta Comarca de Santa Luzia, Estado da Pa-

raíba, FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento que, 
conforme o art. 18 da Lei n.º 6.766/79, a empresa NOVA SANTA LUZIA SERVIÇOS E EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
n° 22.816.589/0001-33, com sede no sítio Marias Preta, 336, zona rural, Santa Luzia/PB, CEP 
58.600-000, representada pelos sócios CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA, portador 
da CI RG nº 1.711.872 SSP/PB e do CPF nº 000.828.434-22, brasileiro, casado sob o regime  da 
comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Rua Fernandes Vieira, Condomínio 
Alphaville, Quadra I, Lote 5, Mirante, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba; JOSEMAR 
RIBEIRO DO NASCIMENTO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 868.488.878-20, 
nacionalidade brasileira, natural de Campina Grande/PB, viúvo, nascido em 10/11/1951, Aposentado, 
portador da Carteira de Identidade (RG) 1990702 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Joaquim 
Ferreira Passos, 750, Condomínio Ville de Quebec, Casa 41, Santa Cruz, Campina Grande/PB, 
CEP 58.417-400; JAMACY ANDRADE DA NÓBREGA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob 
o número 206.492.074-91, nacionalidade brasileira, natural de São José do Sabugi/PB, Casado em 
Regime de Comunhão Parcial, nascido em 11/09/1957, Funcionário Público, portador da Carteira 
de Identidade (RG) 359.960 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Florisvaldo Pereira de Araújo, 
71, Centro, São José do Sabugi/PB, CEP 58.610-000 e FELIPE MATEUS DE MACEDO AZEVEDO, 
brasileiro, natural de Parelhas/RN, Solteiro, nascido em 22 de janeiro de 1995, Empresário, nº. do 
CPF: 092.505.964-13, Carteira de Identidade nº. 002.605.884 - SSP/RN, CNH: 05865916546 – 
Detran/RN, residente e domiciliado no Sítio Alto da Careta, Nº. 04, Zona Rural, Parelhas/RN, CEP: 
59.360-000, requereram o registro do LOTEAMENTO denominado “NOVA SANTA LUZIA”, que se 
encontra situado dentro da área de perímetro urbano deste município de Santa Luzia, do Estado 
da Paraíba,consoante projeto urbanístico e memorial descritivo aprovados pela Prefeitura Municipal 
desta cidade de Santa Luzia/PB. O projeto compreende uma área de superfície horizontal total de 
499.900m² de área, contendo 65 quadras, com 1.101 lotes, bem como Áreas Institucionais, Áreas 
Verdes, Área de Servidão e Área de Proteção Permanente, sob a Matrícula o n.º 007414 do livro 
2 AQ (protocolo 0022649) em 15/12/2016. E, para que ninguém venha alegar ignorância deste, 
que será publicado em dias consecutivos no jornal de circulaçãolocal. Decorrido o prazo da última 
publicação, sem impugnação de terceiros, far-se-á o registro. Segue o gráfico do croqui. Santa 
Luzia, 02 de julho de 2021. Eu, Maria Dalva Machado Arruda, Notária, digitei e subscrevo.(as.) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS ELEIÇÕES

SINTTEL/PB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICA-
ÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFôNICAS DO ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica 
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.301.707/0001-40, sediado na Rua 
Rodrigues de Aquino, nº 290, Centro, João Pessoa, Paraíba, conforme determina o Parágrafo Segun-
do do ARTIGO 44 do Estatuto Social da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores filiados para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada, de forma virtual, por meio do link: 

meet.google.com/dqe-ammt-yri no próximo dia 09/07/2021 (nove de julho de dois mil e vinte 
um), às 18:30h em primeira convocação obedecido o quorum estatutário para assembleias gerais, 
sendo 19h em  segunda convocação através do googlo com os presentes e irá discutir e aprovar o 
REGIMENTO INTERNO referente às eleições gerais para a renovação da Diretoria, Conselho Fiscal, 
Delegados Representantes junto à Federação para o quadriênio 2021-2025. A Assembleia conterá 
os seguintes itens da Pauta: 1 – Apresentação do Regimento Interno das Eleições; 2 – Discussão, 
debates e aprovação de cada artigo; 3 – Demais encaminhamentos. 

João Pessoa-PB, 07 de Julho de 2021.
 Marta Bernardino Sena da Silva.

(Presidente do SINTTEL-PB)

SINDICATO DOS TRABALHADORES PROFISSIONAIS BOMBEIROS CIVIS DO ESTADO 
DA PARAÍBA – SINDIBOMBEIROS-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
O SINDIBOMBEIROS/PB – Representante legal dos Trabalhadores Bombeiros Civis nas áre-

asdescritas no CBO – 5171-10, da base territorial daParaíba, CNPJ: 13.663.236/0001-50, por seu 
Presidente Denis de Sousa Silva, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca toda 
a categoria para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 12 de Julho de 2021, 
presencial  ás 09:00 horas em primeira chamada e 09:30 horas em segunda chamada, com qualquer 
número dos presentes, na sede da Elite cursos, rua Dom Santino Coutinho, 66 no bairro da Torre, 
João Pessoa/PB, seguindo todos os protocolos descritos no DECRETO ESTADUAL Nº 41.396 DE 
02 DE JULHO DE 2021 e MUNICIPAL Nº 9.754 DE 02 DE JULHO DE 2021,para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Leitura e aprovação de pauta de reivindicação da Convenção coletiva de 
2022 e retroativos; b) concessão de amplos poderes à Diretoria para estabelecer negociações com 
os representantes da categoria econômica, celebrar Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos 
Coletivos de Trabalho, com vigência a partir de 1º de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022; c) 
Autorizar a instauração de Dissídio Coletivo; d) Assuntos diversos. João Pessoa/PB, 07 de Julhode 
2021.Denis Sousa da Silva - Presidente.

O Sr. JOSÉ RODSON MACIEL JUNIOR, inscrito no CPF sob nº 057.032.894-24,torna público que 
requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, 
para construção de uma Edificação Comercial (galpão), localizado na RuaProjetada, s/n, Quadra 
157, Lote 11, Loteamento Village Jacumã – Conde/PB. CEP 58322-000. (Conforme Resolução 
CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

Rodolfo Cunha Neves, CPF: 011.467.674-71, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Previa e Licença de Instalação 
para a construção de um galpão comercial situado no endereço: Loteamento Parque Esperança, 
Quadra 11, Lote 29, Cabedelo-PB.

ANDRESSA LUIZA ANSELMO ROCHA DO AMARAL , torna publico que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação para a 
Empresa ANDRESSA LUIZA ANSELMO ROCHA DO AMARAL ME, situada a AV MONSENHOR JOSE
DA SILVA COUTINHO, 112 B, Jardim Brasilia - CEP: 58.103-332 – Cabedelo – PB, conforme 
resolução do CONAMA 006 de 24/01/1986.

PANADERIA FONSENCA LTDA , torna publico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio
Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação para a Empresa PANADERIA
FONSENCA LTDA, situada a Avenida Mar Vermelho, 263, Intermares - CEP: 58.102-120 –
Cabedelo – PB, conforme resolução do CONAMA 006 de 24/01/1986.
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