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Mortes de idosos 
por covid cai pela 
metade na Paraíba
Em janeiro, 80% dos óbitos ocorriam entre pessoas com mais de 60 anos; já em junho, 
após cinco meses de vacinação, esse percentual recuou para cerca de 40%. Página 8
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Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Para o senador Omar Aziz (D), Roberto Dias (E) teria feito declarações mentirosas sobre compras de vacinas, durante seu depoimento à comissão, ontem. Página 15

Ex-diretor da Saúde deixa CPI da Covid preso

Estado encerra o 1o semestre 
com 157,5 mil empresas ativas

ODE direciona pautas para 
Guarabira, Itabaiana e Cuité 

Sudema retoma colônia de 
férias no Jardim Botânico

Entre dezembro de 2020 e junho, PB registrou aumento 
de 8,39% no número de novos cadastros. Página 17

Segunda audiência do Orçamento Democrático 2021 
ocorre nesta quinta-feira, pela internet. Página 14

Programação voltada ao público infantil irá ocorrer nos 
dias 21 e 28, com número reduzido de vagas. Página 20

Economia

Emprego e renda Em CG, João Azevêdo se reúne 
com setor produtivo e visita instituições filantrópicas. Página 4

Salas de cinema voltam a 
funcionar a partir de hoje
Programação é retomada em João Pessoa e Campina 
Grande com estreias como ‘Invocação do Mal 3’. Página 11

Últimas

Políticas

Luto Jornalista, 
poeta, escritor e 
compositor Walter 
Galvão morre aos 64 
anos. Ele foi editor de 
A União e era o atual 
presidente da Funesc. 
Páginas 9 e 13
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Mudanças no Treze Galo anuncia contratação do técnico mineiro 
Welington Fajardo, que chega falando em levantar o astral do time. Página 21

Foto: Divulgação/ManausFC

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

403.694

18.908.962

184.856.788

1.519

528.611

3.996.940
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.934.654

109.661.375

3.290.293.009
Crise Primeiro-ministro do Haiti declara estado de sítio 
após assassinato de presidente (no quadro). Página 16
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 Colunas
Já vivi deslocamentos hilários, muitos deles 

em Campina Grande, lugar que vivi em diferentes 
etapas da vida. A bem da verdade, parte de tudo 
era eu indo e vindo na BR 230.  Página 15

Sandra Raquew Azevêdo

O turista gastronômico gasta mais que o 
turista de lazer, tem interesse em saber mais sobre 

a realidade dos destinos que visita, principalmente a 
gastronomia local.  Página 17

Regina Amorim
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A decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pela 
suspensão temporária, por seis meses, do mandato do deputa-
do Daniel Silveira (PSL-RJ), e não pela cassação do seu mandato, 
como defendia parte dos membros do colegiado, trouxe à baila 
um debate: qual seria a punição mais adequada para um parla-
mentar que, em vídeo, incitou a violência física contra ministros 
do Supremo Tribunal Federal?  

Certamente, o deputado excedeu - e muito - o limite que separa 
a prerrogativa de um indivíduo emitir opinião pessoal e crítica so-
bre determinado tema da condenável prática de posicionar-se, vio-
lentamente, com a deliberada intenção de incitar a agressão contra 
terceiros. E com o agravante de ser um ataque que se estende à 
corte maior do país.

À luz da Constituição, é gravíssimo o fato de que o deputado 
exaltou, também em vídeo divulgado nas redes sociais, o Ato Ins-
titucional nº 5 (AI-5), que representou o período mais extremo do 
regime militar no país, período este em que os princípios democrá-
ticos foram surrupiados da nação, pela força dos fuzis. Ao fazer esse 
movimento, o parlamentar sugeriu que uma ação armada seria um 
ato normal e tolerável. Ora, a carta magna registra, em seu artigo 5º, 
inciso XLIV, que constitui crime “a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”.  

Não entremos no mérito se o deputado Daniel Silveira deveria ter 
sido suspenso por seis meses, como, de fato, foi, ou ser cassado devi-
do aos crimes que lhe são imputados, inclusive na esfera judicial. Po-
rém, se faz necessário questionar a argumentação do deputado Fer-
nando Rodolfo (PL-PE), relator do processo no âmbito da comissão, 
para justificar sua decisão de não pedir a cassação de Daniel Silvei-
ra. Ele afirmou que cassar o mandato “pelo que ele fala” seria “muito 
grave”, e abriria “um precedente perigoso”. Ora, quem, por ventura, 
fizesse as mesmas declarações de Silveira, futuramente, que arcasse 
com as consequências de seus atos. Não se pode confundir, nesse 
caso, liberdade de expressão com incitamento ao ódio e ao fecha-
mento de instituições democráticas, que são crimes tipificados.  

Punição insuficiente ou não, este caso deixa uma lição: os extre-
mismos que põem em risco a normalidade democrática precisam 
ser punidos, enfrentados com o devido rigor. E é oportuno dizer que 
o deputado responde a processo no STF.

Não aos extremismos O “Paraibê-a-bá”
Paulo Pontes voltou à Paraíba em 

1967, em razão de sua saída, juntamen-
te com Vianinha e Armando Costa, do 
Grupo Opinião do Rio de Janeiro, onde 
durante três anos ganhou experiência, 
não só pela convivência com figuras 
luminares da dramaturgia brasileira, 
como também pela imperiosa necessi-
dade de adequar a expressão artística 
dos palcos aos novos tempos impostos 
pela ditadura. O teatro exigiu dos seus 
aficionados maior criatividade, trans-
formando-o, de forma inteligente, num 
canal de manifestação do inconformis-
mo predominante, sem que os “censo-
res” pudessem impedir sua comuni-
cação com o público 
na transmissão de 
sentimentos e valores 
necessários à cons-
cientização política. 
Participou das monta-
gens, roteiros, direção 
e divulgação de consa-
gradas peças teatrais 
encenadas naquela 
época no sul do país.

No seu retorno, preocupado com o 
teatro paraibano, idealizou um espetá-
culo diferente, inovador, mas, sobretudo, 
algo que retratasse a nossa realidade, 
costumes, tradições, fatos e personali-
dades que construíam a nossa cultura. 
Um novo processo de criação artística. 
Convocou para ajudá-lo na roteirização 
do texto o Padre Chico Pereira, Altimar 
Pimentel, Jomar Souto e João Manoel de 
Carvalho. Nascida a ideia, tomada a deci-
são de tocar o projeto, caíram em campo. 
Colheram depoimentos da intelectuali-
dade paraibana, basearam-se em obras 
literárias de escritores paraibanos, em 
especial “A Bagaceira” de José Américo de 
Almeida, e selecionaram o que tinha de 
melhor em nosso estado na imaginação e 
interpretação do teatro e da música.

Coordenado por ele próprio, Paulo 
Pontes contou, na direção do espetáculo, 
com as participações de Rubens Teixei-
ra e Elpídio Navarro. A direção musical 
ficou sob a responsabilidade de Arlindo 
Teixeira e Pedro Santos. No elenco, des-
tacavam-se Sérgio Tavares, Ednaldo do 
Egypto, Jomar Souto, Roosevelt Sampaio, 
Walderedo Paiva e Márcia Guedes Perei-
ra, que vinha a ser a melhor intérprete 
da música popular brasileira daquele 
tempo na Paraíba. O Coral da Universi-
dade Federal da Paraíba teve participa-
ção especial, cedido pelo escritor Juarez 
Batista, diretor do departamento cultu-
ral daquela instituição.

A montagem da 
peça foi concluída em 
janeiro de 1968 e sua 
estreia aconteceu no 
Rio de Janeiro no início 
de fevereiro durante a 
realização do V Festi-
val Nacional de Teatro 
Amador, o que provo-
cou algumas insatisfa-
ções aqui, porque não 

compreendiam como um espetáculo 
com temática essencialmente paraibana 
tivesse sua primeira apresentação fora 
do nosso território. Não fugindo à regra, 
enfrentou dificuldades para conseguir 
sua liberação pela Censura Federal. O 
sucesso foi acima do esperado. O público 
reagiu entusiasticamente e a peça alcan-
çou o terceiro lugar no festival. Na Para-
íba, a apresentação aconteceu a partir 
do dia 16 de fevereiro, no Teatro Santa 
Roza, numa temporada em que sempre 
esteve com casa lotada.

Paraibê-a-bá foi um marco na his-
tória do teatro nordestino e, pela sua 
contribuição ao novo pensar cultural de 
nossa terra, o ano de 1968 teria que ser a 
data adequada para o surgimento de um 
espetáculo tão cheio de novidades.

Como se fazia um senador 
Faltasse ao presidente Castro Pinto 

(1912-1915) outros méritos, além da sua 
inteligência privilegiada e envergadura 
moral, bastaria que se registrasse a sua 
corajosa decisão de afastar membros da 
magistratura paraibana da política parti-
dária. Durante seu governo, nenhum juiz 
exerceu a chefia municipal ou ocupou car-
gos na área política. É bom lembrar que o 
seu segundo vice era o juiz de Guarabira, 
Pedro Bandeira Cavalcanti. Escolhido can-
didato de conciliação entre a oligarquia 
de Álvaro Machado com a iniciante força 
política de Epitácio Pessoa, que indicou o 
irmão Antônio Pessoa para compor a cha-
pa, não se deu bem nessa tarefa. Seu go-
verno ganharia destaque no desenvolvi-
mento da instrução pública e no apoio às 
atividades culturais. Construiu o primeiro 
grupo escolar desta Capital, batizado com 
o nome de Tomás Mindelo, e trouxe cartei-
ras escolares importadas da Bélgica. Ape-
sar dos esforços do presidente Castro Pin-
to, o acordo firmado em 1912 entre Álvaro 
e Epitácio só perdurou até a permanência 
deste último na Europa.

A tentativa de acordo, vinha de al-
guns anos. Cunha Pedrosa foi ungido na 
política da Paraíba pelo seu primeiro go-
vernador Venâncio Neiva. No segundo go-
verno de Álvaro Machado (1904-1905) foi 
secretário-geral, ocupando o mesmo car-
go na gestão de Monsenhor Walfredo Leal. 
Antigo venancista, começou a trazer para 
o governo membros do seu grupo político. 
Atribui-se ao deputado, senador e minis-
tro do TCU Cunha Pedrosa a missão de 
unir as duas correntes políticas paraiba-
nas. Firmado o acordo, porém, teria assu-
mido suas preferências do passado, o que 
o levaria à renúncia da vice-presidência 
do estado, com a promessa de ser incluído 
na chapa de deputado federal. Esperou até 
o dia da eleição de 1912, quando faleceu 
o senador Álvaro Machado, abrindo uma 

vaga no senado. “Como ele narra em suas 
memórias, o partido que não o quis como 
deputado, em janeiro, alguns dias depois 
teve que aceitá-lo com senador”, registra 
Osvaldo Trigueiro Mello.

A indicação do novo senador resul-
tou de pressão do governo federal, porém, 
seria provisória. A aquiescência da chefia 
local era condicionada à uma futura re-
núncia do senador Pedrosa em favor do 
ex-presidente João Machado (1908-1912).  
Em compensação, o senador renunciante 
seria nomeado Juiz Federal na vaga de Ve-
nâncio Neiva que estava prestes a se apo-
sentar. Terminado seu governo, Machado 
passou a exigir a renúncia de Pedrosa, 
conforme o combinado. Pedrosa, todavia, 
alegava que aguardava o desfecho da se-
gunda parte do acordo, ou seja, a aposen-
tadoria de Venâncio no cargo de juiz fede-
ral. A impaciência de João Machado quase 
o leva ao desforço pessoal com Epitácio 
Pessoa, a quem considerava o avalista do 
acordo que o levaria ao Senado. 

Estava o senador Epitácio Pessoa em-
barcando para a Europa, cercado de ami-
gos e jornalistas, no cais do Rio de Janeiro. 
Eis que surge João Machado e o insulta, co-
brando o cumprimento do acerto. Injuria-
do, Epitácio “considerou o comportamento 
do seu rival não somente como uma prova 
de “má educação”, mas como “um ato de in-
disciplina ameaçando levar a cisão ao seio 
de um partido”. Esse incidente agravou a 
abismo entre as oligarquias que domina-
vam a política paraibana e Epitácio asseve-
rou que se tornava “impossível apoiar João 
Machado pois seria inépcia de minha parte 
eleger um inimigo; seria acoroçoar a indis-
ciplina eleger um indisciplinado”, confor-
me narrativa de Linda Lewin. O presidente 
Hermes da Fonseca, instado por Epitácio, 
permaneceu neutro e, realizada a eleição, 
João Machado disputou a vaga de senador 
com Cunha Pedrosa e perdeu.

 ...um espetáculo diferente, 
inovador, mas, sobretudo, algo 

que retratasse a nossa 
realidade, costumes, tradições, 

fatos e personalidades   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar fazem parte dos 568 novos quadros das Forças do Estado
O governador João Azevê-

do prestigiou, ontem, em Cam-
pina Grande, a solenidade de 
formatura de 66 soldados da 
Polícia Militar e de 12 soldados 
do Corpo de Bombeiros Militar. 
Hoje, serão formados outros 
militares, totalizando 208 que 
fizeram o curso de formação 
na Rainha da Borborema, Gua-
rabira e Sumé serão formados. 
Ao todo, a Segurança Pública 
da Paraíba terá um reforço de 
568 integrantes em seus qua-
dros em todo o Estado. 

Foram formados 215 sol-
dados em João Pessoa, 135 
em Campina Grande, 28 em 
Sumé, 45 em Guarabira, 66 
em Patos, 33 em Sousa e 46 
em Cajazeiras.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual parabeni-
zou os formandos e ressaltou o 
esforço do estado para garan-
tir as melhores condições de 
trabalho para os profissionais. 
“Nós investimos em equipa-
mentos, na infraestrutura físi-
ca e, acima de tudo, no respeito 
nosso e dos comandos a cada 
um. Vocês são pessoas espe-
ciais com uma missão especial 
e desejo sorte a todos, a reali-
zação de sonhos e que atuem 
com união e com o compro-

misso de fazer com que a nos-
sa terra continue avançando 
na segurança”, frisou.  

O secretário de Estado 
da Segurança e da Defesa 
Social, Jean Francisco Nunes, 
destacou a integração das for-
ças de Segurança que resul-
tam na excelência do trabalho 
e no reconhecimento da po-
pulação. “Nós somos uma das 
melhores polícias do país e os 
nossos novos quadros assu-
mem essa responsabilidade 
na linha de frente das deman-
das da população a partir do 
ensinamento humanitário 
que receberam. Esse é um 
momento de renovação de 
esperança e espero que todos 
avancem e prosperem ainda 
mais”, declarou. 

O comandante geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, celebrou a satisfação 
de receber novos integrantes 
que serão responsáveis pela 
proteção da sociedade. “Os no-
vos soldados representam uma 
oxigenação para a corporação 
que vêm trazer um alento im-
portante para toda a região. O 
efetivo será distribuído para os 
batalhões e companhias e te-
remos ainda mais de 200 pes-
soas que estão em formação 

Reforço policial: governo forma 
mais 208 militares em Campina

“Ele tem refletido sobre isso”, 
disse Leonardo Gadelha so-
bre a possibilidade de Dalton 
Gadelha disputar cadeira na 
Câmara dos Deputados. “Ele 
tem uma série de responsa-
bilidades, emprega 3 mil pes-
soas. Mas tem a compreensão 
de que pode contribuir [com a 
política]. Então, é vestir a algi-
beira e partir para a campa-
nha”, afirmou. 

De algibeira 
E o deputado federal Leo-
nardo Gadelha (PSC) con-
firma que não disputará 
cargo eletivo nas eleições 
do próximo ano. Porém, diz 
que a família Gadelha, de 
longa tradição na política 
paraibana, não ficará sem 
candidato à Câmara Fede-
ral: seu tio, Dalton Gade-
lha, médico e empresário, 
deverá ocupar esse posto.  

Do governador João Azevêdo, re-
ferindo-se à audiência com o pre-
feito de Campina Grande, Bruno 
Cunha Lima (PSD), que ocorrerá 
hoje. “Fui eleito para ser governa-
dor de todos os municípios. Creio 
que será uma reunião produtiva”. 
A pautas deverá se concentrar em 
temas relacionados à saúde e ao 
enfrentamento da pandemia. 

Sobre a auDiência  

com o aval Da executiva nacional, ciDaDania 
Deverá apoiar canDiDatura De lula na paraíba 

tem SubStituto 

No PT, a notícia é comemorada como um avanço importante para consolidar a aliança do 
partido com o governador João Azevêdo (Cidadania), nas eleições de 2022, e também para 

assegurar um palanque qualitativo para a candidatura de Lula a presidente, na Paraíba. 
Refiro-me ao resultado do encontro entre o governador e o presidente nacional do Ci-
dadania, Roberto Freire (foto), que deu “total liberdade” para que o diretório estadual 
possa tomar esse caminho no próximo ano. Em entrevista a uma emissora de rádio, 
Freire afirmou que a Executiva nacional não impõe amarras nos estados: “Historica-
mente, o Cidadania atua para garantir a autonomia aos estados. Não posso dizer o 
que um governador deve fazer. Seria uma estupidez”. Apenas uma ressalva foi expres-

sa pelo dirigente: “Só há um veto: não aceitaremos aliança com bolsonaristas”, 
afirmou. E como o próprio governador já expressou que não apoiará, em 

hipótese alguma, a candidatura de Bolsonaro, o iminente apoio a Lula 
deverá, de fato, se confirmar. A autonomia dada ao diretório estadual, 
que foi confirmada por João Azevêdo, também diz respeito à formação 
da chapa majoritária - Freire também fez menção a isso.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“As pessoas tem o livre arbítrio, mas não podem 
usar esse direito para contaminar os outros”, afir-
ma Nilda Gondim (MDB), ao tratar de projeto de 
sua autoria, que tramita no Senado, segundo o 
qual o empregador poderá demitir o trabalha-
dor, por justa causa, caso ele se negue a tomar a 
vacina contra a covid-19. Num primeiro momen-
to, o trabalhador deverá ser alertado. 

projeto polêmico 
tramita no SenaDo 

privatização DoS correioS 

até agoSto 

É possível que Leonardo Gadelha apoie a pri-
vatização dos Correios, proposta que está em 
andamento no Congresso? Talvez, desde que o 
texto esclareça que não haverá prejuízos para 
a qualidade do serviço e que os trabalhadores 
da estatal tenham seus direitos preservados, eis 
sua resposta. “O poder público deve atuar em 
alguns espaços e em outros, não”.  

Secretario de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, 
confirma a meta projetada pelo prefeito Cícero Lu-
cena (PP) para o início de agosto, precisamente até 
o dia 5: imunizar toda a população adulta do mu-
nicípio com, pelo menos, a primeira dose da vacina 
contra a covid-19. Ele prevê que com “mais 200 mil 
doses” essa meta será atingida.  
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Formatura dos que fizeram curso na Rainha da Borborema, Guarabira e Sumé começou ontem e termina hoje, quando serão formados os demais militares

Foto: Francisco França/SecomPB

e nos próximos meses vamos 
contar com mais policiais nas 
ruas”, comentou. 

A formanda da Polícia 
Militar, Eloísa Félix, falou da 
alegria de realizar um sonho 
de criança e seguir o exemplo 
do pai que também exerce a 
carreira militar. “Eu me ins-
pirei nele, estudei por muitos 
anos e hoje consegui entrar 

na Polícia Militar da Paraíba, 
passamos por momentos de-
safiadores, mas vencemos e o 
curso foi uma realização para 
mim e a sensação que eu te-
nho hoje é de dever cumprido. 
Vamos colocar em prática o 
que aprendemos para termos 
cada vez mais uma Polícia me-
lhor e que a gente possa fazer 
a diferença”, relatou. 

Curso de Formação 
As aulas foram iniciadas 

em 9 de dezembro de 2019 e ti-
veram duração de 1.760 horas, 
com 51 disciplinas. Os novos 
soldados passaram por cursos 
de promotor de polícia comu-
nitária e de táticas em duplas. 

Com a formação dos 568 
novos soldados, dos quais 515 
são policiais e 53 são bombei-

ros, o governador assegurou o 
ingresso de 1.034 soldados na 
Segurança. Além disso, o gestor 
autorizou a convocação de 233 
suplentes que passam por cur-
sos de formação.  Ao longo de 
dois anos e meio, o governador 
promoveu 2.154 policiais mili-
tares, sendo 292 promoções de 
oficiais e 1.862 de praças, das 
quais 21 por atos de bravura.

O Fórum Criminal da 
Comarca de João Pessoa tem 
atendido as partes e usuários 
que comparecem à sede da 
unidade seguindo medidas 
de higienização e segurança 
previstas pelo ao Protocolo de 
Biossegurança do Tribunal de 
Justiça da Paraíba. Em razão 
da pandemia da covid-19, o 
atendimento ocorre por agen-
damento, através do “Balcão 
Virtual” e também com a uti-
lização do WhatsApp.

O sistema “Balcão Vir-

tual” tem por finalidade 
orientar e tirar dúvidas dos 
jurisdicionados e advogados, 
conforme explica o diretor do 
Fórum Criminal, juiz Geraldo 
Porto. “A importância da ma-
nutenção do atendimento ao 
jurisdicionado reside, preci-
puamente, na continuidade da 
prestação do serviço público. 
Não obstante, há a necessida-
de de se preservar a saúde das 
pessoas, servidores, funcioná-
rios e demais envolvidos”, ex-
plicou o magistrado.

Geraldo Porto enfati-
zou que a Diretoria tem sido 
rigorosa no atendimento 
às medidas de prevenção, 
estabelecidas no Protocolo 
de Biossegurança, determi-
nando a higienização dos 
ambientes, uso de másca-
ras e dispensários de álcool 
em gel. “Além disso, as varas 
têm trabalhado em regime 
de rodízio, com o mínimo de 
servidores possíveis, a fim 
de garantir o distanciamento 
individual, pois até que todos 

estejam vacinados, precisa-
mos ter o máximo cuidado”, 
observou o diretor do Fórum 
Criminal, que ressaltou, ain-
da, que o atendimento tam-
bém tem se realizado por 
meio dos telefones institu-
cionais disponibilizados para 
cada unidade judiciária.

A gerente do Fórum, 
Liana Urquiza, explicou 
que desde o dia 28 de ju-
nho estão funcionando se-
guindo as orientações da 
bandeira amarela. 

Contatos
 Cada unidade judiciá-

ria, que funciona na sede 
do Fórum Criminal da 
Capital, disponibiliza um 
número de telefone para 
atendimento ao jurisdi-
cionado. Segue a lista: 1ª 
Vara (83 99143-0109); 2ª 
Vara (83 99143-2913); 3ª 
Vara (83 9142-2505); 4ª 
Vara (83 99142-3998); 5ª 
Vara (83 9 9144-9814); 
6ª Vara (83 99143-6243); 
7ª Vara (83 99143-6988); 

Vara de Entorpecentes 
(83 99142-7684); Vara 
Militar (83 99144-2561); 
Vara de Execução Penal 
(83 99142-7932); Juiza-
do Especial Criminal (83 
9145-0666); 1º Tribunal 
do Júri (83 99144-0857); 
2º Tribunal do Júri (83 
99145-1498); Vara de 
Execução de Pena Alter-
nativa (83 99142-3104 
e 99413-5963) e Vara da 
Violência Doméstica (83 
99143-5525).

Fórum Criminal realiza atendimento agendado 
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Na sede da ACCG, João Azevêdo apresentou ações do Estado para fomentar a economia e a geração de emprego e renda
O governador João Aze-

vêdo realizou, ontem, uma 
série de visitas a instituições 
filantrópicas e de reunião 
com representantes do se-
tor produtivo na Associação 
Comercial de Campina Gran-
de (ACCG), ocasiões em que 
discutiu parcerias e apre-
sentou as ações do Estado 
para fomentar a economia e a 
geração de emprego e renda. 

Na ACCG, o chefe do 
Executivo estadual detalhou 
aos representantes do se-
tor econômico da Rainha da 
Borborema os investimentos 
que serão realizados para 
a construção do Centro de 
Convenções do município, 
onde serão injetados R$ 120 
milhões, dos quais R$ 72 mi-
lhões serão de recursos do 
tesouro estadual. “O equipa-
mento foi aprovado recente-
mente pela Caixa Econômica 
e na próxima semana estare-
mos recebendo a autorização 
para licitar a obra, que será 
um marco extraordinário 
para o segmento de eventos 
de Campina Grande, que já 
tem um grande potencial”, 
frisou.

O gestor também evi-
denciou as ações desenvol-
vidas pelo Estado para aju-
dar as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e 
os pequenos e médios em-
preendedores durante a pan-
demia, bem como o pacote 
de obras de infraestrutura 

Governador discute parcerias 
com setor produtivo em CG

Foto: Francisco França

Na reunião, João Azevêdo (E) detalhou 
aos representantes do setor econômico, os 
investimentos que serão realizados para a 

construção do Centro de Convenções no município

Fornecimento d’água será 
suspenso em nove bairros

Covid: Secretaria de Estado da Saúde 
confirma 1.519 novos casos e 17 mortes

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai realizar serviços de ma-
nutenção em reservatórios 
e, por isso, o abastecimento 
de água será suspenso hoje, 
das 8h às 23h, no Bairro das 
Indústrias, Distrito Industrial, 
Jardim Veneza, Vieira Diniz, 
Cidade Verde, Loteamento 
Jardins, Miramar, Quadrama-
res e Praia da Penha, em João 
Pessoa. 

De acordo com a Direto-
ria de Operação e Manuten-
ção da Cagepa, a interrupção 
no fornecimento d’água nes-
sas nove localidades será ne-
cessária para que equipes da 

companhia executem servi-
ços de limpeza e desinfecção 
nos reservatórios R-8, R-28 e 
R-34, além de melhorias no 
R-12. Ainda de acordo com 
a Cagepa, as manutenções 
preventivas e periódicas nos 
reservatórios administrados 
pela companhia atendem por-
taria do Ministério da Saúde e 
garantem a qualidade da água 
distribuída aos paraibanos.

Mais informações sobre 
os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefone 
115, que também atende liga-
ções originadas de celular, ou 
no site www.cagepa.pb.gov.

Novos 1.519 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus e 17 falecimentos 
em decorrência do agra-
vamento da doença foram 
confirmados ontem pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES). A Paraíba volta, desta 
forma, a registrar casos aci-
ma de mil após dois dias de 
instabilidade no sistema de 
notificação de casos. Com os 
números, o Estado atingiu 
a marca de 403.694 casos 
confirmados, sendo 270.674 
pessoas consideradas recu-
peradas e 8.741 vítimas fa-
tais da covid-19.

Aproximadamente 124 

mil casos (30,79%) estão em 
aberto, referentes a casos 
em recuperação ou com a 
situação ainda não finalizada 
no sistema de notificação de 
casos.

Entre os novos casos 
confirmados, 71 são pacien-
tes hospitalizados para o 
tratamento da doença em 
unidades públicas de saúde. 
Além dos números informa-
dos pela SES, o Centro Esta-
dual de Regulação Hospita-
lar contabilizou 43 pacientes 
internados entre a terça-fei-
ra e ontem. Até o momento 
do fechamento do boletim 
diário, o Estado contabiliza 
537 pacientes internados em 
leitos exclusivos para o trata-
mento da covid-19.

São 43% em leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) e 36% em lei-
tos de enfermarias (adulto) 
ocupados em todo o Estado. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a ocupação é 
de 42% nos leitos de UTI, já 
nas enfermarias para adul-
tos o número é de 33%. Na 
macrorregião sediada por 
Campina Grande, o número 
é de 41% tanto para os leitos 
de UTI, quanto para os leitos 
de enfermaria. Já no Sertão, 
estão ocupados 60% dos lei-
tos de UTI e 48% dos leitos 
de enfermaria.

Fo ra m  a c o m e t i d o s 
nove mulheres e oito ho-
mens, com faixa etária de 
39 a 83 anos de idade. Seis 

pacientes não possuíam co-
morbidades, enquanto os 
demais apresentaram dia-
betes como fator de risco 
mais frequente. Cinco das 
17 mortes aconteceram en-
tre a terça-feira e a quarta-
feira, outros falecimentos 
informados pela SES acon-
teceram entre os dias 10 de 
fevereiro, sendo quatro em 
hospitais privados e os de-
mais em hospitais públicos. 

As vítimas residiam em 
Campina Grande (5); João 
Pessoa, Cabedelo e Patos 
(2 casos cada); Cabaceiras, 
Caturité, Fagundes, Jacaraú, 
Lagoa de Dentro e Remígio 
(com um caso cada). Outros 
90 falecimentos estão em 
investigação pela SES.

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

Uma nova vacina 
poderá entrar em circu-
lação, para complemen-
tar o Plano Nacional de 
Imunização contra a 
covid-19, ainda no mês 
de julho na Paraíba. Se-
gundo informações do 
secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medei-
ros, o Estado deverá re-
ceber um lote da vacina 
russa Sputnik V até o fim 
do mês. O montante ini-
cial estipulado é de mais 
de 80 mil doses.

“O Instituto Gama-
leya pretende entregar 
as vacinas da Sputnik V 
ainda em julho, a Paraíba 
receberia 81 mil doses 
das 200 mil que o Estado 
adquiriu, mas ainda não 
temos a data de chegada 
definida”, informou Ge-
raldo Medeiros.

Há previsões de que 
o primeiro lote pode che-
gar ao Brasil no período 
dos próximos quinze 
dias. O secretário de 
saúde de Pernambuco, 
André Longo, afirmou 
em entrevista coletiva na 
última terça-feira, que 
o processo de importa-
ção tem avançado junto 
à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) e ao Fundo Sobera-
no Russo, que financia, 
desenvolve e faz a distri-
buição dos imunizantes. 
Possibilitando, desta for-
ma, que haja a liberação 
das primeiras doses.

De acordo com Ge-
raldo Medeiros, a libe-
ração para o começo da 

imunização com a vaci-
na russa faz parte de um 
acordo firmado com a 
agência que impõe con-
dições de vigilância para 
o uso.

“A Anvisa fez uma 
autorização emergencial 
com algumas condições 
em que teríamos que va-
cinar apenas 1% do que 
planejamos de doses 
adquiridas inicialmente, 
também exercer a farma-
covigilância, analisando 
os eventos adversos des-
sa vacina para que, de-
pois, as demais doses se-
jam liberadas”, ressaltou 
Geraldo Medeiros.

A restrição imposta 
pela Anvisa implica que 
cada Estado receberá 
uma quantidade sufi-
ciente para duas doses 
de 1% da população e só 
poderá aplicar em adul-
tos de 18 a 60 anos de 
idade, ainda não vacina-
dos e, especificamente, 
para a população sem 
comorbidades. 

No início de junho, 
a Anvisa autorizou a im-
portação excepcional de 
doses da Sputnik V para 
seis estados do Nordes-
te. Em seguida, outros 
sete estados foram au-
torizados para realizar 
a importação, entre eles 
a Paraíba. O Consórcio 
Nordeste adquiriu 37 
milhões de doses em 
contrato firmado com o 
Fundo Soberano Russo, 
para o primeiro momen-
to. Montante que não 
poderá ser liberado en-
quanto a liberação para 
o uso seguir de forma 
excepcional.

Sputnik pode chegar 
este mês ao estado

viária para impulsionar o de-
senvolvimento de diversas 
regiões da Paraíba. 

 João Azevêdo também 
esteve no Instituto São Vi-
cente de Paulo, que acolhe 75 
idosos e já possui uma parce-
ria com o Governo do Estado, 
por meio do projeto Acolher, 
voltado ao atendimento de 
idosos institucionalizados.  

Ele ainda visitou a Casa 
da Criança Doutor João Mou-
ra. A instituição filantrópica 
funciona como creche-escola 
em tempo integral e atende 
mais de 270 crianças de 0 
a 6 anos. Durante a pande-
mia, a entidade manteve a 
assistência às famílias, com o 

fornecimento de cestas bási-
cas, kits de higiene, material 
pedagógico, além da dispo-
nibilização de aulas virtuais. 

Em Campina Grande, o 
governador esteve no Hospi-
tal de Ensino e Laboratórios 
de Pesquisa (Help) que rea-
liza atendimentos filantró-
picos e para o Sistema Único 
de Saúde (SUS). Cerca de 240 
pessoas são atendidas dia-
riamente no local que dispo-
nibilizará, inicialmente, 300 
leitos, dos quais 40 serão de 
Unidades de Terapia Intensi-
va, e 22 salas de cirurgia. No 
local, ele foi recebido pelo 
chanceler da Unifacisa, Dal-
ton Gadelha, que apresentou 

as instalações do empreendi-
mento que tem uma área de 
construção de 300 metros 
quadrados.  

“Tivemos uma reunião 
na Associação Comercial de 
Campina Grande onde discu-
timos com diversos segmen-
tos produtivos as questões 
referentes à retomada da 
economia, a partir da amplia-
ção da vacinação, visitamos 
instituições que já têm uma 
parceria com o Estado e que 
serão ampliadas em função 
das demandas existentes e o 
Hospital Help que já presta 
serviço aos paraibanos em 
uma estrutura de alta qua-
lidade”, comentou o gestor.

Covid-19

Paraíba receberá 
novos lotes de vacina

Um novo lote de 
vacinas da Pfizer, com 
600,2 mil doses, chegou 
ao Brasil ontem e será 
distribuído aos estados 
amanhã. De acordo com 
informações do secretá-
rio de Estado da Saúde, 
Geraldo Medeiros, 40 
mil doses do imunizante 
serão destinadas para o 
prosseguimento do Plano 
Nacional de Imunização 
na Paraíba. 

O montante será des-
tinado para a vacinação 
do público adulto, acima 
de 18 anos, sem comor-
bidades. Alguns municí-
pios, como João Pessoa, 
com vacinação atenden-
do o público acima de 40 
anos deverão ter a faixa 
etária ampliada para um 
novo público. Na capital 
paraibana, a expectativa 
é para prosseguimen-

to da vacinação de 40+ 
e  o início da vacinação 
do público a partir de 35 
anos.

Além do lote com 
doses da Pfizer, o Esta-
do receberá, na próxima 
segunda-feira, um con-
tingente de doses da As-
traZeneca, CoronaVac e 
Janssen, ainda sem quan-
titativo definido pelo Mi-
nistério da Saúde.

Até o momento, a Pa-
raíba recebeu 2.579.040 
doses. Sendo 1.189.700 
da AstraZeneca, produ-
zida pela Fiocruz em par-
ceria com a Universidade 
de Oxford; 1.084.080 da 
CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan 
em parceria com o labo-
ratório chinês Sinovac; 
243.360 doses da Pfizer, 
da farmacêutica de mes-
mo nome; e 61.900 doses 
da Janssen, de dose úni-
ca, braço farmacêutico da 
Johnson & Johnson.

O projeto da gestão mu-
nicipal de garantir o calça-
mento de todas as ruas da 
capital ganhou um grande 
reforço. Em reunião com o 
presidente do Banco Regio-
nal de Brasília (BRB), Paulo 
Henrique Costa, o prefeito 
Cícero Lucena garantiu um 
aporte de R$ 100 milhões 
que serão destinados para 
a pavimentação de ruas e 
garantia de completa ur-
banização e infraestrutura 
de João Pessoa. O encontro 
aconteceu ontem em Brasí-
lia, onde o prefeito cumpre 
extensa agenda. 

“Tenho a alegria de 

anunciar que conseguimos 
recursos que serão utiliza-
dos para levar qualidade de 
vida e bem-estar para a nos-
sa cidade por meio da pavi-
mentação de ruas. Agradeço 
ao presidente do BRB pela 
receptividade e apoio a este 
projeto que tanto beneficia 
a cidade de João Pessoa”, de-
clarou o prefeito.

 O trabalho para pavi-
mentação das ruas da capi-
tal já foi iniciado. Dentro do 
programa ‘Agora tem Traba-
lho’, lançado este mês pelo 
prefeito Cícero Lucena, está 
previsto o calçamento de 
500 vias por toda a cidade.  

João Pessoa irá receber 
R$ 100 mi para calçar ruas

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

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



Paraíba
Cigarro ilegal
Cerca de 125 mil carteiras de cigarros foram apreen-
didas pela Polícia Militar, em Serra Branca, no Cariri 
do estado. A carga estava sem nota fiscal. Página 7
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Seplan informou que estão sendo plenajadas ações de pavimentação, esgotamento sanitário e iluminação

Porto do Capim vai passar 
por obras de revitalização
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As intervenções no Porto 
do Capim, tão esperadas e ao 
mesmo tempo temidas pela 
comunidade, estão em discus-
são na Prefeitura de João Pes-
soa. A gestão pretende avançar 
com o projeto de revitalização-
envolvendo todos no debate, 
incluindo, principalmente, os 
moradores da área e o Ministé-
rio Público Federal (MPF). Um 
novo projeto está sendo elabo-
rado, mas ainda não há detalhes, 
conforme a Secretaria de Plane-
jamento (Seplan), que iniciou 
os entendimentos realizando 
contato com a comunidade.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Seplan, a 
Prefeitura de João Pessoa tem 
interesse em revitalizar a área 
e devolver à população o local 
onde a cidade nasceu. A inten-
ção é tornar o Centro Histórico 
habitável, proposta que inclui 
o Porto do Capim. A iniciativa 
envolve, entre outros aspectos, 
iluminação, esgoto, pavimen-
tação, sistema viário, e conta 
com a participação de várias 
secretarias como Habitação, 
Infraestrutura, Turismo, Fun-
dação Cultural de João Pessoa 
(Funjope) e Desenvolvimento 
Social.

Além disso, exige a par-
ticipação do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e do Instituto 
Histórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep), já que a 

área é tombada. A Seplan in-
formou que, através do diálogo 
com os moradores, será discu-
tido como retirá-los dos locais 
de risco e, ao mesmo tempo, 
mantê-los próximos à área do 
Porto do Capim, onde muitos 
vivem desde a infância. A Secre-
taria destacou que a situação é 
delicada e, por isso, foi aberto 
esse canal para iniciar os enten-
dimentos com a comunidade.

A dona de casa Célia Cou-
tinho lembrou que muitos mo-
radores dependem da pesca e 
ficar longe do rio e do mangue 
prejudica a sobrevivência. O 
desempregado José Cardoso é 
um dos que buscam o sustento 
direto na maré. “Vivo disso aqui, 
minha história é aqui”, resumiu. 
A mãe dele, a aposentada Maria 
de Lourdes Silva, 69 anos, atra-
vessa o Rio Sanhauá todos os 
dias em sua canoa para cuidar 
do roçado. “Toda minha vida foi 
construída nesse local. Tenho 
muita esperança de continuar 
por aqui”, declarou. 

Há 45 vivendo no Porto do 
Capim, a aposentada Maria da 
Penha Silva Barreto afirmou 
que representantes da Prefei-
tura estiveram no local para 
iniciar as conversas. “Acho 
positivo, porque com a outra 
gestão não tinha acordo, que-
riam tirar a gente. Agora, tem 
uma proposta de conversar. Eu, 
por exemplo, concordo em sair 
da minha casa, mas que seja 
para perto daqui. Isso já deu 
muita confusão, tanto que está 
na justiça”, declarou.

Caso na Justiça
O procurador do Ministério Público Federal (MPF), 

José Godoy, disse que o MPF aguarda um decreto ou 
lei municipal reconhecendo a comunidade do Porto do 
Capim como uma comunidade tradicional ribeirinha. 
Isso, segundo ele, já ocorre, por exemplo, no âmbito 
federal, com mais de um órgão reconhecendo, e no 
estadual. “Independente dessa questão, nós temos 
visto, desde o início do ano, esse interesse em tratar 
o assunto de forma mais humanizada e em forma 
de diálogo. Eu diria que está havendo um exercício 
de auteridade, ou seja, considerar o outro digno de 
ser ouvido”, afirmou.

Para Godoy, a gestão municipal está entendendo 
que a comunidade é digna de ser escutada. “Essa 
nova postura tem sido vista com bons olhos e espero 
que, em breve, a gente possa resolver os imbróglios 
todos, porque existem desdobramentos”. Ele afirmou 
que há, por exemplo, uma ação judicial tramitando na 
1ª Vara Federal, onde brigam, de um lado o Ministério 
Público Federal e Defensoria Pública e representante 
da comunidade e, do outro lado, a prefeitura. 

“Mesmo tendo ajuizado, a gente sempre este-
ve aberto ao diálogo e, vendo que a gestão estava 
disposta a fazer isso, não vamos titubear em sentar, 
porque o interesse público, da comunidade e de 
João Pessoa é mais importante”, disse. O procurador 
acrescentou que hoje há uma perspectiva realista e 
que diz respeito aos direitos humanos. “Esperamos 
que continue assim. Esses seis meses têm sido de 
tratativas e tem avançado e reputamos como satis-
fatório nesse momento”, afirmou. 

O MPF tem um inquérito civil público que acom-
panha o caso e foi ajuizada uma ação. “Se mais 
adiante fecharmos algum acordo, iremos ao Judi-
ciário e pedimos para encerrar a ação civil pública. 
Ainda continuam ativos o inquérito civil público, que 
acompanha o caso e tramita dentro do Ministério 
Público, e continua ativa uma ação civil pública que 
está ajuizada na Justiça Federal, que segue ativa até 
o momento de chegarmos a um consenso e poder-
mos encerrar esses procedimentos”, completou o 
procurador José Godoy. 

História de 
um impasse

O projeto que 
prevê melhorias para 
o Porto do Capim se 
arrasta desde 2009. 
A intenção seria re-
vitalizar o local com 
a proposta do Parque 
Sanhauá. Na gestão do 
prefeito Luciano Car-
taxo, foram iniciadas 
algumas ações, como 
a demolição de casas 
na Vila Nassau. No en-
tanto, os demais mo-
radores discordaram 
da metodologia. 

No Porto do Ca-
pim, além da Vila Nas-
sau, há a Praça 15, e os 
moradores chegaram 
a receber uma propos-
ta de auxílio-aluguel 
para, posteriormen-
te, serem relocados 
para um condomínio 
construído pela Pre-
feitura na comunidade 
Saturnino de Brito, no 
bairro de Cruz das Ar-
mas. Porém, os planos 
de intervenção na área 
não avançaram.

Algumas mudan-
ças foram feitas no 
projeto original pre-
visto para o Porto do 
Capim, incluindo a re-
vitalização de imóveis 
históricos na região, a 
exemplo da Alfândega. 
Em 2013, foi anuncia-
do que o projeto do 
Complexo do Porto 
do Capim contaria 
com recursos do Go-
verno Federal através 
do Programa de Acele-
ração do Crescimento 
do Centro Histórico 
(PACCH). Na época, o 
projeto estava orçado 
em R$ 106 milhões.

O projeto do Par-
que Ecológico Sanhauá 
foi apresentado em 
2019, inclusive com 
autorização do início 
das obras, que previa 
a retirada de algumas 
famílias para permitir 
o andamento da obra, 
o que gerou protestos 
dos moradores. Entre 
outras mudanças, es-
tava prevista a cons-
trução de uma praça 
e um mirante. 

O Ministério Pú-
blico Federal (MPF), 
Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artísti-
co da Paraíba (Iphaep), 
Defensoria Pública da 
União (DPU) e do Es-
tado (DPE) entraram 
na discussão, mas as 
ideias nunca saíram 
do papel.

A Prefeitura 
de João Pessoa 
informou que 

quer envolver a 
comunidade na 

discussão do novo 
projeto para a área.

Fotos: Roberto Guedes

o ComEço da CidadE
n O Porto do Capim fica às margens do Rio Sanhauá, área de mangue ocupada por várias construções 
irregulares. Foi nessa região por onde chegaram os primeiros habitantes da futura João Pessoa.
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Sintomas de doenças relacionadas ao 
aparelho respiratório têm semelhanças 
com os da covid-19, porém, são mais leves 
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

No inverno, é comum 
o aumento no número de 
diagnósticos relacionados a 
alergias e doenças respira-
tórias, como as gripes, cri-
ses de asma, rinite alérgica, 
sinusite e outras. De acordo 
com a pneumologista Maria 
Enedina Scuarcialupi, elas 
possuem semelhanças com a 
covid-19, porque existem sin-
tomas respiratórios comuns 
e que podem trazer dúvidas 
ao paciente sobre qual é o seu 
real problema. Porém, exis-
tem algumas características 
que permitem diferenciá-las.

O s  p a -
cientes com 
doenças res-
p i r a t ó r i a s 
podem apre-
sentar coriza, 
nariz entupi-
do, tosse e dor 
de garganta. 
Todos esses 
sintomas apa-
recem tanto na 
gripe, rinite e 
sinusite como na covid-19. E 
na asma, o cansaço também 
acontece igual ao coronaví-
rus. “Tem semelhança porque 
os sintomas respiratórios são 
comuns nessas doenças. Mas, 
os sintomas da covid são mais 
intensos, mais persistentes e 
associados aos sintomas res-
piratórios têm também muita 
febre, diarréia, dor no corpo e 
no tórax, perda do olfato e pa-
ladar, além de muita fraqueza 
no corpo”, esclarece a médica.

A especialista lembra 
ainda que o asmático sabe 
perceber os sintomas da sua 
doença e, com isso, usa as me-

dicações corretas para aliviar 
o problema. Os medicamen-
tos da asma, porém, não cos-
tumam tratar ossintomadas 
da covid-19. 

Outra diferença é que os 
sintomas da covid-19 costu-
mam durar mais tempo do 
que as outras doenças res-
piratórias. Alguns pacientes, 
inclusive, podem ficar com 
falta de ar e tosse por mais de 
30 dias. As sequelas pulmo-
nares, entretanto, tem uma 
parcela menor de registros, 
geralmente nos mais graves 
que ficaram na UTI ou foram 
intubados.

“Alguns melhoram após 
90 dias, 120 dias ou até 180 

dias. E outros 
evoluem com 
fibrose pul-
monar que 
ainda não sa-
bemos se será 
para sempre.
J á  h o u v e 
transplantes 
de pulmão 
no Einstein e 
no Incor/HC/
FMUSP por fi-

brose pós covid-19”, observa 
a penumologista.

A preocupação com a 
saúde respiratória se in-
tensificou desde o início da 
pandemia, em especial nestes 
pacientes. Durante os meses 
mais frios do ano, aumenta a 
incidência de casos de doen-
ças respiratórias, principal-
mente em crianças e idosos. 
No entanto, ela esclarece que 
se o jovem já é portador de 
asma e o de meia idade tem 
Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) as mudanças 
no clima favorecem a descom-
pensação da doença crônica.

Doenças 
respiratórias 
aumentam 
no inverno 

Tratamento deve ser feito com orientação médica
Em todos os casos, ao aparecer 

os sintomas é importante procurar 
um médico para o tratamento ade-
quado. Com isso, a pneumologista, 
orienta que uma alimentação rica 
em frutas, verduras e legumes auxilia 
na prevenção. O gengibre e o mel 
também são aconselhados. Quem 
tiver indicação, além da vacina da 
covid-19, também deve tomar a 
vacina da gripe H1N1 e antipneu-
mocócica. O médico pode indicar 
com receita.

“Bastante hidratação e ali-
mentos frescos e saudáveis podem 
ajudar. É bom ter um médico de 
confiança, um pneumologista é 
o especialista dessas doenças. O 
CRM tem registros dos médicos 
especialistas, tem um cadastro cha-
mado RQE”, acrescentou Enedina 
Scuarcialupi. 

A pneumologista ressalta que 
o doente respiratório tem um perfil 
de má adesão ao tratamento e des-
conhecimento da doença. Por isso, 
a informação acerca do problema e 
também do seu tratamento, evita o 
aumento dos casos. 

“São cerca de 20 milhões de 
asmáticos no Brasil e oito milhões 
de DPOC. Muito gasto com recursos 
hospitalares, muitas vidas perdidas 
que poderiam ser evitados se trata-
dos precocemente e se as pessoas 
soubessem que precisam procurar 
atendimento cedo”, defendeu Ene-
dinaScuarcialupi.

Fatores agravantes
Conforme a especialista, o ci-

garro (qualquer tipo ou forma de 
fumar/vaporizar) é um perigo a 
mais. Ele destrói as defesas locais 
do pulmão e do sistema imunológi-
co e, inclusive são provocadores de 
doenças respiratórias crônicas. Ou-
tro fator agravante é o consumo de 
bebidas alcoólicas que também po-

dem reduzir o sistema imunológico.
 A Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica é provocada pelo cigarro 
e conhecida popularmente como 
enfisema pulmonar. “Na verdade 
o cigarro provoca lesões nos brôn-
quios (bronquite crônica que leva a 
obstrução) e destruição do tecido dos 
alvéolos que é o enfisema”, acres-
centa.  Enedina Scuarcialupi reforça 
que as fogueiras e fumaças irritam 
o aparelho respiratório e provavam 
lesões favorecendo as infecções 
respiratórias e alergias. 

Tipos mais comuns
Renite, sinusite, bronquite são 

os tipos mais comuns de doenças 
respiratórias. Elas podem ser con-
troladas e amenizadas  para que 
o paciente não sofra com tantas 
crises, especialmente as crianças e 
os idosos, que são mais fracos e es-
tão mais suscetíveis a apresentarem 
sintomas dessas doenças. Para isso, 
é importante a pessoa conhecer os 
fatores de risco e as características de 
cada doença respiratória crônica. de 
cada uma delas.

A renite, por exemplo, é uma 
inflamação da mucosa que reveste a 
via nasal, no interior do nariz. O con-
tato com substâncias como poeira, 
ácaros e fungos tem potencial para 
desencadear o problema. 

Já a sinusite é uma inflamação 
autolimitada na mucosa e em toda 
a região dos seios da face (área do 
crânio composta por cavidades ós-
seas que ficam localizadas na região 
ao redor do nariz, maçãs do rosto e 
olhos).  

Gripes e alergias podem  de-
sencadear a sinusite. Quando os 
sintomas se tornam cíclicos ou du-
ram mais de 12 semanas, a sinusite 
é considerada crônica.

Por último, a bronquite é a infla-
mação na região dos brônquios (vias 
aéreas cuja função é transportar o 
oxigênio do ambiente externo até os 
pulmões). Essa inflamação estreita 
o espaço para a passagem de ar, 
tornando a respiração mais lenta, 
vagarosa e cansativa.

A preocupação com a 
saúde respiratória se 
intensificou desde o 

início da pandemia da 
covid-19, especialmente 
nos pacientes crônicos. 

Cuidados
Conhecer as doenças respiratórias e 
as suas causas ajuda a evitar que os 

pacientes tenham crises.

Avenida Hilton Souto Maior

Semob-JP orienta sobre mudanças no trânsito
A Superintendência 

Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) está realizando 
uma ação de orientação 
da população que transita 
na Avenida Hilton Souto 
Maior, no bairro José Amé-
rico, que está recebendo 
investimentos importantes 
na mobilidade urbana pela 
Prefeitura da Capital para 
melhorar a fluidez e a se-
gurança do tráfego no local.

 Equipes da Divisão 
de Educação (Died) da Se-
mob-JP foram designadas 
pelo órgão para orientar 
condutores de veículos e 
pedestres e distribuir ma-
terial impresso informativo 
de como vai ficar com a 

requalificação da Hilton 
Souto Maior, a partir de 
amanhã, com a entrega das 
obras pelo prefeito Cícero 
Lucena.

A ação da Died foi ini-
ciada terça-feira (6), conti-
nuou ontem, indo até hoje. 

Os agentes se revezam 
em dois horários, das 7h às 
9h e 16h às 18h, nos pontos 
com maior circulação de 
veículos e pedestres, onde 
as pessoas são informadas 
do objetivo das mudanças, 
que é trazer melhorias de 
segurança e fluidez viá-
ria na avenida, e de como 
o trânsito no trecho vai 
passar a operar, estando 
descrito e ilustrado no in-
formativo que é entregue 

pelos agentes da Died no 
momento da abordagem.

“Esse trabalho de in-
formação e orientação é 
importante para que as 
pessoas conheçam com 
antecedência as mudanças 
no local”, destacou George 
Morais, superintendente 
da Semob-JP. 

Equipes da Divisão 
de Educação estão 

informando a população 
sobre as mudanças que 

passam a valer amanhã.
Confira o mapa com as alterações que estão sendo realizadas pela Semob-JP na Avenida Hilton Souto Maior

Foto: Semob-JP

Crianças e idosos são mais 
suscetíveis às doenças respiratórias, 
muitas vezes, precisando 
do uso de medicação que 
ajude a aliviar os sintomas

Foto: Pixabay
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Mercadoria, estimada em R$ 650 mil, vinha de Pernambuco e seria comercializada em Campina Grande
Cerca de 125 mil car-

teiras de cigarros foram 
apreendidas pela Polícia 
Militar no município de 
Serra Branca, localizado no 
Cariri do Estado. A carga 
estava sem nota fiscal e era 
transportada de Pernam-
buco para Campina Gran-
de quando foi interceptada 
pela PM.

O carregamento estava 
em um veículo que foi abor-
dado pelos policiais do 11º 
Batalhão. Ao todo, foram 
apreendidas 125 caixas com 
50 pacotes de cigarro em 
cada uma delas. Já em cada 
pacote havia 20 carteiras de 
cigarro. Toda a carga estava 
sem nota fiscal. Um segun-

do veículo que dava apoio 
a esse primeiro também foi 
abordado. Ambos os moto-
ristas, que têm 48 e 27 anos 
de idade, foram detidos.

Segundo os policiais do 
11º Batalhão, a carga vinha 
do município de Arcoverde, 
em Pernambuco, e iria para 
Campina Grande, onde seria 
distribuída e comercializa-
da. A apreensão da merca-
doria pode ter dado um pre-
juízo de R$ 650 mil ao grupo 
criminoso. Todo o material 
apreendido e os motoristas 
detidos foram apresentados 
na Delegacia da Polícia Civil 
na cidade de Monteiro, onde 
foram autuados pelo crime 
de descaminho.

Carga de cigarros sem nota 
fiscal é apreendida no Cariri

Todo o material apreendido - 125 
mil carteiras de cigarros - e os dois 
motoristas foram encaminhados à 

delegacia de Monteiro 

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar desarti-
culou mais um ponto de ven-
da de drogas e prendeu um 
suspeito de atuar no tráfico 
da zona norte de João Pessoa. 
A ação da PM aconteceu na 
noite da última terça-feira, 
no bairro de Mandacaru.

O suspeito, que tem 21 
anos de idade, foi abordado e 
detido pelos policiais do Ba-
talhão Especializado em Po-
liciamento com Motocicletas 
(BEPMotos), que apuravam 
denúncia de tráfico no local. 
Com o homem, a PM encon-
trou um simulacro de arma de 
fogo e porções de drogas. Em 
diligências complementares, 
mais drogas que eram comer-
cializadas pelo suspeito foram 
encontradas na localidade.

Ao todo, os policiais do 
BEPMotos apreenderam 35 
pinos de substância seme-
lhante à cocaína, a réplica de 
pistola, material para empa-
cotar os entorpecentes, ba-
lança de precisão, dinheiro, 

caderno de anotações da dí-
vida do tráfico e até uma ma-
quineta de cartão de crédito. 
A ocorrência, os materiais 
apreendidos e o suspeito 
preso foram apresentados na 
Central de Flagrantes.

Quebra de regime
Na mesma noite, na zona 

sul, policiais do BEPMotos 
abordaram um homem que 
estava com tornozeleira ele-
trônica e que, por estar fora 
de sua residência em horário 
que não é permitido, foi deti-
do e apresentado na Peniten-
ciária de Segurança Média.

Arma apreendida
Durante a tarde, em um 

distrito do município de Sapé, 
o motopatrulhamento apreen-
deu uma espingarda de calibre 
indefinido. A arma estava com 
um suspeito que fugiu ao per-
ceber a aproximação da PM. 
O armamento foi apresentado 
na 6ª Delegacia Distrital.

Ação da PM desarticula 
ponto de tráfico em JP

Emlur registra mais de cinco mil demandas em 2021
O serviço de teleaten-

dimento da Autarquia Espe-
cial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur) registrou, 
no primeiro semestre deste 
ano, 5.226 demandas da po-
pulação, por meio do telefone 
0800 083 2425. O pedido de 
vistoria de resíduos de podas 
de árvores, com 2.240 soli-
citações, lidera a lista de de-
mandas. Com tema correlato, 
foram registrados 162 pedi-
dos de coletas de poda.

“O serviço de teleatendi-
mento é um importante canal 

de comunicação da popula-
ção com a Emlur. Desta for-
ma, podemos ajustar nossos 
serviços para melhor servir 
as pessoas, conforme suas 
necessidades”, afirma o su-
perintendente executivo da 
Emlur, Igo Morais.

O serviço de coleta de re-
síduos de podas é realizado 
diariamente, mediante a so-
licitação da população. Nesta 
quarta-feira (7), por exemplo, 
está sendo executado nos bair-
ros de Cristo Redentor, Rangel, 
Cruz das Armas, Centro, Man-

dacaru, Treze de Maio, Bancá-
rios e Mangabeira.

Já a coleta de entulhos, 
que teve 149 solicitações, no 
primeiro semestre, está sen-
do realizado nos bairros de 
Roger, Mandacaru, Valentina 
Figueiredo e Cristo Redentor. 
O balanço semestral ainda re-
gistrou 398 pedidos de visto-
ria de entulhos, na cidade.

Outras demandas com 
destaque são: vistoria de 
metralha de construção civil 
(564), recolhimento de ma-
teriais reutilizáveis por meio 

do cata-treco (418), denúncia 
de lixo em terrenos (318), co-
leta de lixo domiciliar (285), 
serviço de capinação (246) e 
coleta desses resíduos (100).

Deveres
Igo Morais destaca que a 

limpeza de terreno não edi-
ficado ou não habitado deve 
ser feita pelo proprietário do 
imóvel, conforme o Regula-
mento de Limpeza Urbana de 
João Pessoa (Decreto Munici-
pal nº 3.316/1997). A Emlur 
fiscaliza os terrenos e conta 

com a participação da popu-
lação nas denúncias. Quan-
to à metralha de construção 
civil, seu descarte também é 
responsabilidade do gerador 
dos resíduos.

“Também esperamos que 
as pessoas não utilizem esses 
terrenos como pontos de lixo. 
Contamos com o apoio da po-
pulação no descarte correto de 
resíduos, que só deixem o lixo 
na calçada nos dias de coleta, 
que ocorre três vezes na sema-
na, em toda a cidade, com ex-
ceção dos bairros da orla, em 

que o recolhimento é diário, 
em razão da grande geração de 
resíduos sólidos”, ressalta o su-
perintendente executivo.

Os serviços de capina-
ção e roçagem são realizados 
diariamente pela Emlur e en-
volvem o trabalho de aproxi-
madamente 300 agentes de 
limpeza. Nesta semana, os 
serviços estão sendo execu-
tados nos bairros de Jardim 
Veneza, Cidade Verde, Valen-
tina, Paratibe, Monsenhor 
Magno, Bairro dos Estados e 
Pedro Gondim.

Réplica de arma, droga, dinheiro e caderno de anotações foram apreendidos

Foto: Secom/JP

Em Mangabeira

Polícia prende foragido e descobre 
vários sacos de maconha enterrados

A Polícia Militar cap-
turou mais um foragido da 
Justiça, apreendeu drogas 
que estavam enterradas, 
um adolescente e uma 
arma de fogo em João Pes-
soa. As ações aconteceram 
na tarde da terça-feira, em 
bairros da capital.

No bairro de Manga-
beira VIII, na comunidade 
do Irã, policiais da Força 
Regional localizaram cerca 
de 2,5 quilos de substân-
cia semelhante à maconha 
que estavam enterrados. A 
PM chegou a uma região de 
mata após receber denún-
cias de um ponto de tráfico. 
No local, além de barracas 
improvisadas usadas pelos 
traficantes e uma réplica de 
pistola, os policiais encon-
traram terra remexida no 
chão e com o auxílio de uma 
pá, desenterraram vários 
sacos com maconha. No lo-
cal ninguém foi encontrado.

Na zona norte, na co-
munidade do S, no Baixo 
Roger, policiais do 1º Ba-
talhão capturaram um ho-
mem de 24 anos, foragido 
da Justiça, que era procura-
do pelos crimes de tráfico 
de drogas e porte ilegal de 
arma de fogo.

Já no bairro Alto do 
Mateus, policiais da For-
ça Tática do 1º Batalhão 
apreenderam um revólver 
calibre 38 que estava com 
um grupo de suspeitos, que 
tentou fugir ao perceber a 
chegada da PM na região 
da comunidade São Judas 

Tadeu. Um adolescente de 
17 anos de idade teve a 
fuga frustrada e foi detido 
pela PM. O caso foi apre-
sentado na Delegacia da 
Infância e Juventude.

As demais ocorrên-
cias foram apresentadas na 
Central de Flagrantes.

quilos de drogas foram 
apreendidos pela polícia 

durante operação na 
comunidade do Irã

2,5

A droga estava embalada em sacos e enterrada em região de mata, onde suspeitos usavam barracas improvisadas  

Foto: Secom/PB
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Faixa etária acima dos 60 anos respondia por 80% dos óbitos, mas após a vacinação o índice diminuiu para 40% 

Os números de morte pela 
covid-19 na Paraíba sinalizam 
que a vacinação está produzin-
do efeitos positivos no Estado, 
principalmente entre os ido-
sos, primeiro público a receber 
prioridade na campanha (junto 
com os profissionais da saúde). 
Em junho de 2020, as pessoas 
com mais de 60 anos represen-
taram 73,5% dos óbitos. No 
mesmo período deste ano - cin-
co meses após o início da vaci-
nação - esse percentual baixou 
para 41%.

Em janeiro de 2021, 80% 
dos óbitos atingiam pessoas 
com 60 anos ou mais, mas no 
período compreendido de 23 
de maio a 19 de junho de 2021, 
observou-se uma redução de 
50% dos óbitos (uma variação 
percentual de 80% para 40% 
na participação desta faixa etá-
ria entre as mortes). 

Ou seja, mais da metade 
das mortes por covid-19 re-
gistradas no mês passado na 
Paraíba foram de pessoas com 
menos de 60 anos. A constata-
ção é de um levantamento feito 
pelo Jornal A União com base 
no Boletim Epidemiológico da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Segundo os dados, em 
junho de 2020, foram regis-
tradas 591 mortes de pessoas 
com mais de 60 na Paraíba, 

contra 368 em junho deste ano, 
uma redução de 37%.

O secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
avalia a vacinação como maior 
motivador do novo momento, 
de maior estabilidade, no en-
frentamento à pandemia da 
covid-19. “Estamos muito fe-
lizes, isso mostra que as vaci-
nas têm eficácia e efetividade, 
todas elas, as quatro vacinas 
em circulação no nosso Estado. 
Estamos hoje em um cenário 
totalmente diferente do início 

da pandemia, em que a popula-
ção idosa, acima de 60 anos, era 
mais acometida e com o maior 
número de óbitos. Hoje temos 
uma diminuição de quase 40% 
do número de idosos acometi-
dos com a doença. Isto porque 
toda a população acima de 60 
anos já foi vacinada com a pri-
meira e com a segunda dose. 
Então esses resultados são 

reflexo da vacinação”, afirmou 
Geraldo Medeiros.

A faixa etária dos 80 aos 
89 anos representava, em ju-
nho do ano passado, o maior 
percentual entre os óbitos por 
covid-19 na Paraíba: 24,13% 
do total. Já em junho de 2021, 
foi a faixa dos 50 aos 59 anos 
que concentrou a maior parce-
la das mortes (24,39%). Os óbi-
tos na faixa dos 80 a 89 repre-
sentam, agora, apenas 11,92% 
do total.

Com a queda, os indiví-
duos mais jovens têm sido 
maioria no número de óbitos 
registrados no Estado neste 
momento. As populações de 
30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e 
de 50 a 59 anos apresentaram 
uma variação para mais na par-
ticipação entre os óbitos ocor-
ridos em pontos percentuais 
de 9%, 15% e 20%, respecti-
vamente. “Hoje evoluímos para 
um novo perfil de pacientes 
acometidos, que são os jovens. 
Temos de 65% a 70% dos lei-
tos ocupados por pessoas abai-
xo de 50 anos, com uma maior 
permanência hospitalar tam-
bém”, evidenciou o secretário.

Na capital, a redução da 
participação dos idosos no to-
tal de mortes foi semelhante. 
Em junho de 2020, 75,8% dos 
óbitos foram de pessoas com 
mais de 60 anos. No mês passa-
do, esse percentual havia bai-

Da Redação

Mortes de idosos por covid-19 
têm queda de 50% na Paraíba

Toda a população paraibana acima dos 60 anos foi imunizada com a primeira e segunda dose das vacinas contra a covid-19

Foto: Marcus Antonius

xado para 41,4%. A faixa etária 
com maior parcela no número 
de mortes deixou de ser a de 
80 a 89 anos (que representava 
26,2% em 2020) e passou para 
50 a 59 anos (24,73% das mor-
tes no mês passado).

Daniel Beltrammi, secre-
tário executivo de Gestão de 
Redes de Saúde da Paraíba, re-
força  que “a imunização passa 
a ser eficiente a partir do mo-
mento em que 70% dos indi-

víduos estão vacinados, até lá, 
o uso de máscaras e distancia-
mento social continuam obriga-
tórios”. 

O número de óbitos conti-
nua alto e o quadro em 2021 é 
pior do que o de 2020. Para se 
ter ideia, nos seis primeiros me-
ses deste ano, a Paraíba regis-
trou 33,6% mais mortes do que 
nos nove meses de pandemia 
de 2020. Foram 4.959 este ano, 
contra 3.711 no ano passado. 

O mês mais crítico foi mar-
ço, quando a Paraíba teve 1.298 
óbitos, média de quase 42 mor-
tes por dia, ou uma a cada 34 
minutos. Desde então, os núme-
ros vêm caindo, porém perma-
necem em patamar mais eleva-
do do que os de 2020. Em abril, 
o número de óbitos baixou para 
1.044; em maio, para 838, e, em 
junho, 898. No ano passado, o 
pior resultado foi registrado em 
junho, com 804 mortes.

UTI Covid do Hospital de Clínicas usa tecnologia de ponta contra o coronavírus 

Grávidas vacinadas com AstraZeneca querem ser liberadas para receber a 2ª dose

Os casos moderados ou gra-
ves de covid-19 podem exigir 
equipamentos que oferecem oxi-
gênio para o organismo de uma 
forma ou de outra. O Hospital de 
Clínicas, em Campina Grande, 
vem usando nos tratamentos de 
pacientes internados na Unidade 
de Terapia Intensiva um equipa-
mento considerado de elevado 

padrão na área médica. É o ca-
teter nasal de alto fluxo.

A tecnologia, considerada 
de ponta, fornece ainda mais 
oxigênio aos pulmões através de 
dutos com um diâmetro maior 
ligados ao nariz.

“Hoje o cateter nasal de alto 
fluxo é o que temos de mais mo-
derno na estratégia não invasiva 

no tratamento de pacientes com 
covid. É uma ferramenta de fun-
damental importância pra evitar 
que o paciente seja intubado”, 
explicou o médico Siddharta La-
cerda.

A tecnologia vem sendo usa-
da em grandes centros de saúde 
particulares do país. Na Paraíba, 
o HC é o único hospital público a 

fazer o uso do dispositivo. Com 
isso, a unidade tem conquistado 
excelentes números nas taxas de 
recuperação da doença. No últi-
mo mês de junho, por exemplo, 
foram 227 altas médicas e uma 
taxa de recuperação que varia 
entre 75% e 80%.

“Nós dispomos de mais de 
15 cateteres de alto fluxo, e o 

uso em nosso serviço, aliado a 
outras ferramentas, tem retra-
tado a baixa taxa de mortalida-
de do Hospital de Clínicas de 
Campina Grande”, evidenciou 
o especialista. 

O Hospital de Clínicas está 
em funcionamento, exclusiva-
mente para tratamento de casos 
de covid-19, desde julho de 2020.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) re-
comendou no início do mês de 
maio deste ano, que a vacina 
da AstraZeneca/Fiocruz con-
tra a covid-19, não fosse mais 
aplicada em gestantes, decisão 
tomada após a morte de uma 
grávida,  por acidente vascular 
cerebral, que havia recebido a 
dose do imunizante. A relação 
entre a vacina e o óbito ainda 
está sendo investigada. 

A questão é que antes da 
recomendação da Anvisa, o 
imunizante chegou a ser ad-
ministrado para esse grupo. 
Na Paraíba, segundo dados 
enviados pelos municípios ao 
Ministério da Saúde, 666 ges-
tantes foram imunizadas com 
a primeira dose da AstraZe-
neca. O estado segue o Plano 
Nacional de Imunização (PNI) 
que orienta a administração 
da segunda dose 45 dias após 
o parto. 

A decisão está gerando im-
passe em todo o país que já 
possui alguns movimentos em 
prol da antecipação da segun-
da dose do imunizante. O @

O mês mais crítico foi 
março deste ano, quando 

a Paraíba teve 1.298 
óbitos, média de quase 
42 mortes por dia, ou 

uma a cada 34 minutos.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Autoridades de saúde ainda investigam a relação entre a vacina AstraZeneca e óbitos de grávidas

d2gestantesastrazeneca lançou 
um abaixo assinado que reuniu 
até esta quarta-feira, 7, quase 3 
mil assinaturas. Na rede, deze-
nas de depoimentos narram a 
angústia e o medo de quem vai 
ter que esperar, em alguns ca-
sos por mais de nove meses, a 
depender da idade gestacional, 
para ter o ciclo de imunização 
completo. 

No abaixo assinado organi-
zado pelo grupo @d2gestante-
sastrazeneca há informação de 
que pelo menos 1.500 grávidas 
receberam a primeira dose do 
imunizante da AstraZeneca em 
todo o país. Além do recebi-
mento da D2 em 90 dias as 
gestantes sugerem como se-

gunda opção a possibilidade 
de seguirem o esquema vaci-
nal com o imunizante da Pfizer, 
como fizeram Canadá, Coreia 
do Sul, Chile, espanha e Fran-
ça. No Brasil, Rio de Janeiro e 
Ceará autorizaram grávidas 
e puérperas vacinadas com a 
primeira dose da AstraZeneca 
a receberem a segunda dose 
da Pfizer.

O infectologista Fernan-
do Chagas, que desde o início 
da pandemia atua na linha de 
frente no combate a covid-19, 
faz uma avaliação sobre a si-
tuação dessas gestantes. “eu 
analiso que a decisão de aguar-
dar toda a gestação mais os 
45 dias após o nascimento do 

bebê, como sendo uma decisão 
cautelosa por parte dos ges-
tores. Mas não há ainda uma 
relação direta entre a AstraZe-
neca e o trombo com o período 
gestacional e puerpério, porque 
a própria condição de gravi-
dez e de puerpério já oferecem 
um risco de trombo até mesmo 
mesmo maior que a vacina iso-
ladamente”. Fernando Chagas 
defende a eficácia do imunizan-
te e faz um comparativo. 

“O risco de um evento 
trombótico com o uso da As-
traZeneca é de 0,0004%, se a 
gente for comparar, por exem-
plo, ao anticoncepcional, o 
risco dele formar o trombo é 
de 0,18%. então não há uma 
relação direta, porém já se ob-
servou em algumas gestantes 
eventos trombóticos, coinciden-
temente, alguns dias ou sema-
nas após terem sido vacinadas. 
Há uma possibilidade maior de 
não haver relação com a vaci-
na, mas como não se tem como 
excluir isso, para deixar essa 
população saudável, tranquila, 
optou-se por não vacinar a se-
gunda dose com AstraZeneza”, 
reforça. 

A respeito de uma segunda 
dose com outro imunizante, o 

infectologista coloca. “Na eu-
ropa optou-se em imunizar a 
segunda dose com Pfizer- que 
acabou somando-se à ação da 
AstraZeneca- e conseguiram 
um nível de proteção muito 
bom, e tem dado muito certo, 
e essa também seria uma op-
ção muito boa”. O especialista 
acredita que a administração 
da segunda dose com outro 
imunizante deverá ser adota-
do em todo o país. “então eu 
acredito que é uma tendência, 
já está sendo feito no Rio de Ja-
neiro, que deve ter a extensão 
avaliada no restante do Brasil”. 

A vacinação de grávidas 
com AstraZeneca foi suspensa 
em 11 de maio, após a morte 
de uma gestante de 35 anos 
por trombose no Rio de Janeiro. 
A orientação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), é considerada medi-
da de precaução e tem como 
base a insuficiência de dados 
relacionados à segurança do 
imunizante em relação às ges-
tantes. A bula do imunizante da 
AstraZeneca orienta as grávidas 
a não utilizarem o medicamen-
to sem orientação médica, mas 
não desaconselha a utilização 
do imunizante. 

Foto: Marcus Antonius
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Arte-educação
Mestra Doci fala sobre a Escola Viva Olho do Tempo, iniciativa 
que ganhou um documentário sobre os 22 anos de atuação 
cultural na Zona Sul de João Pessoa. Página 12
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Poeta, ativista, autor de livros e músicas, presidente 
da Funesc era um ser plural da ação cultural no estado

O jornalista, radialista, 
poeta e escritor Walter Galvão, 
que vinha ocupando a presi-
dência da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) 
desde junho de 2020, morreu 
na madrugada de ontem, aos 
64 anos de idade, em um hos-
pital na cidade de João Pessoa, 
onde estava internado há mais 
de uma semana para trata-
mento de um câncer, desco-
berto em fevereiro deste ano. 
A família atendeu ao pedido de 
Galvão e o corpo foi cremado 
na manhã de ontem.

“Galvão não era apenas 
um homem culto, mas de ação 
cultural”, disse a diretora pre-
sidente da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), a jor-
nalista Naná Garcez.

“É uma perda lamentável, 
mas Walter Galvão deixa um 
grande legado, por ser um ser 
plural, de vários talentos e um 
livre pensador”, frisou o diretor 
de Mídia Impressa da EPC, Wil-
liam Costa.

“Galvão foi um verdadeiro 
mestre, uma pessoa inspirado-
ra”, comentou o vice-presiden-
te da Funesc, Pedro Santos.

“Walter Galvão foi um es-
peculador de ideias”, destacou 
o jornalista, escritor e cronista 
Gonzaga Rodrigues. 

Naná Garcez lembrou que 
seu primeiro contato com Wal-
ter Galvão ocorreu no Jornal A 
União, quando ela era repórter 
e ele, secretário de redação. 
A diretora presidente da EPC 
relatou que, tempos depois, 
o reencontrou na Associação 
Paraibana de Imprensa, numa 
época que considerou “bastan-
te movimentada”, e, em segui-
da, através da amizade da sua 
filha com a filha de Galvão, Cla-

rice, se aproximou da família. 
“Era um homem cortês, muito 
ligado à música e à cultura”, 
enfatizou ela, acrescentando 
que teve a oportunidade de 
receber, com dedicatórias, os 
dois últimos livros que haviam 
sido lançados recentemente 
por Walter Galvão: 45 poses 
da palavra e Máximas de Marx 
– Introdução ao multiverso do 
pensar crítico, ambos pela Edi-
tora Ideia.

A propósito, Galvão con-
cedeu entrevista para o repór-
ter de A União, Joel Cavalcanti, 
no começo de junho, sobre o 
lançamento da obra Máximas 
de Marx. Em certo trecho, no-
ta-se a preocupação social do 
autor: “Acredito que a classe 
trabalhadora tomou consciên-
cia há tempos de que há uma 
mobilização dos donos do di-
nheiro, na perspectiva da obra 
de Marx, de caráter global, da 
supressão de direitos, da flexi-
bilização dos contratos, do can-
celamento das instâncias de se-
guridade, de desregulametação 
que concede segurança mínima 
para uma renda indispensável, 
da precarização geral”.

William Costa confes-
sou-se “extremamente triste” 
com a morte de Walter Galvão 
e lembrou momentos de sua 
convivência com o amigo. “É 
um profissional que aprendi 
a admirar logo cedo, quando 
comecei na Rádio Tabajara, em 
1986. Ele tinha uma forma di-
ferenciada e singular de escre-
ver, sendo um erudito, pensa-
dor que se aliava ao jornalista 
para democratizar suas ideias. 
Ora escrevia crônicas, críticas 
de cinema e outros textos uti-
lizando ferramentas da socio-
logia e filosofia e das próprias 
artes. Era um poeta, músico, 
um ser plural e a pluralidade 
é uma das marcas mais signifi-

cativas da vida. Sabia lidar com 
os contrários”, contou o diretor 
de Mídia Impressa da EPC. “O 
título de um dos seus livros, É 
provocando que a gente se en-
tende, o define muito bem. Ele 
foi editor do Correio da Paraíba 
e secretário de redação de O 
Norte e também, para a cultu-
ra, com seus livros de poesia, 
ensaio e memórias, é uma per-
da lamentável, mas fica o lega-
do de uma bela história de um 
vencedor”. 

O diretor de Mídia Im-
pressa da EPC ainda destacou 
o aspecto de gestor público 
de Walter Galvão. “Ele foi dire-
tor de Operações do Jornal A 
União e tenho bela recordação, 
como prova da sua competên-
cia, mas também de amizade 
e solidariedade. E, ainda, se-
cretário de Educação do Mu-
nicípio de João Pessoa e, atual-
mente, presidente da Funesc, 
demonstrando sempre muita 
competência e aberto ao diálo-
go”, disse William Costa. 

Durante a gestão de Gal-
vão como presidente da Fu-
nesc, Pedro Santos, na sua 
posição de vice, destacou a 
oportunidade de convivência 
e compartilhamento de expe-
riências com o gestor. “Galvão 
foi um verdadeiro mestre, uma 
pessoa inspiradora”, resumiu. 
“Depois das nossas reuniões, 
era comum ficarmos batendo 
papo e discutindo sobre arte, 
cultura, gestão pública, filoso-
fia e política. Ele era múltiplo, 
tinha um repertório de conhe-
cimento vasto. E era muito ge-
neroso. Tinha prazer em parti-
lhar conhecimento. Deixa um 
legado rico e uma história de 
contribuição intelectual para a 
Paraíba”, afirmou o vice-presi-
dente da Funesc. 

O jornalista veterano 
Gonzaga Rodrigues também 

lamentou a morte de Walter 
Galvão. “Ele foi um homem 
que pensou, lutou e escreveu 
além do que exige a profissão. 
Era um especulador de ideias 
e militante do pensamento. É 
um dos nomes que vai nos fa-
zer falta”, disse ele. 

O jornalista Jorge Rezen-
de, recordando das atuações 
do amigo em várias situações 
e locais, sempre percebeu uma 
constante na figura do jornalis-
ta: “Você se sentia seguro em 
tudo que fosse fazer. Ele era 
sempre uma referência ideal e 
passei isso em O Norte, Correio 
da Paraíba e A União. Galvão 
sempre foi apoio essencial. Ele 
era, ao mesmo tempo, duro, 
bastante crítico e sarcástico, 
mas com uma humanidade. 
Conseguia ter toda habilida-
de, conhecimento, cultura e 
política. Ele era um político na 
cultura e, ao mesmo tempo, um 
ativista cultural sem perder de 
vista a boa política”, definiu. 

Quem também é grato a 
Walter Galvão é o jornalista e 
crítico de cinema Renato Fé-
lix. “Ele me contratou em 2010 
para ser editor de Cultura do 
Correio da Paraíba. Apostou 
no meu trabalho e, durante o 
tempo em que ficamos no jor-
nal, o seu apoio era constante 
e foi um dos melhores editores. 
Ele conhecia muito e respirava 
cultura de uma maneira in-
tensa. Era uma pessoa muito 
prazerosa de interagir, genial e 
simpática. Não só eu, mas mui-
ta gente é agradecida a ele”, co-
mentou Félix.

Já em depoimento para 
a Rádio Tabajara, o jornalista 
Giovanni Meireles lembrou 
que conheceu o companheiro 
de profissão através do livro 
Metamorfose em Prantos, dos 
anos 1980. “Walter Galvão, 
para mim, consubstanciou-se 
daquela pessoa imaginária, 
apenas através dos livros, para 
um amigo, que frequentava a 

minha casa, se encontrava para 
tomar cerveja e ouvia discos 
junto com (o músico) Pedro 
Osmar, professor e fotógrafo 
Antônio David, professor do 
Curso de Comunicação, Da-
vid Fernandes, e o professor 
Jommard Muniz de Brito. E, 
hoje, eis que nos pega de sur-
presa a partida”, declarou ele. 

Além de jornalista, escri-
tor, poeta e gestor, Walter Gal-
vão também tinha paixão pelo 
futebol, associando o Botafogo 
da Paraíba à música. Ele foi o 
autor, juntamente com Roberto 
Carlos de Oliveira, e intérprete 
de um dos hinos históricos da 
torcida do Belo: uma versão 
da música do cantor inglês Rit-
chie, ‘Botinha Veneno’, que toca 
até hoje nas transmissões dos 
jogos do Maior da Paraíba pela 
Rádio Tabajara. O clube tam-
bém lamentou sua morte em 
nota (veja na página 21).

Guilherme Cabral  
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Morre escritor
e jornalista 
Walter Galvão

Foto: Ortilo Antonio/arquivo

Secretaria de Estado da Cultura e 
API lamentam morte do paraibano

Em nota nas redes sociais, o 
irmão de Walter Galvão, Lúcio 
Flávio, escreveu uma men-
sagem lamentando a perda. 
“Querido Galvão, meu guru. 
Você partiu. Você era mais do 
que um irmão para mim. Sua 

inteligência, seu amor pelos 
livros, sua cultura enciclopédica, 
sua solidariedade e seu com-
panheirismo faziam parte da 
sua existência e influenciaram 
decisivamente a minha”, diz ele. 
Para o Jornal A União, Lúcio 

confessou estar “muito triste. O 
amava muito”.

Em nota intitulada Adeus a 
Walter Galvão e assinada pelo 
secretário Damião Ramos Ca-
valcanti, a Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult-PB) registrou: 
“Homem íntegro e jornalista de 
percepção acurada, Walter teve 
como característica textos ela-
borados com invejável riqueza 
de informação e inconfundível 
nuance crítica. Trafegava com 
a mesma perícia em qualquer 
assunto que abordasse, mas se 
deleitava reportando ou elabo-
rando resenhas críticas sobre 
economia, comportamento 
social e o cenário político, do 
Estado ou do país”.

O texto de Damião Ramos 
Cavalcanti enalteceu ainda a 
“firmeza da opinião jornalística 

e o compromisso que assumiu 
em cada missão nesse meio 
não ofuscaram a sensibilidade 
artística. A Secult-PB lamenta 
profundamente a perda, mas 
registra como alento aos fami-
liares e aos amigos a extensa 
lista de serviços do bem deixa-
da por Walter, e o importante 
legado ao jornalismo brasileiro 
praticado com responsabilidade 
e visão crítica”.

A Associação Paraibana 
de Imprensa também divulgou 
uma nota de pesar sobre a 
morte do jornalista. “Com pas-
sagem em grandes veículos e 
gestões públicas, Galvão parte 
deixando um legado impres-
cindível para a comunicação 
paraibana. Dono de crônicas 
singulares e um olhar ímpar 
para o cotidiano, Walter Galvão 

militou por muito tempo no jor-
nalismo impresso”.

Em outro trecho, a Asso-
ciação Paraibana de Impren-
sa destacou: “Com uma veia 
cultural aguçada, também foi 
crítico de cinema e literário e 
era imortal na Academia Pa-
raibana de Cinema”, registrou 
a entidade, finalizando: “A API 
expressa seu mais profundo 
pesar para todos os amigos e 
familiares de Walter Galvão, 
com a certeza de que seu nome, 
história e patrimônio intelectual 
estarão vivendo eternamente 
no jornalismo e na sociedade 
paraibana”.

Galvão também deixa obras 
como Batalha dos Renegados 
(1981);  Herbert Vianna - O Som 
Diz Sim (1981) e Maio - 1968 
Vanguardas Revoluções (1999).

Foto: Ortilo Antonio

Para Secult-PB, Walter Galvão tinha um texto com invejável riqueza de informação 

Além de atuar como gestor da Funesc, 
Galvão recentemente tinha lançado 
duas obras: ‘45 poses da palavra’ e 
‘Máximas de Marx’

Leia mais na Página 13
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A obra em epígrafe, de Jean Sibelius, foi intitula-
da originalmente como ‘Kuolema’, que significa morte, 
vindo a ser renomeada posteriormente pelo autor como 
‘Valsa Triste’, opus 44. Mesmo sugerindo tema fúnebre, a 
música dedicada ao primeiro ato da peça teatral exprime 
comovente beleza e encadeia ânimos que oscilam entre a 
vida e o ocaso com fascinante harmonia.

No programa da performance, Sibelius escreveu 
descrição para a ‘Valsa Triste’ em plena sintonia com o 
enredo envolvendo previamente a plateia no universo a 
ser encenado:

É noite. O filho observa a mãe doente na cama ao lado 
e adormece de puro cansaço. Aos poucos, uma luz aver-
melhada se difunde pelo quarto e ouve-se o som de músi-
ca distante. O brilho da luz se intensifica até que os acor-
des de uma melodia em ritmo de valsa ecoam ao longe.

A mãe que estava adormecida acorda, levanta-se da 
cama e, em sua longa vestimenta branca, tal como um 
vestido de baile, começa a se mover, diáfana e lentamen-
te, para lá e para cá. Acena com as mãos, no ritmo da 
valsa, e olha para o alto como se estivesse convocando 
uma multidão de entidades invisíveis. Estranhos casais 
visionários surgem girando e desfilando em atmosfera 
sobrenatural.

Ela se mistura com os dançarinos e esforça-se para 
que eles a fitem, mas os sombrios convidados evitam seu 
olhar, o que a faz perder as forças e voltar para a cama, 
exausta, quando a música quase silencia, mantendo ape-
nas o ritmo. A seguir, ela reage e decide reunir todas as 
suas forças para entrar na dança outra vez, com ainda 
mais energia. Os dançarinos se aproximam girando ao 
seu redor em ritmo louco e selvagem. A estranha alegria 
atinge o clímax, quando ouve-se uma batida na porta, 
que se escancara. A mãe solta um grito desesperado e os 
convidados espectrais desaparecem furtivamente, en-
quanto a música se finda calmamente. “É a morte em seu 
limiar” – arremata Sibelius.

Tal narrativa se irmana à concepção melódica com 
beleza contagiante. A valsa que a anima se inicia sua-
ve como descreve a cena, com o tema concentrado nos 
violinos, cellos, baixos, e o compasso ternário marcado 
pelas violas.

Ainda que pareça soar distante, a envolvente for-
mosura do tema encanta logo de início. E logo se percebe 
que a suavidade não permite que a tristeza embutida na 
melodia se sobressaia acima da envolvente sonoridade. 
As violas latejam nostálgicas, mas é realmente a beleza 
o que emana do contexto introdutório , que transcorre 
leve, em macios e aveludados afagos d’alma.

Após as duas primeiras exposições temáticas, que 
descreve a cena do filho contemplando a mãe enferma, 
uma seção se estende ritmada sustentada pela música 
quase em surdina, num pequeno interlúdio , anunciando 
o despertar da protagonista. 

Um certo suspense precede os instantes de alegria 
quando ela imediatamente se ergue para integrar a co-
reografia dos dançarinos com surpreendente vigor.

E tudo rodopia em eloquente colorido  com a entra-
da do segundo tema, repetido pela flauta em instantes 
de pura felicidade, justamente o momento em que a mãe 
se levanta para dançar esfuziantemente. A paisagem es-
morece vagarosamente  refletindo a falta de forças para 
continuar, quando ela volta a se deitar, esgotada.

Novamente contagiada pela magia musical, não 
demora para o segundo despertar, desta vez com 
movimentos que se aceleram freneticamente até 
culminar com a orquestra em longo tutti conclusivo, 
para findar-se tenuamente até desaparecer, morren-
do delicadamente.

Embora haja sido criada com propósito dramatúr-
gico e perfil incidental, a ‘Valsa Triste’ expressa outros 
contextos em que a tristeza pode se imiscuir de diver-
sidade emocional que se alterna mediante o que a mú-
sica produz em cada ouvinte.

Esta e outras célebres páginas da literatura musical 
possuem extraordinária capacidade de modular os sen-
timentos além das tonalidades, como ondas a gravitar no 
ego, pronto a se libertar dos limites que restringem a feli-
cidade, quando a compreensão e a sabedoria escasseiam. 
É quando todas as valsas deixam de ser tristes…

Valsa triste 
(conclusão)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Oriunda de uma tradicional família campinense, cujos 
méritos intelectuais pontificam, nos mais variados campos do 
conhecimento humano, Teresinha Figueiredo, dando sequência 
a essa saga de operosidades e brilhantismos, também tem sabi-
do esculpir, com as indeléveis marcas da sua particular identi-
dade, as impressões digitais do seu singular talento, invulgar 
inteligência, refinada sensibilidade e indiscutível vocação para o 
ato/processo da criação literária, território privilegiado da sua 
atuação no cultivo do espírito.

Portadora de formação sociológica, haurida nos bancos 
universitários da legendária Universidade Regional do 
Nordeste, Teresinha Figueiredo já exerceu, em circunstân-
cias diversas, vários cargos administrativos em Campina 
Grande, a exemplo do de Secretária de Saúde. Noutro 
momento, no reitorado do Doutor Antônio Vital do Rêgo, 
do qual era prima-irmã, ocupou o cargo de pró-reitora de 
Assuntos Estudantis e Integração Comunitária, dela sain-
do por divergências doutrinárias, num inequívoco indício 
da sua independência comportamental, da sua assumida 
incompatibilidade para com tudo quanto se assemelhava à 
abominável cultura da subserviência.

Assim, ela o diz numa das suas emblemáticas crônicas: 
“sempre lidamos com ideias que defendem princípios, e não 
interesses. Quanto a isso, nunca transigimos”. Também desem-
penhando o ofício de Professora, Teresinha Figueiredo fazia 
da sala de aula um espaço vivo e cativante de reflexão, distan-
ciando-se, portanto, da pedagogia musicada em tom menor, 
a que se limita a, mecanicamente, repassar, sem nenhum teor 
de beleza, conhecimentos cediços, numa mera reduplicação 
do mesmo, na eterna e triunfante consagração dos lugares 
tão comuns quanto desabitados pelo pensar sério, capaz de 
realmente compreender a realidade que toma como ponto de 
partida e de chegada das suas cogitações.

Com efetiva experiência na seara administrativa, Teresinha 
Figueiredo, na realidade, assina infrangíveis pactos de convi-
vência com a literatura, particularmente, com a crônica literária, 
gênero no qual se tem consumado e consumido, na perquirição 
incansável à arte-ciência de transfigurar, nas lépidas e poéticas 
asas da palavra, o cotidiano que nos envolve com os seus nume-
rosos e multiplicados acontecimentos.

Gênero anfíbio da literatura, pródigo em acolher, pluri-
dimensionalmente, as diversificadas faces do real, a crônica 
é uma moradora malandra da República das Letras, que se 
enamora de tudo e de todos, mas somente assume efetivo 
compromisso com o seu errático e libertário jeito de ser e de 
estar no universo da linguagem. Ora ficcionalizando o vivido, 
ora registrando, liricamente, um acontecimento qualquer; ora 
meditando, com leveza, sobre a vida do mundo e o mundo da 
vida; ora fazendo do não assunto, o seu assunto privilegiado; 
ora telúrica, ora memorialística, e quase sempre citadina em 
suas formulações conceituais, a crônica opera como uma 
espécie de curto circuito da linguagem, palavra aquecida pelo 

fogo da poesia. Eis a crônica em estado puro a deslizar sobre 
as impurezas do mundo.

Em seu peculiar cronicário, Teresinha Figueiredo percorre 
esses vãos e desvãos, peregrina por todos esses domínios, numa 
construção estética que, tematicamente descentrada, apresen-
ta, contudo, alguns motivos recorrentes, algumas invariantes 
básicas facilmente detectáveis. A primeira delas ancora no porto 
do que aqui identifico como uma poética da leitura. O escritor 
não é uma tábula rasa, antes se nutre da produção de outros 
escritores, com os quais dialoga, e com cuja convivência, ora 
convergente, ora divergente, vai consolidando a sua particular 
fisionomia artística. Assim, pelo cronicário de Teresinha Figuei-
redo vão desfilando Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Balzac, 
sobretudo, os russos, produtores, todos eles, de uma literatura 
visceralmente comprometida com a cartografia da condição 
humana. Literatura avessa a certos experimentalismos tão arro-
jados quanto vazios.

Na crônica intitulada Só, assim se exprime Teresinha 
Figueiredo: “Como escritora, detesto a ficção que dispensa 
qualquer contato com a realidade; prefiro a literatura que leva 
em consideração o todo social e procura expressar-se em termos 
ficcionais”. A segunda marca do cronicário de Teresinha Figuei-
redo vinca-se ao seu indeclinável compromisso com a natureza, 
personagem principal da sua bucólica escritura, na qual o vento, 
o sol, a lua, as plantas, as flores, os animais, os rios, dentre outros 
signos correlatos, compõem uma espacialidade recorrente, um 
verdadeiro locus amoenus, universo mítico e mágico, deliberada-
mente distanciado dos ruídos e disforias que deformam a vida 
que se vive no selvagem coração da cidade com os seus inúme-
ros e insolúveis problemas. Por esse viés, bucolismo e telurismo 
são faces indissociáveis de um narrador que exibe indisfarçável 
paixão pela odisseia das suas origens.

A terceira vertente do cronicário de Teresinha Figueiredo, 
que percorre todos os fios subterrâneos do seu imaginário é o 
que responde por uma dimensão eminentemente memorialista, 
íntima de uma nostalgia cercada de melancolia por todos os 
lados. Ao voltar-se ao passado, Teresinha Figueiredo dá-se conta 
da aferição implacável que o tempo exerce sobre todas as rea-
lidades humanas. Tempo que no dizer do poeta Lêdo Ivo é um 
irmão caçula da morte a timbrar com o selo da impermanência 
tudo quanto se torna alvo da sua inevitável ação.

Contudo, bifronte em seu indesviável cerne, a memória 
não é somente um muro de lamentações, mas sim um canto de 
resistência e uma fonte de preservação do vivido. Memorialismo 
e historiografia, eis a face e a contraface de um cronicário que, 
mais que elegíaco, é, de igual modo, celebração. Humor, crítica 
social, fundos mergulhos nos oceanos do código familiar, dentre 
outros temários, compõem a nervura essencial do cronicário de 
Teresinha Figueiredo, que, bandeirianamente, cultiva “a delícia 
de sentir as coisas mais simples”; simples e verdadeiras, porque 
brotam, diriam o imenso Luiz Vaz de Camões, de “um saber de 
experiências feito”.

A crônica literária de
Teresinha Figueiredo

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Nesta quinta-feira, a série 
Saudade estreia no Curta! e na 
plataforma de streaming do 
canal (curtaon.com.br).

A produção em oito epi-
sódios, dirigida por Paulo Cal-
das e Bárbara Cunha, busca 
entender o significado da pa-
lavra-título, além de mostrar a 
relação transversal entre ela e 
a produção artística lusófona 
contemporânea. Através de 
imagens e sons originais, uma 
narrativa emocional é cons-
truída em uma viagem por 
entre a língua portuguesa. En-
tre sotaques, melodias e dife-
rentes perspectivas, o público 
mergulha em um mar – outra 
palavra comum no léxico por-
tuguês – de beleza e poesia. As 
gravações ocorreram no Bra-
sil, em Portugal, em Angola e 
na Alemanha.

A série conta com de-
poimentos de artistas de di-
ferentes países e gerações. 
Entre eles, os cineastas Ruy 
Guerra e Karim Ainouz; a co-
reógrafa Deborah Colker; o 
fotógrafo Bob Wolfenson, o 
ator e diretor Zé Celso Mar-
tinez Corrêa; a artista visual 
portuguesa Grada Kilomba, 
a arquiteta angolana Ângela 
Mingas, o músico e escritor 
paulistano Arnaldo Antunes 
e a cantora cabo-verdeana 
Mayra Andrade.

O diretor Paulo Caldas 
conta que a ideia da produção 
surgiu por causa da ausên-
cia de dois grandes amigos e 
parceiros. Filmado durante 
três anos e em quatro países, 
a série trouxe para ele novas 
descobertas: “O que a gente 
descobriu é que não existe 
uma saudade, existem muitas 
saudades. Talvez por isso essa 
palavra seja tão difícil de ser 
traduzida em outra língua e 
tenha tantos significados, al-
guns até subjetivos”, comenta. 

“A saudade ligada à finitude é 
uma saudade diferente, mais 
doída e profunda e toca lu-
gares muito determinantes 
e determinados. No episódio 
com o tema, conseguimos de-
poimentos elaborados de uma 
forma profunda, pessoal e sen-
sível. Hoje, com a pandemia, a 
saudade aumentou muito e 
estamos todos com muitas 
saudades diferentes. Quando 
tudo isso passar, a gente vai 
poder voltar a matar as nossas 
saudades”, completa.

Série propõe entender o significado 
da palavra ‘saudade’ através da arte

Foto: Divulgação

Compositor finlandês 
de música erudita Jean 

Sibelius (1865-1957)

Foto: divulgação

Colunista colaborador

Cena do quinto epísódio de ‘Saudade’, que define como o sentimento está presente na produção da expressão corporal

Através do QR Code acima,
acesse a plataforma do

‘Curta! On’
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No dia em que a rosa surgiu entre galhos, as pé-
talas caíram ao toque de minha mão displicente. Ob-
servávamos as manhãs esperando o sol que apare-
cia lento, pois os dias eram chuvosos. Alguns botões 
indicavam novas rosas, que surgiram igualmente 
belas e perfumadas.

As flores do pequeno jardim de nossa casa são 
atraentes. Sendo poucas, a beleza se torna grande. 
As roseiras encostadas à parede do muro, na lua 
cheia que tivemos recentemente, abriram-se em for-
ma de cacho, expelindo perfume e sorriso.

Esse gosto pelas flores eu carrego desde o tem-
po quando residia no sítio, onde eram cultivadas em 
redor de casa. Nos aceiros de roçados e nas capoei-
ras haviam espécies que as observávamos com igual 
interesse.

Daquele tempo de remotas lembranças, o jar-
dim de mamãe tinha o espaço que queríamos, mas 
bom era andar pelos campos. Haviam pequenas 
flores silvestres, o melão-de-são-caetano dava 
gosto observar. Mas as roseiras cultivadas perto 
de casa, protegidas por cerca de vara por causa 
de animais, iluminavam os momentos enquanto 
esperávamos a noite.

Quando pensava em coisa ruim, tempo bom de-
morando chegar, andava pela as capoeiras, ficava na 
beira das cacimbas, olhava calado o flamboyant, o 
jasmim-branco e, assim, adormecia a amargura.

Remédio era atravessar esses instantes perto 
das borboletas bailando, coisas que ajudavam des-
viar as incertezas, que retiravam dormência do co-
ração, e tinha efeito de reza do monge.

Nesses momentos, silencioso e jururu, olhan-
do borboletas, sentindo o cheira das flores e o 
calor da terra, o pensar magoado voava para dis-
tante. Essa dor se cura com um abraço, diziam. 
Quando tudo escasseia, tem remédio no descam-
pado das capoeiras, no entre as flores do jardim, 
mesmo que seja pequeno.

As borboletas estão ausentes, mas as roseiras 
abrem suas pétalas ajudando transtornar a tristeza 
e acabar a dormência do pensar mal-intencionado.

As flores trazem a melodia da música invisível 
executada sem maestro nem partituras, quando 
contempladas com os olhos do coração. Carregam 
a magia de conversar conosco, silenciosamente nos 
transformando o essencial que carecemos para a 
alegria se agarrar em nós.

Experimente ficar num jardim com roseiras, por 
menor que seja, quando carecer de desertar alguma 
preocupação, e verá como a coisa ruim desaparece.

No tempo de menino ninguém ensinou a gos-
tar do cheiro do campo, de estar onde pássaros 
cantavam até o giro final do sol. Dava prazer an-
dar por entre o capinzal nas tardes de pouco ven-
to que nem balançava o coqueiral, enquanto cru-
závamos pequenos córregos, aliviando a saudade 
não sei de quê.

Nunca estamos terminados para entender a 
ajuda de um jardim na nossa causa espiritual. Se 
eu fosse prefeito mandava plantar nas praças mui-
tas flores, principalmente roseiras, dálias e cravos 
e convidava as pessoas para visitar. Como a cidade 
ficaria mais humanizada.

Tarde da vida se entende isso, mas é preciso que 
a estrada percorrida continue limpa, conservados os 
aceiros e se tenha a consciência de que somos meei-
ros do jardim a nós confiado para o cultivo.

Meeiro do 
jardim

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de julho de 2021     |     A UNIÃO        11

Colunista colaborador

“Alguns botões indicavam novas rosas, que surgiram igualmente belas”

Foto: Divulgação

Filmes

Com o novo decreto que disciplina 
as atividades na Paraíba, em virtude da 
pandemia, publicado no Diário Oficial do 
Estado (DOE) no final da semana passa-
da, suas novas diretrizes flexibilizam o 
horário de funcionamento e o quantitati-
vo de pessoas nas salas de cinema do Es-
tado, levando em consideração a impor-
tante progressão da cobertura vacinal 
local e a redução na ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 
de enfermaria.

Segundo o documento, está permiti-
do o funcionamento de cinemas, teatros 
e circos, com 30% da capacidade e a rea-
lização de eventos sociais e corporativos, 
observando todos os protocolos elabora-
dos pela Secretaria Estadual de Saúde e 
também pelas Secretarias Municipais.

Por isso, a partir desta quinta-feira, 
quatro lançamentos de longas-metra-
gens ganham sessões no Estado (confira 
os horários na seção ‘Em cartaz’ abaixo). 
Em João Pessoa, através da Rede Cinépo-
lis (Manaíra e Mangabeira Shopping) 
e Cine Sercla (Shopping Tambiá) e, em 
Campina Grande, pelo Cine Sercla (Par-
tage Shopping). Já o Centerplex Cinemas, 
na capital, ainda não há uma previsão de 
reabertura, segundo informações da as-
sessoria do MAG Shopping, onde as salas 
estão instaladas.

No interior paraibano, o MultiCine 
Cinemas, em Patos, também está em fun-
cionamento. Já o Cine RT, em Remígio, 
estará fechado por motivos técnicos, se-
gundo a organização.

Entre as estreias, o nono longa da 
franquia Velozes e Furiosos, protagoniza-
do por Vin Diesel, agora com a Charlize 
Theron (de Mad Max: Estrada da Fúria) 
como vilã.

Para quem gosta de terror, o retorno 
dos Warren (vividos por Patrick Wilson 
e Vera Farmiga), o famoso casal de in-
vestigadores paranormais: Invocação do 
Mal 3 - A Ordem do Demônio tem como 
pano de fundo o primeiro caso na his-
tória dos Estados Unidos de possessão 
usada como defesa em tribunal por uma 
acusação de homicídio.

Depois de estrear no Homem de Fer-
ro 2 (2010), a origem da ex-espiã russa, 
heroína e membro dos Vingadores Na-
tasha Romanoff (Scarlett Johansson) é 
revelado no seu primeiro longa-metra-
gem solo. Em Viúva Negra, os aconteci-
mentos se passam entre Capitão Amé-
rica: Guerra Civil (2016) e Vingadores: 
Guerra Infinita (2018).

Por fim, a animação Os Croods 2 - 
Uma Nova Era mostra a jornada da famí-
lia do título em busca de um novo lar, mas 
se deparam com um clã com costumes 
completamente diferentes dos deles.

Salas de cinema voltam a 
funcionar a partir de hoje

Foto: Divulgação

EstrEias

invocação do Mal 3 - a ordEM do 
dEMônio (The Conjuring: The Devil Made Me 
Do It. EUA. Dir: Michael Chaves. Terror. 14 anos). 
Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Far-
miga), os famosos investigadores paranormais, 
se afastam dos casos de casas mal-assombradas 
para investigar o primeiro caso na história dos Es-
tados Unidos com uma pessoa se defendendo de 
uma acusação de homicídio com alegação de ter 
sido possuído pelo demônio. CINEPÓLIS MANA-
ÍRA 8 (dub.): 20h50; CINEPÓLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
15h; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h55 - 19h; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h55 - 20h.

os croods 2 - UMa nova Era (The 
Croods: A New Age. EUA. Dir: Joel Crawford. 
Animação, Aventura e Comédia. Livre). Em busca 
de um habitat mais seguro, os Croods descobrem 
um paraíso que atende todas as suas necessida-
des. Entretanto, outras pessoas já moram neste 
lugar: Os Bettermans, uma família que se consi-
dera melhor e mais evoluída. À medida que as 
tensões entre os novos vizinhos começam a au-
mentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs 
em uma aventura épica que os força abraçar suas 
diferenças, extrair forças um do outro e construir 
um futuro juntos. CINEPÓLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
13h50 - 16h10 - 18h30; CINEPÓLIS MANAÍRA 11 
(dub.): 13h (somente sáb. e dom.); CINEPÓLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 13h45 - 16h - 18h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h05; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h40; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 15h40; CINE SERCLA PARTA-
GE 5 (dub.): 18h05.

vElozEs E FUriosos 9 (F9 The Fast Saga. 
EUA. Dir: Justin Lin. Ação e Aventura. 14 anos). 
Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Ro-
driguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu 
filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo 
passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob 
(John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso 
e motorista excelente, que está trabalhando ao 
lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes 

& Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai preci-
sar reunir sua equipe novamente, inclusive Han 
(Sung Kang), que todos acreditavam estar morto. 
CINEPÓLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h45 - 16h45 - 
19h50; CINEPÓLIS MANAÍRA 11 (leg.): 15h15 
- 20h20 - 21h15; CINEPÓLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 18h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
16h30 - 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
17h30 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
19h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h.

viúva nEgra (Black Widow. EUA. Dir: Cate 
Shortland. Ação e Aventura. 12 anos). Ao nascer, a 
Viúva Negra, então conhecida como Natasha Ro-
manova (Scarlett Johansson), é entregue à KGB, 

que a prepara para se tornar sua agente supre-
ma. Porém, o seu próprio governo tenta matá-la 
quando a União Soviética se desfaz.  CINEPÓLIS 
MANAÍRA 4: 13h30 e 16h30 (dub.) - 19h30 (leg.); 
CINEPÓLIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h - 17h - 20h; 
CINEPÓLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 15h - 
18h - 21h; CINEPÓLIS MANAÍRA 10 (leg.): 14h30 
- 17h30 - 20h30; CINEPÓLIS MANGABEIRA 1 
(dub.): 14h - 17h - 20h; CINEPÓLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 13h30 - 16h30 - 19h30; CINEPÓLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 15h - 18h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 18h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 15h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h30 - 17h- 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 16h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(leg.): 19h.

Na sequência da animação ‘Os Croods’, a família pré-histórica parte em busca de um habitat mais seguro

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Casal Vera Farmiga e Patrick Wilson voltam a 
interpretar os investigadores paranormais no 

terror ‘Invocação do Mal 3’
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“Eu considero positivo e 
estou feliz, pois estamos ao 
longo de todo esse tempo de 
pé, além de ser um espaço 
bonito e bem cuidado. A sen-
sação é de que posso morrer 
em paz, porque a minha mis-
são está cumprida. Agora, 
daqui para frente é só lucro, 
não no sentido financeiro, 
mas no da alegria”, confes-
sou a idealizadora e vice
-presidente da Congregação 
Holística da Paraíba – Escola 
Viva Olho do Tempo (Evot), 
Maria dos Anjos Mendes Go-
mes, a Mestra Doci, ao fazer 
um balanço dos 22 anos de 
atividades da associação, 
localizada no bairro de Gra-
mame, na Zona Sul da cidade 
de João Pessoa.

Para celebrar a data, e 
também para comemorar os 
69 anos de idade da sua cria-
dora, completados no final 
de maio, a entidade produziu 
um documentário que pode 
ser visualizado no site oficial 
do Evot (www.olhodotempo.
org.br), no qual é possível 
obter detalhes sobre como 
contribuir para a ‘Campanha 
do Abraço’, doando mensal-
mente o valor mínimo de 

R$ 25 para auxiliar nas des-
pesas para manter a asso-
ciação, cujo funcionamento 
vem sendo de forma remota, 
por causa da pandemia da 
covid-19. 

Mestra Doci fez questão 
de ressaltar que a gestão da 
Escola Viva Olho do Tempo, 
que é uma associação sem 
fins lucrativos, com certi-
ficação da Organização da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip), é feita de 
forma compartilhada. “Al-
guns daqueles que foram os 
primeiros alunos atualmen-
te também são gestores da 
instituição. Quando é ne-
cessário, cumpro as deter-
minações que são tomadas. 
Quando ajudo, outros estão 
usufruindo”, disse a Mestra 
Doci sobre a Escola Viva Olho 
do Tempo.

“O bom é que esse do-
cumentário mostra a Escola 
e depoimentos sobre o tra-
balho que é desenvolvido no 
local”, afirmou Maria dos An-
jos Mendes Gomes, acrescen-
tando que “a função de quem 
é mestre é orientar, conduzir, 
cuidar e para acolher, inde-
pendente de qualquer coisa 
até que a vida nos separe. 
A vida separa muito mais a 
gente do que a morte através, 

por exemplo, de uma briga 
de vizinhos ou por alguém 
que viaja”.

Atualmente, a Olho do 
Tempo possui 130 alunos na 
faixa etária dos 6 aos 17 anos 
de idade, que são oriundos 
da região de Gramame e dos 
conjuntos residenciais Ger-
vásio Maia, Vista Alegre, Co-
linas do Sul, Colinas II e Irmã 
Dulce, todos em João Pessoa, 
e do quilombo Mituaçu, no 
Município de Conde.

Durante o ano todo, 
sempre no horário alterna-
tivo ao do colégio, as oficinas 
são ministradas por educa-
dores e voluntários nas áreas 
de dança, música, teatro, fo-
tografia, audiovisual, leitu-
ra, informática, contação de 
histórias pelos mestres da 
cultura popular, trançado na 
estética afro e meio ambien-
te. Algumas são específicas, 
como a de fotografia e a de 
trançado na estética afro, 
destinadas aos estudantes 
dos 12 aos 17 anos de idade, 
e a de jogos e brinquedos 
populares, direcionadas aos 
alunos dos 6 aos 12 anos, 
que inclui bola de gude, pu-
lar corda e amarelinha. 

“O objetivo dessas ofi-
cinas é integrar e fortalecer 
a identidade”, disse a secre-

tária da Escola, a educadora 
Flávia Araújo. Por causa da 
pandemia, ela informou que 
as atividades são realizadas 
de forma remota, através 
da plataforma Google Meet. 
“Nós também entregamos 
o material pedagógico na 
casa de cada aluno, além de 
cestas básicas e bolo de ani-
versário quando o estudante 
completa uma idade nova”, 
explicou ela.

Chico Limeira
No site da Escola Viva 

Olho do Tempo também há 
um clipe da música ‘Sonho 
de água Doce’, composta pelo 
paraibano Chico Limeira.

“O músico é  parcei-
ro da Evot e a fez a pedido 
da própria mãe dele, que a 
usou para a finalização do 
trabalho de conclusão do 
mestrado em Educação pela 
UFPB, em 2019”, frisou Flá-
via Araújo. “Na época, no 
momento da conclusão, ela 
colocou o áudio para tocar. 
Foi uma surpresa para todo 
mundo e muito emocionan-
te. Depois, a mãe de Chico 
Limeira deu a música para 
a escola, que consideramos 
um presente, porque é uma 
homenagem aos gestores da 
instituição”, informou a edu-

cadora, acrescentando que 
entre as atividades está a dos 
alunos escreverem uma letra 
para os músicos colocarem 
a melodia. “Antes da pan-
demia, essas músicas eram 
apresentadas sempre no dia 
2 de novembro, em evento 
no Teatro Santa Roza. No ano 
passado foi virtual e assim 
deve acontecer novamente, 
se a situação da pandemia 
não melhorar”.

Quanto aos próximos 
projetos da associação, Flávia 
Araújo informou que estão  
com inscrições de projetos 
em editais, como o de for-
talecimento da cultura e da 

identidade negra para o do 
Carrefour, e um de meio am-
biente, sobre a limpeza das 
águas do Rio Gramame, para 
o do Ministério Público Fede-

Documentário conta trajetória 
da Escola Viva Olho do Tempo

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Há 22 anos atuando na região de Gramame, na Zona Sul de João Pessoa, entidade promove diversas oficinas culturais
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Escola Viva Olho do Tempo

Atualmente, a associação sem fins lucrativos possui 
130 alunos na faixa etária dos 6 aos 17 anos de 
idade, da região de Gramame, adjacências e do 
quilombo Mituaçu, no Conde

Idealizada pela Mestra Doci (acima) escola tem oficinas de dança, música, 
teatro, fotografia, audiovisual, contação de histórias, dentre outras atividades

Foto: Divulgação
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Era 
dezem-
bro de 

1968. Estávamos 
ali, na carioca 
Lapa.

Junto a Vla-
dimir Carvalho, 
Marcus Vinícius e 
o saudoso Moacy 
Cirne, eu pensava 
o que seria do 
futuro ou se seria 
exterminado an-
tes dele acontecer. 
Tínhamos pas-
sado pela Leiteria Bol e sentíamos no ar um 
clima de tristeza. Naquela noite de véspera 
de Ano-Novo, fazíamos parte dos que não 
teriam o tradicional “réveillon”.

Eu pensava no futuro, se o dezembro 
de 1969 repetiria aquele de tanta perple-
xidade.  E se não houvesse outro dezembro 
para mim?

Mãe Antonieta e Léu, minha “mãe 
preta”, meus irmãos Marcus e Fernando, os 
amigos quase todos e tudo tão distante, ao 
Nordeste... Olhava para os Arcos da Lapa, 
símbolos cariocas, e não conseguia sentir 
o deslumbramento da primeira vez que 
ali cheguei, em 1966, e de lá corri até a 

Cinelândia para, por fina ironia, assistir A 
grande cidade, de Cacá Diegues.

nnnnnnnnnn

A Lagoa estava tão distante. Não a Ro-
drigo de Freitas, coração do Rio de Janeiro, 
mas a minha Lagoa, a do Parque Sólon de Lu-
cena, coração da minha cidade, onde nasci, 
me criei e fiz poemas e canções.

A Lagoa onde, em todas as últimas 
tardes de cada ano, passeava para conferir 
a grama, as palmeiras, a fonte luminosa. 
Naquela noite do ano que não terminou, 
ela estava tão distante quanto Antonieta, 

Léu, Marcus e 
Fernando. 

Eu era 
suficientemente 
jovem para que o 
coração pudesse 
ficar acelerado, 
até com arritmia, 
enquanto espe-
rava os sinais 
da meia-noite, 
“virando o ano” 
sob um céu que 
não era o meu.

Vladimir 
viu uma lágrima 

descer mais forte do meu olho e pôs a mão 
no meu ombro. Do grupo, ele era o único 
em permanente tranquilidade. De repente, 
parou uma viatura. Os “hômi” nos encos-
taram rapidamente contra um dos muros 
antigos da Lapa. Revistaram-nos. Eu já não 
fazia questão de nada, pois não sentia o 
gosto da véspera de Ano-Novo, que estava 
tão distante. Estava lá na Paraíba.

Os “hômi” ordenaram que nos dispersás-
semos. Tomei o rumo do Catete, onde morava 
não sabia até quando. A ditadura não me 
permitia qualquer tipo de certeza.

Foi assim que terminei o ano que não 
terminou.

Numa noite do ano que não terminou Galvão, adeus
Meu 

melhor ami-
go, Walter 
Galvão, foi 
embora. Há 
bastante 
tempo que 
não o vejo e 
falei com ele 
por telefone 
há cerca de 
15 dias. Ele 
não quis 
velório e por 
recomendação dele 
seu corpo foi cre-
mado na manhã de 
ontem. A coluna Es-
sas Coisas de amanhã 
será sobre sua vida 
e obra. 

Walter Galvão 
ocupava o cargo de 
presidente da Funda-
ção Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc). 
Na gestão pública, 
também foi titular da 
Secretaria de Educa-
ção da Prefeitura de 
João Pessoa e diretor

-executivo da Funda-
ção Cultural de João 
Pessoa (Funjope) e 
secretário de Trans-
parência da capital 
paraibana.

No jornalismo, 
Walter atuou no 
Correio da Paraíba, A 
União e O Norte. Ele 
tem diversos livros 
publicados, dentre 
eles Herbert Vian-
na - O som diz sim e 
o Silabário, livro de 
poesias, lançado em 
2013.

Foto: Divulgação
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Governador João Azevêdo e o prefeito Cícero Lucena, além de outras lideranças políticas, ressaltaram trajetória do profissional

O jornalista, escritor, poe-
ta e presidente da Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), 
Walter Galvão, recebeu inú-
meras homenagens póstumas 
após o anúncio de sua mor-
te, ocorrida na madrugada 
de ontem. Entre amigos de 
profissão e artistas, estavam 
também mensagens do meio 
político, como do governa-
dor João Azevêdo (Cidada-
nia), que disse ter perdido 
um amigo, e do prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena 
(Progressistas), que definiu o 
jornalista como um poeta por 
vocação e paixão.

Aos 64 anos, Galvão es-
tava internado em um hospi-
tal particular de João Pessoa, 
onde fazia tratamento para 
um câncer nas vias biliares. O 
corpo foi cremado na manhã 
de ontem. Em nota e em suas 
redes sociais, João Azevêdo 
comentou sobre a sua relação 
com o jornalista. “O governo 
perdeu um grande parceiro e 
eu perdi um grande amigo por 
quem tinha um carinho espe-
cial e tive a honra de tê-lo ao 
lado em muitas lutas”, disse. 

O prefeito Cícero Lucena 
também manifestou pesar 
pela morte do escritor. “Re-
cebi com pesar a notícia da 
morte do grande jornalista 
Walter Galvão, deixando toda 
a imprensa, amigos e leitores 
de luto. Poeta por vocação e 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Meio político lamenta a morte 
do jornalista Walter Galvão

Orçamento Democrático
As audiências virtuais do Orçamento Democrático Estadual continuam hoje 
direcionadas para as regiões de Guarabira, Cuité e Itabaiana, com transmissão 
ao vivo por meio dos canais digitais oficiais do governo paraibano. Página 14
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Walter Galvão (D) foi secretário da Educação e da Transparência Pública, em João Pessoa; e da Comunicação, no Conde

Ex-deputado Ivaldo Moraes morre aos 79 anos

TCE rejeita contas de ex-prefeita de Rio Tinto

O ex-deputado estadual 
Ivaldo Moraes morreu na 
madrugada de ontem em 
Campina Grande, aos 79 
anos. Também ex-prefeito 
do município de Alagoa Nova, 
no interior paraibano (por 
dois mandatos), ele estava 
internado na Clínica Santa 
Clara, em Campina Grande, 
para tratar sequelas decor-
rentes do novo coronavírus, 
que provoca a covid-19. No 
decorrer do tratamento, Ival-
do teve um infarto, agravan-
do ainda mais o seu estado 
de saúde.

Odontólogo de forma-
ção, Ivaldo Medeiros de 
Moraes também foi verea-
dor e presidente da Câmara 
Municipal de Alagoa Nova 
(CMAN). Foi secretário mu-
nicipal de Campina Grande 

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB), 
reunido ontem em sessão 
ordinária por videoconfe-
rência, emitiu parecer con-
trário à prestação de contas 
da Prefeitura de Rio Tinto 
relativas ao exercício de 
2016. À ex-prefeita Severina 

Ferreira Alves foi imputado 
um débito no montante de 
R$ 350,6 mil, referente a gas-
tos com combustíveis sem 
comprovação. Ainda cabe 
recurso.

Ainda na sessão de on-
tem, foram aprovadas as 
prestações de contas de 
2019 dos municípios de 
Nova Olinda, Paulista, Pom-

bal, Juarez Távora e Juazei-
rinho (por maioria). A Cor-
te de Contas ainda decidiu 
pela regularidade das con-
tas de 2016 apresentadas 
pela Companhia Estadual de 
Habitação Popular (Cehap), 
bem como as da Superin-
tendência de Coordenação 
e Supervisão de Contratos 
de Gestão, referentes a 2019.

Novos auditores
Durante a sessão do Tri-

bunal Pleno, o presidente da 
Corte, conselheiro Fernan-
do Catão, apresentou ao co-
legiado, inclusive com par-
ticipação on-line, os onze 
novos auditores de contas 
públicas, recentemente no-
meados, após aprovação 
em concurso público. Ele 

destacou a qualificação dos 
empossados, que assumem 
os respectivos cargos, tra-
zendo a experiência de ou-
tras instituições, a exemplo 
de tribunais de contas de 
outros estados.

Sob a presidência do 
conselheiro Fernando Ro-
drigues Catão, participaram 
da sessão de ontem os con-

selheiros Antônio Nomi-
nando Diniz Filho, Arnóbio 
Alves Viana e André Carlo 
Torres Pontes; e os substi-
tutos Renato Sérgio Santia-
go Melo e Oscar Mamede 
Santiago Melo. O Ministério 
Público de Contas esteve 
representado pelo procu-
rador-geral Manoel Antônio 
dos Santos.

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Da Redação

durante a gestão do ex-pre-
feito e hoje senador Venezia-
no Vital do Rêgo (MDB). Ele 
era sogro de Vital do Rêgo, 
hoje ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Em nota, o presidente 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), deputado 
estadual Adriano Galdino 
(PSB), lamentou a morte do 
ex-parlamentar. “Perdemos 

mais uma grande figura que 
tanto trabalhou e lutou pela 
Paraíba. Peço a Deus conforto 
aos amigos e familiares e que 
Ivaldo Moraes seja sempre 
lembrado pelo seu compro-

misso com o desenvolvimen-
to do nosso Estado”, destacou 
o presidente.

Ivaldo Moraes nasceu no 
município de Equador, no Rio 
Grande do Norte, e registrou 
uma longa trajetória política. 
Na Assembleia Legislativa 
ocupou uma cadeira de de-
putado estadual durante dois 
mandatos (de 2007 a 2010 e 
de 2011 a 2014). Em 2014, 
foi homenageado em dezem-
bro de 2014 com o ‘Título de 
Cidadão Paraibano’.

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 

Paraíba (Famup) também 
lamentou a morte do ex-de-
putado e ex-prefeito. “La-
mentamos a morte de mais 
um homem que viveu para 
servir o próximo e ajudar 
seu povo. Como prefeito e 
deputado estadual, Ivaldo 
Moraes contribuiu para o 
desenvolvimento de Alagoa 
Nova e da região. Nosso mais 
profundo pesar aos familia-
res do ex-gestor, aos amigos 
e aos paraibanos por mais 
essa perda irreparável”, disse 
George Coelho, presidente da 
Famup.

Perdemos mais uma grande figura que tanto 
trabalhou e lutou pela Paraíba. Peço a Deus conforto 

aos amigos e familiares e que Ivaldo Moraes seja 
sempre lembrado pelo seu compromisso com o 

desenvolvimento do nosso estado 

Ivaldo Moraes foi prefeito por dois mandato em Alagoa Nova e também exerceu o mandato de deputado estadual

Foto: Agência ALPB

Cargos e funções
A lista dos cargos públicos ocupados por 

Walter Galvão é extensa. Jornalista, mestre, es-
critor, poeta são muitas as definições de quem 
não passou despercebido em nenhum lugar. 
Mas Galvão também ocupou cargos na gestão 
pública como secretário da Educação de João 
Pessoa e secretário da Comunicação do Conde. 
Ainda na prefeitura da capital, foi secretário da 
Transparência Pública e ouvidor-geral, além de 
diretor da TV Cidade de João Pessoa.

Na imprensa, passou por quase todos os 
veículos de comunicação, com destaque para 
os jornais A União (onde foi editor-geral), O 
Norte e Correio da Paraíba. Além disso, tem 
vários livros publicados. Também era músico 
e na juventude atuou como cantor em alguns 
conjuntos musicais na década de 1970.

Ainda no meio jornalístico, exerceu funções 
de repórter, redator, roteirista, diagramador, 
editor e diretor de audiovisual. Passou tam-
bém pela Rádio Tabajara e Rádio Sanhauá. No 
Sistema Correio de Comunicação foi diretor 
operacional.

paixão, Walter estava atual-
mente na presidência da Fu-
nesc. Meus sentimentos a to-
dos os seus amigos, familiares 
e leitores”, escreveu em suas 
redes sociais.

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) publicou 
uma nota de pesar, assina-
da pelo presidente da Casa, 
deputado estadual Adriano 
Galdino (PSB), em nome de 
todos os parlamentares e ser-
vidores da Casa de Epitácio 
Pessoa. Do mesmo modo, a 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) lamentou a 
morte do escritor, ressaltan-
do a importância do legado 
profissional deixado por ele. 

“Sempre admirado por todos 
à sua volta, Walter Galvão Pei-
xoto de Vasconcelos Filho teve 
atuação destacada nos jornais 
Correio da Paraíba, O Norte e 
A União”, diz a nota.

A ex-prefeita do Conde, 
Márcia Lucena (PSB), também 
homenageou o jornalista, que 
foi secretário de Comunicação 
em sua gestão. “Hoje, dia 7 de 
julho, faz um ano que meu pai, 
meu mestre, meu guru, mor-
reu. Coincidentemente um 
outro que eu também chama-
va de mestre, guru, bateu asas 
e voou hoje, no mesmo dia 
7 de julho… Lá se foi Walter 
Galvão. Desejo, do fundo do 
meu coração que sua baga-

gem, assim como eu sei que 
foi a do meu pai, seja leve e 
seu voo seja pleno. Longe de 
mim, comparar essas duas 
pessoas tão diferentes! Mas 
a coincidência me traz muito 
boas memórias das longas 
conversas que os dois tinham 
quando se encontravam. E me 
traz saudades de um tempo 
de criatividade, poesia e uto-
pias… Obrigada Galvão! Vá em 
paz!”, publicou a ex-prefeita 
em suas redes sociais.

Outra entidade que ex-
ternou pesar pela morte do 
presidente da Funesc foi a 
Associação Brasileira dos 
Jornalistas de Turismo (Abra-
jet), lembrando a trajetória 

do jornalista na impnresa, na 
crítica de cinema e na ges-
tão pública. “Solidarizamo-
nos, neste momento de luto, 
com os amigos e familiares 
de Walter Galvão, que deixa 
um importante legado para as 
novas gerações de jornalistas 
e para a sociedade”, pontua a 
nota escrita pelo presidente, 
Fabiano Vidal. 

O sociólogo Marcus Al-
ves, diretor-presidente da 

Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), também se 
manifestou, através de nota. 
“Nós perdemos hoje (ontem) 
um grande intelectual, um 
grande pensador da cidade 
de João Pessoa, que deu uma 
excelente contribuição à nos-
sa cultura”, lamentou.

Walter Galvão Peixoto de 
Vasconcelos Filho deixa a es-
posa Jória Guerreiro e a filha 
Clarice. 
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A partir das 18h, por meio de canais digitais, o governador João Azevêdo prestará contas dos investimentos nessas localidades
As audiências virtuais do Or-

çamento Democrático Estadual 
continuam hoje direcionadas 
para as regiões de Guarabira, 
Cuité e Itabaiana, com transmis-
são ao vivo por meio dos canais 
digitais oficiais do governo pa-
raibano, no YouTube, Instagram 
e Facebook, a partir das 18h. 
Na ocasião, o governador João 
Azevêdo prestará contas dos in-
vestimentos realizados em cada 
região.

O sistema de votação para 
a indicação das prioridades de 
investimentos continua dispo-
nível no site votacaoode.pb.gov.
br e a população pode acessar 
e escolher as ações almejadas 
para as respectivas regiões. A 
votação fica disponível até o fim 

deste mês. Para acessar a plata-
forma de votação, a pessoa de-
verá inserir o número do CPF 
e seguir as instruções até o fim 
do questionário. O sistema de 
votação é integrado ao do pro-
grama Nota Cidadã, no qual a 
população também poderá optar 
em complementar o cadastro 
para concorrer aos prêmios do 
programa.

A votação das prioridades 
está sendo simultânea para 
todas as 14 regiões geoadmi-
nistrativas, disponível 24h por 
dia, e assim como aconteceu nas 
audiências públicas presenciais 
dos ciclos anteriores, antes da 
pandemia do novo coronavírus, 
a população pode votar em até 
três obras, ações ou programas 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

ODE chega hoje às regiões de 
Guarabira, Cuité e Itabaiana
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Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Política na História

Candidato no Cariri
Filho do ex-deputado estadual João Hen-
rique (PSDB), que morreu vítima da co-
vid-19 em janeiro deste ano, o advogado 
e articulador político Michel Henrique 
(sem partido) confirmou que disputará 
uma vaga na Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) nas eleições do próximo 
ano, tentando assumir “o legado de lutas 
e conquistas na atuação política em defesa 
do Cariri e de toda Paraíba” deixado pelo 
seu pai, que estava no quarto mandato.

Prevenção à corrupção
Acontece nesta quinta-feira (8), a partir da 
9h30, o webinário sobre o Programa Na-
cional de Prevenção à Corrupção (PNPC) 
com o tema ‘Sistema e-Prevenção: Fer-
ramenta de Governança, Integridade e 
Gestão de Riscos’, evento realizado pelo 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) em parceria com o Tribunal de 
Contas da União na Paraíba (TCU). O semi-
nário é direcionado aos chefes de Poderes 
(estaduais e municipais) e assessores.

1099 — Primeira Cruzada: cerca de 15 
mil soldados cristãos morrendo de fome 
iniciam o cerco a Jerusalém marchando 
em uma procissão religiosa ao redor 
da cidade, enquanto seus defensores 
muçulmanos assistem.

1497 — Vasco da Gama inicia a primeira 
viagem marítima da Europa à Índia.

1579 — Mãe de Deus de Cazã, um ícone 
sagrado da Igreja Ortodoxa Russa, é 
descoberta no subsolo da cidade de Cazã, 
no Tartaristão.

1709 — Pedro I da Rússia derrota Carlos 
XII da Suécia na Batalha de Poltava, 
acabando efetivamente com a posição 
da Suécia como uma grande potência 
europeia.

1808 — José Bonaparte aprova o 
Estatuto de Baiona, uma Carta Régia que 
serve de base para seu governo como rei 
da Espanha.

1820 — O rei de Portugal, Dom João 
VI, assina Carta Régia dando à capitania 
de Sergipe a emancipação política da 
capitania da Bahia.

1822 — Os ojíbuas entregam um 
enorme terreno em Ontário ao Reino 
Unido.

1879 — O veleiro USS Jeannette parte 
de São Francisco transportando uma 
malfadada expedição ao Polo Norte.

1889 — Publicada a primeira edição 
do jornal norte-americano Wall Street 
Journal.

1932 — O índice Dow Jones atinge seu 
nível mais baixo na Grande Depressão, 
fechando em 41,22.

1937 — Turquia, Irã, Iraque e 
Afeganistão assinam o Pacto de 
Saadabad.

1972 — O Mossad israelense assassina 
o escritor palestino GhassanKanafani.

1994 — Kim Jong-il começa a assumir 
a liderança suprema da Coreia do Norte 
com a morte de seu pai, Kim Il-sung.

2011 — O ônibus espacial Atlantis faz 
sua última missão e decreta o fim da era 
dos ônibus espaciais da história da Nasa.

2014 — Israel lança uma ofensiva contra 
a Faixa de Gaza em meio a crescentes 
tensões após o sequestro e assassinato 
de três adolescentes israelenses.

1º DE julhO: regiões de Itaporanga (7ª), Cajazeiras (9ª) 
e Sousa (10ª)

8 DE julhO: regiões de Guarabira (2ª), Cuité (4ª) 
e Itabaiana (12ª)

15 DE julhO: regiões de Campina Grande (3ª),
Monteiro (5ª) e Patos (6ª)

22 DE julhO: regiões de Catolé do Rocha (8ª), 
Princesa Isabel (11ª) e Pombal (13ª)

29 DE julhO: regiões de João Pessoa (1ª) 
e Mamanguape (14ª)

COnfIra Calendário de audiências

de investimentos que gostaria 
que fosse priorizada na sua res-
pectiva região. As audiências do 

Orçamento Democrático acon-
tecerão todas as quintas-feiras, 
até o fim do mês, sempre às 18h.

Ministério Público ajuíza ações e prefeita 
de Bayeux poderá ser afastada do cargo

A prefeita de Bayeux, Lucie-
ne Gomes (PDT), poderá ser afas-
tada do cargo nos próximos dias, 
caso o juiz eleitoral da comarca, 
Nilson Nunes do Nascimento, 
julgue procedentes as duas ou 
pelo menos uma das ações de 
investigação judicial eleitoral 
(Aije) ajuizadas pelo Ministério 
Público Eleitoral pedindo a sua 
cassação.

Segundo o promotor de 
Justiça Demétrius de Castro, 
que assinou as duas Aijes, as de-
cisões, com pareceres parciais, 
estão relacionadas a apenas 
duas das diversas denúncias 
recebidas e levantadas pelo Mi-

nistério Público de Bayeux.
“As ações e denúncias contra 

a prefeita são muitas, mas nossos 
dois pareceres foram parciais, 
porque, numa Aije, acolhemos 
somente a parte que trata da con-
tratação irregular de servidores 
e, na outra Aije, somente o que 
trata da distribuição de cestas 
básicas e outros benefícios às 
vésperas da eleição do ano pas-
sado”, explicou o promotor.

Ele também detalhou que, 
por contarem as duas juntas com 
mais de duas mil páginas, é natu-
ral que o juiz eleitoral leve dez a 
quinze dias para apreciar todo 
o processo, e que, caso o julga-
mento seja procedente, a prefeita 
deverá ser afastada do cargo. “A 
comprovação das contratações 

irregulares foi relativamente fá-
cil, porque, conforme documen-
tação anexa, poucos dias depois 
das eleições os servidores foram 
exonerados”, disse.

A denúncia que motivou 
uma das duas Aijes foi de autoria 
da coligação do candidato derro-
tado a prefeito nas últimas elei-
ções Diego do Kipreço e aponta 
condutas vedadas e abuso do 
poder político e econômico du-
rante as eleições municipais do 
ano passado.

Para o Ministério Público 
Eleitoral, há provas incontestes 
da criação de programas assis-
tencialistas em ano eleitoral e a 
promoção pessoal da prefeita. 
O promotor confirma ainda que 
Luciene forneceu cestas básicas 

em troca de votos e teria ludi-
briado os eleitores, afirmando 
que programas assistenciais do 
município não existiam antes da 
sua gestão.

Além disso, a prefeita tam-
bém teria inaugurado e pintado 
o Hospital da Mulher com as co-
res da sua campanha eleitoral, 
o que se refletiu, inclusive, nos 
uniformes dos profissionais que 
trabalhavam no local.

“Esta situação feriu de mor-
te o artigo73, inciso I da Lei 
9.504/971 e configura captação 
ilícita de sufrágio e abuso de po-
der político e econômico, o que 
gerou desequilíbrio na disputa 
eleitoral e evidente prejuízo po-
tencial à lisura do pleito”, deta-
lhou o promotor.

Senadora paraibana propõe justa causa 
para empregado que se opôr a vacinas

Esta para ser apreciado no 
Senado Federal projeto de au-
toria da senadora Nilda Gondim 
(MDB) propondo alteração na 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) para dispor sobre 
a dispensa por justa causa o 
empregado que se recusar ao 
recebimento de imunização, 
mediante vacina, contra doen-
ças endêmicas, epidêmicas ou 
pandêmicas.

Protocolado na última 
segunda-feira (5), o projeto 
acrescenta a alínea “n” ao arti-
go 482 da CLT (aprovada pelo 
Decreto-Lei 5.452, de 1º de 
maio de 1943) incluindo como 
justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo em-
pregador a “recusa injustificada 
do empregado ao recebimento 
de imunização necessária, me-
diante vacina, disponível gra-
tuitamente na rede pública de 
saúde ou fornecida, sem ônus, 
pelos empregadores ou seus 
planos de saúde, contra doen-
ças endêmicas, epidêmicas ou 
pandêmicas”.

Segundo a senadora, a jus-
tificativa fundamental da maté-
ria é a necessidade de proteção 
do ambiente de trabalho contra 
a circulação e propagação de 
doenças. “Essa é uma das gran-

des lições que irá nos deixar a 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). Mas, além disso, 
precisamos acompanhar as en-
demias, que estão associadas à 
presença regular de uma doen-
ça em regiões específicas; as 
epidemias, que estão relaciona-
das com o aumento expressivo 
do contágio de uma doença em 
diversas regiões, e as pande-
mias, que ocorrem quando a 
doença atinge proporções mun-
diais”, explica.

Ela disse que sua intenção 
é oferecer ao empregador uma 
espécie de proteção ao con-
junto dos seus empregados, 
e, consequentemente, os seus 
familiares, contra o comporta-
mento temerário de minorias 
de trabalhadores que se mos-
tram relutantes diante da vaci-
na, por superstição, ignorância 
ou, simplesmente, por temor.

“Nenhum argumento pode 
ser mais forte do que o risco da 
demissão que, por sua vez, é 
plenamente justificada quan-
do um ou alguns dos colabo-
radores do grupo de trabalho 
colocam em risco a saúde dos 
demais. O próprio Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940), em seu artigo 
132, criminaliza o ato de ‘expor 
a vida ou a saúde de outrem 
a perigo direto ou iminente’”, 
enfatiza Nilda Gondim.

Pena de três a doze meses 
O tipo penal citado pela senadora Nilda Gondim 

“é a detenção de três meses a um ano, se o fato não 
constitui crime mais grave, podendo ser aumentado 
de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da 
saúde “de outrem a perigo decorre do transporte de 
pessoas para a prestação de serviços em estabeleci-
mentos de qualquer natureza, em desacordo com as 
normas legais”.

A recusa à vacinação e imunização, segundo a se-
nadora, pode desencadear a morte de colegas, adoeci-
mento coletivo ou paralisação de parte ou da totalidade 
das atividades laborais, conduta esta que guarda relação 
direta com o ato de expor a vida ou a saúde de outra 
pessoa a perigo direto ou iminente, o que é previsto no 
Código Penal. Para esse caso, ao invés de detenção, a 
pena deve ser a dispensa por justa causa para quem 
coloca em risco a saúde de companheiros de trabalho, 
e, por consequência, dos seus familiares, informou.

Para se utilizarem da faculdade prevista no projeto, 
os empregadores, segundo ela, deverão comprovar 
total ausência de dúvidas de que o empregado mani-
festa resistência anormal à imunização que inviabilize 
a continuidade do vínculo laboral.

Para tanto, conforme Nilda Gondim, é necessário 
que sejam adotadas as cautelas cabíveis nos casos de 
demissão por justa causa, como a advertência inicial 
e suspensão por um prazo mínimo de quinze dias. “Só 
depois de advertido, orientado e encaminhando aos 
postos de saúde ou entidades privadas, aptas a vacinar, 
é que se poderá avaliar a real falta de senso coletivo do 
empregado, suscetível de justificar o seu afastamento 
punitivo”, observa a senadora.



Brasil

Para o presidente da CPI da Covid, Roberto Dias teria feito declarações mentirosas ao depor sobre compra de vacinas

Omar Aziz dá voz de prisão 
à ex-diretor por mentir à CPI 
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O presidente da CPI da 
Covid, Omar Aziz (PSD-AM), 
determinou que Roberto 
Ferreira Dias, ex-diretor do 
Departamento de Logísti-
ca do Ministério da Saúde,  
fosse detido pela Polícia do 
Senado, porque teria feito 
declarações mentirosas à 
comissão durante seu de-
poimento. Aziz afirmou que 
“deu chances o tempo todo” 
para Ferreira Dias falar a ver-
dade. Os senadores afirmam 
ter provas de que o ex-dire-
tor negociou a compra de va-
cinas em nome do ministério, 
algo que ele vem negando 
durante a oitiva. “O senhor 
está detido pela presidência”, 
afirmou o presidente da CPI.

Aziz pediu para que o 
sistema de som da sala re-
produzisse áudios que, se-
gundo ele, confirmavam a 
participação de Dias na com-
pra de vacinas sob suspei-
ta de corrupção. Os áudios 
foram publicados no site 
da CNN Brasil e, segundo a 
emissora, contestam a ver-
são de que o encontro entre 
Dias e o policial Luiz Paulo 
Dominghetti foi acidental. A 
advogada do ex-diretor pro-
testou e afirmou que a prisão 
seria uma ilegalidade, e que 
ele estaria colaborando com 
a CPI desde a manhã desta 
quarta-feira, 7. Ela afirmou 
que o depoente não vai res-
ponder mais às perguntas.

Pedido de reavaliação
Senadores da CPI da 

Covid pediram que o pre-
sidente da comissão, Omar 
Aziz (PSD-AM), reconside-
rasse o pedido de prisão 
contra Roberto Dias por 
isonomia com outros de-
poentes que, segundo eles, 
também mentiram e tive-
ram negados os pedidos de 
prisão. O senador Alessan-
dro Vieira (Cidadania-ES) 
argumentou que a comissão 
“não colocou um general na 
cadeia”, em uma referên-
cia ao ex-ministro Eduar-
do Pazuello, que segundo 
ele também teria mentido.

O senador Otto Alencar 
(PSD-BA) fez um apelo no 
mesmo sentido. A senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) su-
geriu uma acareação imedia-
ta para determinar se Dias 
mentiu ou não à comissão.

O governista Marcos 
Rogério (DEM-RO) dis-
se que o pedido de prisão 
é ilegal e que a sessão já 
deveria estar suspensa 
devido à abertura da Or-
dem do Dia no plenário 
do Senado, quando as co-
missões devem ser sus-
pensas. “Decisão ilegal não 
se cumpre”, disse Rogério.

Diante dos apelos de ou-
tros senadores para que rea-
valie o pedido de prisão, o se-
nador Omar Aziz (PSD-AM) 
manteve a decisão, reiterou 
que o ex-diretor do Ministério 
da Saúde Roberto Dias está 
preso, e encerrou a sessão.

“Tenho sido desrespei-
tado aqui na presidência da 
CPI ouvindo historinhas”, 
reclamou Aziz. “Não aceito 
que a CPI vire chacota. Ele 
está sendo preso por men-
tir, por perjúrio, e se eu es-
tiver cometendo abuso de 
autoridade, que a advogada 
dele ou qualquer outro se-
nador me processe”, com-
pletou o presidente da CPI.

Roberto Dias foi preso pela Polícia do Senado, ontem, logo após depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito

Foto: Agência Estado

Mudanças & 
andanças
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Há algum tempo que quero escrever sobre uma 
tal rua Gravataí. Mas uma crônica só não basta. E 
pensando na tal rua situada na Paulicéia Desvaira-
da, eu fiquei pensando nas tantas mudanças que já 
fiz. Quando falo de mudanças me refiro às de cidade. 
Eu ainda não viajei o tanto que gostaria. Mas acu-
mulei mudanças de moradia de cidade, de Estado. E 
sei que o caminho mais difícil que fiz foi no início da 
juventude, saído do Sertão ao Litoral. Partir naque-
la saudade apertada, sabendo de nada, esperando 
por tudo. O bom, os desafios, a novidade do mundo. 
Carregar no peito a sempre certeza do caminho sem 
volta. Foi preciso umas quase cinco horas para po-
der colocar uma parte das lágrimas que começaram 
a jorrar com o pôr do sol e se aplacaram apenas no 
desembarque. Respirar fundo e seguir.

Nessa primeira mudança foi apenas uma mala. 
A mais difícil de ser feita, embora tenha carregado 
consigo toda animação e excitação. Depois dessa 
vieram outras, não tão simples, todas necessárias. 
Partidas sempre me remetem aos quartos habita-
dos. E sempre que penso nelas desenhos os quartos 
habitados. Outros deslocamentos me fizeram car-
regar além das malas, toda a simbologia e memó-
ria afetiva das correspondências, fotografias, fitas e 
CDs. Quando decidi sair de João Pessoa para Cuiabá 
fiz um sarau dentro do Mosteiro de São Bento, re-
unindo alguns poucos amigos e amigas. Uma noite 
linda, onde cantamos, recitamos, ouvimos música, 
nos confraternizamos e desenhamos juntos um pai-
nel que tenho comigo até hoje. A escritura daquela 
noite em nossas histórias foi das mais lindas. 

Hoje algumas daquelas pessoas habitam o In-
finito, como Alexandrina, Agostinha, Letícia, há ou-
tras que cruzaram o oceano e voltaram à África, e 
o Tempo foi desenhando as cartografias possíveis 
para cada Ser que cantou, recitou e se abraçou na-
quela noite. 

Muito viva em minha memória a trilha sonora 
da ida à Cuiabá para residir, era o walkman tocando 
Magamalabares (Carlinhos Brown), do disco Baru-
lhinho Bom, uma viagem musical, da Marisa Monte. 
E lá foram tantos deslocamentos. A vida esse movi-
mento, um baile perfumado e sonoro, amplificado. 
Essa espiral do carimbador maluco, a cantar pluct
-plact-zum… E assim a gente vai chegando de cidade 
em cidade, decorando as habitações e experimen-
tando quem somos nós mesmos. 

Já vivi deslocamentos hilários, muitos deles em 
Campina Grande, lugar que vivi em diferentes etapas 
da vida. A bem da verdade, parte de tudo era eu indo 
e vindo na BR 230. Ora sozinha, ora acompanhada. É 
inevitável não me sentir emocionada atravessando o 
trecho dessa estrada. Em cada direção da bússula que 
me levava a esses mesmos lugares acontecia grande 
revolução: de ideias, corpo, de projetos, de convívio. 
Campina Grande nunca foi apenas uma cidade, e sim 
um planeta em que fui orbitando, reencontrando o 
passado escrevendo no presente e sonhando. 

Nas idas e vindas as bagagens foram se avolu-
mando, se extraviando… Quantas pausas à beira do 
caminho para ver a chuva, as garças, o sol se pondo, 
a lua chegando. Quantas infindáveis viagens den-
tro de um ônibus parado no meio do caminho en-
quanto a BR 230 era duplicada. Quantos invernos 
com estrada e suas fendas. E quantos os acidentes 
no percurso da vida… Recentemente numa viagem 
de escape do mundo pandêmico voltei de Campina 
Grande ao entardecer e foi tomada por imagens da 
multidão de garças repousadas em três árvores. A 
imagem foi como uma explosão de estrelas bem na 
minha cara. Essa emoção singela que te chama para 
a vida.

Com a sabedoria das horas compreendemos que 
o Hoje é tudo que temos, e nessa temporalidade por 
vezes indivisível me sinto assim como uma tartaru-
ga. Querendo apenas levar meu próprio casco nes-
sas viagens lindas que a gente sonha e vive. Experi-
mentando os percursos mágicos que nos vivificam. 
Talvez porque viver seja despir-se de tudo.

Câmara dos Deputados

Conselho de Ética suspende 
mandato de Daniel Silveira

O Conselho de Ética da 
Câmara dos Deputados apro-
vou ontem, por 12 votos a 
oito, o parecer que recomen-
da a suspensão, por seis me-
ses, do mandato do deputa-
do Daniel Silveira (PSL-RJ). O 
parlamentar responde nesta 
representação por quebra de 
decoro parlamentar por ter 
gravado e divulgado um ví-
deo em que incita a violência 
contra ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar decidiu 
não recorrer da decisão e o 
parecer segue para análise 
do Plenário da Câmara. Para 
ser aprovado, o parecer de-
pende de 257 votos, em vota-
ção aberta.

O deputado Fernando 
Rodolfo (PL-PE), relator do 
parecer, afirmou que man-

teve a suspensão de Silveira 
por considerar a perda do 
mandato parlamentar como 
“medida extrema”.

“Seis meses talvez seja 
pouco, mas, por mais que 
ele tenha extrapolado, ele 
não praticou ato de cor-
rupção, não matou. Perder 
o mandato pelo que fala é 
muito grave e pode abrir 
um precedente”, disse.

Cassação
Por discordarem da 

pena atribuída pelo relator, 
cinco partidos (PSB, PSDB, PT, 
Psol e Novo) apresentaram 
votos em separado, todos 
recomendando que Silveira 
fosse punido com a pena má-
xima: a cassação de mandato. 
Com a aprovação do parecer 
do relator, os votos em sepa-
rado acabaram prejudicados.

Pelo Psol, os deputados 
Ivan Valente (Psol-SP) e Fer-

nanda Melchionna (Psol-RS) 
rebateram o argumento da 
defesa de que não houve 
quebra de decoro. “A con-
duta do deputado coloca em 
xeque não só a credibilidade 
do Parlamento, mas a vida 
democrática, as instituições, 
o Supremo e muito mais”, 
disse Valente.

Prisão
Daniel Silveira respon-

de a três representações 
no Conselho de Ética e está 
preso desde fevereiro deste 
ano, por decisão do ministro 
do STF Alexandre de Moraes 
após divulgação de vídeo em 
que incitava violência contra 
os ministros da Corte. O par-
lamentar chegou a ir para a 
prisão domiciliar em março, 
mas voltou para o regime fe-
chado no fim de junho após 
violações ao uso da tornoze-
leira eletrônica.

Dias nega que negociou vacina
Em fala inicial à CPI da Covid, o 

ex-diretor do Departamento de Logís-
tica do Ministério da Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, afirmou que não teve 
participação na negociação do con-
trato de compra da vacina indiana Co-
vaxin. O servidor da pasta Luis Ricardo 
Miranda, também em depoimento ao 
colegiado, citou seu nome como um 
dos responsáveis pela “pressão” para 
que o negócio fosse agilizado.

Ao rebater as acusações do servi-
dor e de seu irmão, o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF), Dias questionou 
as intenções de ambos. O ex-diretor 
afirmou que negou pedido de cargo 
para o irmão de Miranda e, por isso, 
imaginou estar sendo alvo de “reta-
liação”.

Dias tentou colocar sob suspeita 
a movimentação do parlamentar no 
caso. “Teria eu atrapalhado algum 
negócio do deputado?”, levantou Dias, 
afirmando que Luis Miranda tem um 
“currículo controverso que é de conhe-
cimento público”.

Segundo o ex-funcionário da 
Saúde, Miranda manteria contato com 
Cristiano Carvalho, representante da 
Davati no Brasil, desde setembro. O 
policial Luiz Paulo Dominguetti se apre-
sentou como representante da empre-

sa ao oferecer 400 milhões de doses da 
Astrazeneca ao governo. “Deputado 
mentiu e possuía contato com Cristiano 
desde setembro”, disse, questionando 
ainda se teria ele “atrapalhado” algum 
“negócio” do parlamentar.

Élcio Franco
Em depoimento à CPI da Covid, 

Roberto Ferreira Dias afirmou  que o 
coronel Élcio Franco, ex-número 2 da 
pasta na gestão do general Eduardo 
Pazuello, foi quem coordenou todo o 
processo de negociação do governo 
para aquisição da Covaxin, vacina 
indiana contra o coronavírus. 

Dias citou que Élcio centralizou as 
negociações de vacinas no início do 
ano. Como revelou o Estadão, em 29 
de janeiro, Elcio, que era secretário 
executivo do ministério, enviou ofício 
a 16 secretarias e diretorias do minis-
tério, dando ciência sobre a concen-
tração das ações.

“No âmbito da covid-19, todas 
essas tratativas foram feitas exclusiva-
mente na Secretaria Executiva”, disse 
Dias. O ex-diretor, que é ligado ao 
atual líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (Progressistas-PR), foi 
demitido na semana passada em meio 
às suspeitas de corrupção na pasta.

Heloisa Cristaldo
Agência Brasil



Mundo

Primeiro-ministro interino tomou a decisão após a crescente onda de tensão provocada pela morte de Jovenel Moïse

A tensão ganhou as ruas 
do Haiti, ontem, horas depois 
do assassinato do presidente 
Jovenel Moïse, morto a tiros 
em sua casa na madrugada. 
O primeiro-ministro interino 
do Haiti, Claude Joseph, de-
cretou estado de sítio de 15 
dias para “assegurar a conti-
nuidade do Estado”, depois de 
uma reunião de emergência 
com o conselho de ministros. 
Em estado grave, a primeira-
dama Martine Moise deve ser 
transferida para Miami.

Temendo que a crise in-
terna no Haiti se espalhe para 
a outra metade da Ilha de His-
paniola, a República Domini-
cana mobilizou tropas para 
proteger a fronteira. O Con-
selho de Segurança da ONU 
deve debater hoje a crise na 
ex-colônia francesa.

“Peço que todas as forças 
da nação nos ajudem na bata-
lha para manter a continuida-
de do Estado”, disse o premiê 
em comunicado. Joseph ga-
rantiu que a Polícia e o Exér-

cito tem o controle do país e 
pediu calma à população.

No pronunciamento, o 
premiê ainda prometeu uma 
investigação sobre a morte de 
Moise e medidas de seguran-
ça especiais, entre eles a proi-
bição de reuniões. O governo 
acredita que Moïse foi alvo 
de um grupo de mercenários, 
que segundo autoridades 
locais, falavam espanhol, foi 
responsável pelo ataque.

Joseph garante estar no 
comando do país, mas não 
está claro até onde vai seu po-
der, nem se há risco de vácuo 
institucional no país, marca-
do por sucessivas crises po-
líticas, desastres naturais e 
intervenções militares nas úl-
timas décadas. “Vamos procu-
rar por harmonia para que o 
país não colapse no caos”, pe-
diu o premiê interino, que se-
ria substituído nos próximos 
dias, mas se apresentou como 
chefe de governo à nação.

Forte oposição
Moïse, ex-empresário 

que construiu diversos negó-

cios no norte do país, de onde 
é natural, irrompeu no cená-
rio político em 2017 com uma 
mensagem de reconstrução.

Ele fez campanha com 
promessas populistas, mas 
manteve a retórica mesmo 
depois de ser eleito em feve-
reiro de 2017.

O presidente vinha en-
frentando forte oposição de 
setores da sociedade que 
consideravam seu mandato 
ilegítimo.

Repercussão
A Casa Branca chamou 

o crime de “horrível” e disse 
que os Estados Unidos estão 
dispostos a ajudar na inves-
tigação.

A porta-voz do governo, 
Jen Psaki, declarou que os 
Estados Unidos vão “ajudar o 
povo do Haiti, o governo do 
Haiti se houver uma investi-
gação”, acrescentando que a 
Casa Branca “ainda está co-
letando informações” e que 
o presidente Joe Biden será 
informado sobre o ataque 
em breve.

O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, disse 
que ficou “chocado” com este 
“ato hediondo”.

Crise política
A instabilidade política no 

país se acentuou nos últimos 
meses após as autoridades 
haitianas terem frustrado uma 
“tentativa de golpe” de Estado 
contra o presidente, que teria 
sido alvo de um atentado mal 
sucedido em fevereiro.

Na ocasião, mais de 20 
pessoas foram presas du-
rante a suposta tentativa de 
golpe, entre eles o juiz do 
Tribunal de Cassação - maior 
instância da Justiça haitiana - 
Ivickel Dabrésil e a inspetora 
geral da polícia nacional, Ma-
rie Louise Gauthier. “O juiz 
organizou um complô para 
dar um golpe de Estado para 
desestabilizar o país”, disse o 
ministro da Justiça, Rockefel-
ler Vincent.

“Agradeço ao responsável 
pela minha segurança e pela 
do palácio. O sonho dessa gen-
te era atentar contra minha 

Agência Estado

Haiti declara estado de sítio 
após assassinato do presidente
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Governo do Haiti acredita que Moïse foi alvo de um grupo de mercenários

A porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki, afirmou 
ontem que o presidente 
dos Estados Unidos, Joe 
Biden, assinará um de-
creto para permitir que 
trabalhadores mudem de 
emprego com mais faci-
lidade. Segundo a asses-
sora, o ordem executiva 
reduzirá a capacidade das 
empresas de impedir que 
os funcionários aceitem 
salários maiores em com-
panhias rivais. 

“Esse decreto afeta 
trabalhadores da constru-
ção civil, hoteleiros, mui-
tos empregos de colarinho 
azul, não apenas executi-
vos de alto escalão”, disse 
Psaki a repórteres duran-
te um briefing no avião 

Casa Branca vai facilitar 
mudanças de emprego
Iander Porcella
Agência Estado

Suposta censura

Trump diz que processará 
Twitter, Facebook e Google

O ex-presidente dos 
Estados Unidos Donald 
Trump anunciou, ontem, 
que processará três gran-
des gigantes do setor de 
tecnologia americano: Fa-
cebook, Twitter e Google, 
acusadas de terem censu-
rado o republicano. Em dis-
curso, Trump informou que 
será o principal denuncian-
te da ação coletiva, em con-
junto com o American First 
Policy Institute. “Não há 
melhor evidência de que as 
techs estão fora de contro-
le do que o fato de que elas 
baniram um presidente dos 
EUA em exercício no início 
do ano”, afirmou. 

A reclamação é uma 

referência à decisão de 
Twitter e Facebook de sus-
penderem Trump de suas 
redes sociais, por conside-
rarem que ele as utilizou 
para incitar a violência an-
tes do protesto que termi-
nou com a invasão do Con-
gresso americano. 

Na ocasião, manifes-
tantes tentaram cancelar 
a sessão que certificou a 
vitória do atual presiden-
te, Joe Biden, nas eleições 
de novembro do ano pas-
sado. Mesmo tendo sido 
desmentido diversas vezes 
pela Justiça, Trump segue 
repetindo que houve frau-
de no pleito. 

De acordo com a Seção 
230 da Lei de Decência nas 
Comunicações de 1996, as 
empresas de Internet ge-

ralmente estão isentas de 
responsabilidade pelo ma-
terial postado pelos usuá-
rios. A lei  também permite 
que plataformas de mídia 
social moderem seus servi-
ços removendo postagens 
que, por exemplo, sejam 
obscenas ou violem os pró-
prios padrões dos serviços, 
desde que estejam agindo 
em “boa fé.”

Mas Trump e outros 
políticos argumentam que 
o Twitter, o Facebook e ou-
tras plataformas de mídia 
social abusaram dessa pro-
teção e deveriam perder 
sua imunidade - ou pelo 
menos ter que conquistá-la 
satisfazendo os requisitos 
estabelecidos pelo governo. 
(Com informações da Asso-
ciated Press).

André Marinho
Agência Estado

presidencial. “Se alguém lhe 
oferece um emprego melhor, 
você deve ser capaz de acei-
tá-lo”, acrescentou.

Psaki também afirmou 
que Biden defenderá du-

rante viagem a Crystal Lake, 
no Estado de Illinois, a im-
portância de investimentos 
em infraestrutura humana 
e outras prioridades como 
energia limpa.

Biden: decreto reduzirá capacidade das empresas de “segurar” funcionários
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OMS quer aumentar financiamento para vacinas

Diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom dis-
se que a reunião de ministros 
de Finanças e presidentes de 
bancos centrais do Grupo dos 
20 (G20), que começa nesta 
sexta-feira é uma nova opor-
tunidade para que os líderes 
das principais economias glo-
bais elevem o financiamento 
à OMS “para aumentar a pro-
dução e distribuição equitati-
vas de ferramentas de saúde”, 
de forma a atingir a meta da 
entidade multilateral de vaci-
nar contra a covid-19 ao me-
nos 40% da população global 
até o fim de 2021.

Segundo Tedros, ainda 

que diversos países estejam 
relaxando medidas de pro-
teção “como se a pandemia 
tivesse acabado”, o cenário 
global segue preocupante, 
com alta de casos em todas as 
regiões observadas pela OMS 
na semana passada, segundo 
informou o diretor executivo 
da entidade, Michael Ryan, 
durante coletiva de imprensa 
nesta quarta-feira.

O avanço nas taxas de 
infecções é provocado não só 
pela falta de vacinas, como 
também pela disseminação 
de variantes do coronavírus, 
disse Tedros, que alertou 
para a escassez de tanques de 
oxigênio e tratamentos a pa-
cientes com a doença em par-
tes da África, Ásia e América 
Latina. De acordo com ele, a 

recentemente atingida marca 
de 4 milhões de casos globais 
de covid-19 é “provavelmen-
te” menor do que o número 
real de infecções.

Ainda destacando o 
avanço das novas cepas, Te-
dros disse que as variantes 
estão “ganhando a corrida 
contra a vacina” por conta 
da distribuição desigual dos 
produtos.

Segundo Ryan, muitos 
países já estão relaxando as 
medidas de segurança sanitá-
ria antes mesmo de atingirem 
a taxa de vacinação necessá-
ria para isso. “Peço aos gover-
nos para serem muito cuida-
dosos neste momento, para 
abrirem suas economias com 
muito cuidado”, recomendou 
o diretor executivo.

Gabriel Caldeira
Agência Estado

Brasil ainda tem quadro elevado

Gerente de Incidentes da 
Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas), Sylvain Aldighieri 
afirmou nesta quarta-feira, 7, 
que o Brasil registrou uma queda 
nos casos da covid-19 nas últimas 
semanas, “mas em quadro ain-
da elevado”. Durante entrevista 
coletiva virtual, ele ressaltou a 
capacidade do país de reduzir 
transmissões e proteger os mais 
vulneráveis.

Aldighieri elogiou a “grande 

capacidade” do país para vacinar 
muitas pessoas diariamente con-
tra a covid-19, com seu “sistema 
de saúde unificado”. De qualquer 
modo, ele ressaltou a importância 
de reduzir as transmissões, no Bra-
sil e também nas demais nações 
das Américas.

Além de lembrar que mais de 
500 mil pessoas morreram no Brasil 
pela doença, Aldighieri disse que a 
mensagem principal da Opas valia 
para todos os países da região: o 
reforço de medidas já sabidas que 
controlam a disseminação do vírus, 
como o uso de máscaras.

Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

vida. Graças a Deus isso não 
ocorreu. O plano foi abortado”, 
disse Moïse na ocasião.

A oposição negou uma 
tentativa de golpe, mas há 
meses pressionava pela re-
núncia de Moïse e pela no-
meação de um presidente 
interino para um período de 
transição - um dos cotados 
para ocupar o cargo era jus-

tamente o juiz Dabrésil.
Moïse governava o Haiti 

sem o controle do Legislativo 
desde o ano passado e dizia 
que ficaria no cargo até 7 de 
fevereiro de 2022, em uma 
interpretação da Constitui-
ção rejeitada pela oposição. 
Para eles, o mandato do pre-
sidente havia terminado em 
7 de fevereiro deste ano.

Foto: Reprodução/Facebook
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Levantamento da Receita Estadual indica crescimento de 8,39% em novas inscrições nos primeiros meses de 2021
A Paraíba encerrou o primeiro 

semestre de 2021 com 157,5 mil em-
presas em plena atividade, inscritas na 
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz
-PB). Dados do Núcleo de Manutenção 
Cadastral da pasta, indicam que houve 
um crescimento de 8,39% em novas 
inscrições desde dezembro de 2020 
até junho, um acréscimo representado 
em 12,2 mil novos estabelecimentos 
na base de dados. 

O varejo lidera a concentração de 
inscrições estaduais entre as ativida-
des econômicas de maior represen-
tatividade, com 64,83% das inscrições 
estaduais (102.171 unidades) até ju-
nho deste ano. Em seguida, o setor 
da indústria aparece com 14,65% 
(23.094), e, em terceiro, o setor de 
serviços com 14,48% (22.827 unida-
des). A lista segue com os segmentos 
da agropecuária (2.997 unidades) e o 
atacadista (2.485 unidades), que têm 
as menores participações, e represen-
tam, juntos, 3,47% do total. 

Por regime de apuração, os es-
tabelecimentos do Simples Nacional, 
que incluem as inscrições da figura do 
Microempreendedor Individual (MEI) 
e das micro e pequenas empresas con-
centraram 91,24% do total das inscri-
ções (143.787) até junho de 2021, en-
quanto as empresas do regime normal 
encerraram o primeiro semestre com 
9.461 inscrições estaduais, o equi-
valente a 6% do total. A Substituição 
Tributária e Outros tipos de regimes 
na Fazenda Estadual completam a lista, 
com participação de 1,20%. 

Na distribuição dos estabeleci-
mentos nos cinco núcleos da Sefaz-PB, 
a 1ª Gerência Regional, que tem como 
sede João Pessoa, fechou o primei-
ro semestre de 2021 com 72.967 de 
inscrições ativas, o que representa 
46,83% do número de contribuin-
tes de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços 
(ICMS) do Estado. 

A 3ª Gerência Regional, com sede 
em Campina Grande, figurou na se-
gunda colocação com 36.552 estabe-
lecimentos com inscrição estadual, 
representando 23,45% do total. A 2ª 
Gerência Regional, sediada por Gua-
rabira, concentrou o terceiro maior 
volume de inscrições ativas no Estado 
com 16.320 unidades e participação 
de 10,47%. Enquanto Sousa, sede 
da 5ª Gerência Regional com 15.856 
(10,17% das inscrições), na quarta 
posição. Já Patos, sede do 5ª Região 
(14.111), com 9,05% do total.

Balanço do 1o semestre aponta 
157,5 mil empresas ativas na PB

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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Já imaginou visitar um destino turístico onde a gastronomia 
passa a ser um dos principais atrativos do lugar? Pesquisas 
apontam que mais de 30% dos gastos de turistas ao redor do 
mundo são dedicados à alimentação. O turismo gastronômico 
estimula a criação de novos pratos e a valorização das tradições 
da culinária local, oferecendo uma imersão de experiências 
prazerosas. Segundo pesquisa da associação mundial de viagens 
gastronômicas, 93% dos viajantes podem ser considerados food 
travelers ou viajantes de comidas. Eles viajam com o objetivo 
principal de provar comidas e bebidas nos lugares em que 
visitam. Buscam experiências autênticas e únicas de saberes e 
sabores, além de mergulhar na cultura local enquanto viajam.  

O turista gastronômico gasta mais que o turista de lazer, 
tem interesse em saber mais sobre a realidade dos destinos que 
visita, principalmente, a gastronomia local. Preocupa-se com 
a origem dos produtos que consome e reconhece o valor da 
gastronomia como um meio de trocar experiências. 

A cooperação e o bom relacionamento entre gestores 
públicos, produtores rurais, pescadores, chefs de cozinha, 
empresários de alimentação fora do lar e de meios de 
hospedagem são fundamentais para a qualidade da oferta do 
turismo gastronômico.

Belém (PA), Florianópolis (SC), Paraty (RJ) e Belo Horizonte 
(MG), entraram no seleto grupo de Cidades Criativas da 
Unesco, destacando-se no cenário mundial como cidades da 

gastronomia criativa. Alguns destinos turísticos são conhecidos 
por sua culinária típica, pois a gastronomia é um rico patrimônio 
cultural na vida das pessoas. É fácil identificar a comida 
baiana, a comida mineira, ou o churrasco gaúcho pela sua 
representatividade. Também a culinária de frutos do mar em 
todo o litoral do Brasil.

Na região do Brejo paraibano, Areia e Bananeiras se 
destacam com a gastronomia criativa dos restaurantes e bistrôs, 
a produção dos engenhos de cachaça, mel, açúcar mascavo e as 
sobremesas da culinária da civilização do açúcar.

Entretanto, o que mais identifica a gastronomia do interior 
da Paraíba é a buchada, a galinha de capoeira, a rabada, o bode 
guisado, a tapioca, o cuscuz, o xerém e demais derivados de 
milho, a carne de sol, a manteiga de garrafa, arroz de leite, farofa 
d’água, os doces caseiros, o filhós com mel de rapadura, os 
queijos de coalho e de manteiga e tantas outras iguarias. Uma 
mistura das cozinhas indígena, africana e portuguesa, desde o 
ciclo do açúcar, que foram se transformando com o nosso jeito 
de ser numa culinária única e criativa.

Considerando essa diversidade, que faz parte da mesa 
do paraibano, além da valorização e conservação da culinária 
regional, Sebrae e prefeituras estão investindo na Rota 
Gastronômica Vale dos Sertões, que estará presente em dez 
municípios turísticos: Água Branca, Ibiara, Matureia, Pedra 
Branca, Princesa Isabel, Pombal, Santa Luzia, Santana dos 

Garrotes, São Bento e São Mamede.
A gastronomia se integra a outras atividades turísticas e 

se posiciona como um ícone da identidade cultural regional, 
que valoriza a história, a cultura e o meio ambiente, amplia 
o desenvolvimento econômico e oferece experiências mais 
pessoais e autênticas para o viajante. Além de ir apenas para um 
restaurante é possível incluir na sua viagem, a visita às feiras 
livres, mercados públicos, propriedades rurais, o aprendizado 
em uma oficina de culinária regional, pois o turismo 
gastronômico é uma modalidade criativa, que engloba comida, 
bebida, cultura e hospitalidade.

A formatação desse produto turístico inicia com a 
adesão das empresas de alimentação fora do lar interessadas 
em participar para, em seguida, serem beneficiadas com a 
consultoria do Sebrae em vários aspectos, desde a qualidade no 
atendimento, melhoria do cardápio, a arrumação dos pratos, a 
segurança alimentar. 

Todas as empresas da região, que passarem pela 
consultoria do Sebrae, terão afixadas na sua fachada uma placa 
de sinalização com a logomarca da Rota Gastronômica Vale dos 
Sertões. 

Que tal planejar a partir de outubro de 2021 a sua próxima 
viagem gastronômica para vivenciar experiências da região 
Vale dos Sertões e explorar a oferta gastronômica desse destino 
turístico paraibano?

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Pesquisa IBGE

Vendas no varejo mostram crescimento
O volume de vendas do co-

mércio varejista na Paraíba cres-
ceu 0,7% em maio, frente a abril, de 
acordo com a Pesquisa Mensal do 
Comércio, divulgada ontem pelo 
IBGE. A variação, contudo, foi a 
terceira menor do país, abaixo da 
média brasileira (1,4%) e superior 
apenas às observadas em Goiás 
(-0,3%) e em Pernambuco (0,4%).

No mesmo comparativo, a re-
ceita nominal de vendas do setor 
paraibano registrou uma  peque-
na alta (0,5%), apontando para 
uma desaceleração, tendo em 
vista que, na comparação entre 
abril e março, o indicador esta-
dual havia sido de 3,3%, o quatro 

maior do Nordeste e superior à 
média do país.

No acumulado de 12 me-
ses (últimos 12 meses com os 
de igual período imediatamente 
anterior), a Paraíba apresentou 
variações de 3,6%, no volume, e 
11,2%, na receita. O resultado re-
presenta um saldo positivo, ainda 
que tenham permanecido abaixo 
das taxas médias nacionais que, 
em maio, foram de 5,4% e 13,3%, 
respectivamente.

Em relação a maio de 2020, 
houve expansão de 9,8%, no vo-
lume de vendas do varejo parai-
bano, e de 21,8%, na receita. O 
acumulado de 2021, por sua vez, 

registrou, até maio, índices de 
2,6% e 13,2%, respectivamente. 

Varejo ampliado
Em maio, o comércio vare-

jista ampliado paraibano – que 
inclui as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de ma-
terial de construção – registrou 
variação de 0,4% no volume de 
vendas e de 1,4%, na receita no-
minal, frente a abril. 

Dados nacionais
A alta de 1,4% no volume 

de vendas de abril para maio foi 
puxada por sete das oito ativi-
dades pesquisadas pelo IBGE. A 

exceção foi o segmento de artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopé-
dicos, de perfumaria e cosméti-
cos, que recuou 1,4%.

Entre as altas, o destaque 
ficou com tecidos, vestuário e 
calçados (16,8%) e combustíveis 
e lubrificantes (6,9%). Os demais 
setores com crescimento foram: 
outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (6,7%), livros, jor-
nais, revistas e papelaria (1,4%), 
equipamentos e material para 
escritório, informática e comu-
nicação (3,3%), supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e 
fumo (1%) e móveis e eletrodo-
mésticos (0,6%).

MICRo E PEquEnAs são A MAIoRIA

46,83%

23,45%

10,47% 10,17% 9,5%

91,24%
Micro e pequenas empresas 

concentraram (143.787) do total das 
inscrições até junho de 2021

6%
Empresas do regime Normal 

encerraram o 1º semestre com 9.461 
inscrições estaduais

1,20%
Outros e a Substituição Tributária

João 
Pessoa

Campina
Grande

Guarabira Sousa Patos

Quanto à distribuição nas Gerências 
Regionais da Secretaria, a que tem 

mais empresas com inscrição estadual 
é a da capital paraibana. Seguida, 

com quase a metade do percentual, 
pela de Campina Grande.

Segmentação do relatório da SEFAZ-PB aponta que o regime de apuração mais utilizado é o Simples Nacional, que 
incluem os MEI e as micro e pequenas empresas. Enquanto as optantes pelo regime normal são em volume bem menor
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Equipe econômica avalia percentuais de redução na cobrança do imposto feita às empresas a partir deste ano

A equipe econômica 
pretende abrir uma guerra 
política entre as milhares 
de empresas brasileiras e 
uma fração de companhias 
gigantes dos setores de 
bebidas e de produtos pe-
troquímicos. O objetivo é 
conseguir atrelar uma re-
dução maior do Imposto de 
Renda de Pessoas Jurídicas 
(IRPJ) para todas as firmas 
do país a um corte expres-
sivo de subsídios tributá-
rios (a arrecadação de que 
a União abre mão) que são 
usados apenas por alguns 
grandes conglomerados.

Diante da “gritaria” 
do setor produtivo contra 
a proposta do governo de 
voltar a taxar os dividen-
dos pagos pelas empresas a 
seus acionistas, o ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, determinou que sua 
equipe prepare uma lista 
de subsídios que deverão 
ser incluídos já na propos-
ta de reforma do Imposto 
de Renda enviada ao Con-
gresso há duas semanas.

Pelo texto inicial do 
governo, a alíquota do 
IRPJ cairia cinco pontos 
porcentuais - de 25% para 
20% - em dois anos, me-
tade em 2022 e a outra no 
ano seguinte. O ministro, 
porém, já admite em con-
versas com interlocutores 
que a Economia calibrou 
mal o corte. Segundo fon-
tes, Guedes já daria como 
certa uma redução de cinco 
pontos de uma vez só, já a 
partir de 2022.

Agora, o ministro busca 
uma tesourada substancial 
nos subsídios para compen-
sar uma queda ainda maior 
da alíquota. Pelos cálculos 
do ministério, a retirada de 
R$ 20 bilhões em subsídios 
poderia abrir caminho para 
um corte de 7,5 pontos por-
centuais, cenário em que a 
alíquota do IR das empre-
sas cairia para 17,5%.

Esse valor é definido 
hoje como o mais factível 
por técnicos do governo. 
Mas Guedes tem falado em 
tentar cortar até R$ 40 bi-
lhões já neste ano. Neste 
caso, seria possível reduzir 
o IR de todas as empresas 
em até 10 pontos de uma 
só tacada  para 15%.

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Governo quer cortar R$ 40 bi 
em subsídios para baixar IRPJ
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Em vigor

MP abre crédito a pequenas empresas
A Medida provisória 

(MP) que cria o Programa 
de Estímulo ao Crédito 
(PEC) foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União. 
Diferentemente de outra 
MP já editada pelo gover-
no, a 992/20, que cria o 
Programa de Capital de 
Giro para Preservação de 
Empresas (CGPE), a nova 

MP tem como alvo apenas 
micro e pequenas empre-
sas, produtores rurais e 
microempreendedores in-
dividuais, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, com 
receita bruta anual de até 
R$ 4,8 milhões.

Segundo a Secretaria-
Geral de governo, o PEC 
cria incentivos para os 

bancos emprestarem a es-
sas empresas e empreen-
dedores, “ao conceder um 
tratamento mais vantajoso 
à base de capital das insti-
tuições financeiras partici-
pantes”. Pelo texto, o pro-
grama será capaz de gerar 
até R$ 48 bilhões em cré-
dito. A operacionalização 
se dará com recursos das 

próprias instituições au-
torizadas a funcionar pelo 
Banco Central.

Se aprovada pela Câ-
mara e pelo Senado, ficará 
a cargo do Conselho Mone-
tário Nacional fixar as re-
gras gerais desses emprés-
timos, como taxa de juros, 
duração e carência. Já a su-
pervisão do programa fica-

rá sob a responsabilidade 
do Banco Central.

A expectativa do go-
verno, com a medida, é ga-
rantir a oferta regular de 
serviços e programas vol-
tados à população em ge-
ral, especialmente a mais 
vulnerável, para minimizar 
os efeitos provocados pela 
pandemia de covid-19.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A venda de autoveícu-
los teve uma queda de 3,3% 
em junho com o licencia-
mento de 182,5 mil, ante as 
188,7 mil vendidas no mês 
de maio. Na comparação 
com junho do ano passado, 
foi registrado um aumen-
to de 37,4% nas vendas, já 
que naquele período foram 
comercializados no merca-
do interno 132,8 mil unida-
des. No primeiro semestre 
o crescimento foi de 32,8%, 

ao totalizar 1.074,2 veícu-
los licenciados. Os dados 
foram divulgados ontem 
pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

Segundo os dados as 
exportações atingiram as 
33,5 mil unidades, 9,4% a 
menos do que no mês an-
terior quando esse núme-
ro foi de 37 mil unidades. 
Na comparação com junho 
de 2020, quando foram 
comercializadas no merca-
do externo 19,4 mil veícu-
los, houve crescimento de 

72,6%. No primeiro semes-
tre de 2021, as exportações 
aumentaram 67,5%, com 
a venda de 200,1 mil auto-
veículos para outros países. 
No mesmo período do ano 
passado esse número foi de 
119,5 mil.

A produção em junho 
foi de 166,9 mil unidades, 
13,4% a menos do que no 
mês anterior quando esse 
número foi de 192,8 mil 
unidades. Na comparação 
com junho de 2020, quan-
do foram produzidos 98,4 
mil veículos, houve cresci-

mento de 69,6%. No pri-
meiro semestre de 2021, 
a produção foi de 1.148,5 
mil autoveículos, 57,5%, a 
mais do que no  primeiro 
semestre do ano passado 
quando esse número foi de 
729,3 mil.

De acordo com o pre-
sidente da Anfavea Luiz 
Carlos Moraes, a queda da 
produção se deve à baixa 
oferta de semicondutores 
na indústria, problema que 
afeta as indústrias do mun-
do inteiro. “Acredito que 
a falta de semicondutores 

pode tenha impedido a pro-
dução de algo entre 100 mil 
e 120 mil novos veículos no 
primeiro semestre”, disse.

Segundo o balanço 
mensal da Anfavea, o nível 
de emprego no setor auto-
mobilístico teve queda 1,3 
% em junho e tinha 102.732 
postos de trabalho ocupa-
dos, enquanto em maio esse 
número era de 104,082.  Na 
comparação com junho de 
2020, quando estavam em-
pregados 105.520 trabalha-
dores no setor, houve queda 
de 2.6%.

Venda de veículos reduz 3,3% em junho
Flávia Albuquerque
Agência Brasil

Guedes: PIB vai crescer 
entre 5% e 5,5% neste ano

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou ontem 
que o Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil deve crescer 
5% ou 5,5% em 2021. Segundo 
ele, o país está “surpreenden-
do o mundo”. Durante audiên-
cia pública na Câmara Federal, 
Guedes lembrou que as pre-
visões do mercado financeiro 
eram de queda do PIB maior 
do que a efetivamente verifica-
da no ano passado.

Guedes também disse que 
o andamento da pandemia do 
novo coronavírus no Brasil 
levou o governo a renovar o 
pagamento do auxílio emer-
gencial em 2021. “A pandemia 
é que nos recomendou a reno-
vação do auxílio emergencial”, 
disse o ministro, lembrando 
do aumento de casos de co-
vid-19 no início do ano.

“Renovamos agora o auxí-
lio emergencial por mais três 
meses. Vamos até outubro”, 
disse Guedes. “Em novembro 
e dezembro, reengatamos (sic) 
no Bolsa Família”, acrescentou.

Guedes citou ainda uma 
série de medidas adotadas 
pelo governo no ano passado, 
na primeira onda de covid-19. 
Além disso, defendeu que a 
vacinação em massa no Brasil 
finalmente deslanchou. “O go-
verno está produzindo vacina 
em massa, além da importa-
ção”, disse.

O ministro afirmou ainda, 
aos deputados, que a previsão 
do ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, é de que em três ou 
quatro meses os Estados bra-
sileiros terão vacinado toda 
sua população adulta. 

Metade da população quer 
comprar imóveis no país

Segundo dados da últi-
ma pesquisa Datastore Se-
ries, empresa especializada 
em pesquisas de demanda 
para o setor imobiliário, 
entre abril e maio, cerca de 
58% da população demons-
trou ter interesse em adqui-
rir imóveis nos próximos 12 
meses, algo que aconteceu 
pela última vez em 2009, 
projetando assim um segun-
do semestre otimista para o 
mercado imobiliário.

Para o empresário 
Hugo Montenegro, Diretor 
Executivo da construtora 

Alliance, nos últimos dois 
anos houve uma redução 
gradativa dos estoques de 
imóveis, muito provenien-
te, segundo ele, de dois fa-
tores: redução da taxa de 
juros e demanda reprimida. 
Mas, a demanda continua 
alta, apesar da alta na taxa 
de juros.

“A pandemia fez com 
que as pessoas valorizas-
sem muito o espaço onde 
convivem. A casa ou o apar-
tamento passou a protago-
nizar de uma forma muito 
diferente de alguns anos 

atrás. Portanto, as empre-
sas que souberem perceber 
essa mudança de relação 
consumidor X imóvel pode-
rão ofertar produtos cada 
vez mais adequados a esse 
‘novo’ consumidor e segu-
ramente se manterão bem 
no mercado”, explica Hugo 
Montenegro.

De acordo com o rela-
tório da Datastore, com as 
projeções positivas, é possí-
vel uma abertura para uma 
temporada de lançamentos 
de produtos altamente de-
mandados.

Fabrício de Castro e 
Thaís Barcellos
Agência Estado

Programa será capaz de gerar até 
R$ 48 bilhões em crédito e tem como 

alvo também produtores rurais e 
microempreendedores individuais
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Fundação tem desempenhado papel fundamental na implementação e no desenvolvimento da pesquisa científica no estado 
O Dia Nacional da Ciência e 

do Pesquisador, comemorado hoje, 
não poderia estar melhor contem-
plado este ano na Paraíba, período 
em que a Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado (Fapesq) comemo-
ra 29 anos de fundação. 

 “Creio que a comunidade cien-
tífica esteja reconhecendo o esforço 
que está sendo feito para cumprir-
mos a função da Fundação, com 
ações que demonstram a atenção 
do governo para colocar no port-
fólio da Fapesq editais pioneiros”, 
destacou o presidente da Fapesq, 
Roberto Germano Costa.

Fazendo uma análise dos prin-
cipais investimentos pela Fapesq de 

2019 a 2021 foram elencados R$ 
26,3 milhões em vários programas, 
como o Centelha; apoio a eventos e 
concessão de bolsas.

E as ações não param aí. O Go-
verno do Estado por meio da Fapesq 
investiu R$ 5 milhões nos Centros Es-
taduais de Infraestrutura Científica e 
Tecnológica de Caráter Multiusuá-
rio e R$ 800 mil na Melhoria da In-
fraestrutura da UEPB. Dois projetos 
de pesquisadores da Paraíba foram 
aprovados no Programa Pesquisa 
Ecológica de Longa Duração (PELD), 
cujo investimento será de R$ 200 mil. 
A Fapesq também lançou recente-
mente o edital para implantação de 
um Núcleo Operacional do Progra-

ma de Qualificação para Exportação 
(PEIEX) no Estado da Paraíba, inves-
timento de R$ 1 milhão.

 
Novos investimentos
O governador João Azevêdo lan-

çou recentemente novos editais da 
Fapesq que totalizam investimentos 
superiores a R$ 28,2 milhões. Na 
ocasião, também assinou o proje-
to de Lei que institui o Marco Legal 
da Ciência e Tecnologia da Paraíba 
e o decreto que institucionaliza o 
programa Horizontes de Inovação, 
permitindo o início das atividades 
do parque tecnológico que tem o ob-
jetivo de criar um ambiente de forta-
lecimento do Estado como gerador e 

produtor de tecnologias, fomentan-
do novas empresas, pesquisas e de-
senvolvimento. 

O chefe do Executivo estadual 
ressaltou o compromisso do gover-
no de manter os investimentos em 
ciência e tecnologia para construir 
um futuro de desenvolvimento para 
o Estado. “Nós precisamos ter planos 
e ações para vencermos as dificul-
dades com soluções que nos permi-
tam crescer e ampliar ainda mais as 
oportunidades para as pessoas e eu 
fico muito honrado como professor, 
por ter ajudado a construir o marco 
legal da Ciência e Tecnologia e por es-
tar encaminhando para a Assembleia 
Legislativa esse projeto tão impor-

tante para impulsionar a nossa pro-
dução científica, contribuindo para o 
enfrentamento de agendas sociais e 
de problemas modernos”, frisou.

O secretário de Estado da Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, Cláudio 
Furtado, evidenciou o conjunto de 
iniciativas lançadas pelo Governo 
do Estado para fomentar a pesqui-
sa científica. “Essas ações, que vão 
desde o marco legal da ciência e 
tecnologia, à implantação do parque 
tecnológico e aos investimentos de 
R$ 28 milhões em pesquisa, atestam 
que a gestão vê essa área como prio-
ritária para o desenvolvimento do 
Estado e novos projetos serão lança-
dos em breve”, destacou.

Fapesq celebra Dia da Ciência 
e destaca investimentos na PB
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Depois da reforma do Imposto 
de Renda, o secretário da Receita, 
José Tostes, avisou que haverá a 
necessidade de uma revisão das 
regras do Simples e do Microem-
preendedor Individual (MEI). 
Segundo ele, como o projeto de 
reforma entregue no mês passado 
ao Congresso propõe reduzir signi-
ficativamente o Imposto de Renda 
cobrado sobre as empresas, o pas-
so seguinte será fazer a revisão das 
“distorções” do Simples e do MEI, 
dois regimes de tributação simpli-
ficada que existem hoje no Brasil.

Tostes revelou que foi uma op-
ção do governo fazer o que chamou 
de “harmonização” dos regimes 
de pagamento de tributos pelas 
empresas somente após essa fase 
inicial de revisão do Imposto de 
Renda.

Segundo ele, o Simples e o 
MEI foram criados para dar um 
tratamento privilegiado às mi-
cro e pequenas empresas, mas 
houve uma ampliação “indevida” 
ao longo do tempo com o argu-
mento de que o regime normal 
de pagamento das empresas era 
oneroso e complexo.

O MEI foi criado para incen-
tivar a formalização de pequenos 
negócios e de trabalhadores au-
tônomos. Para aderir ao progra-
ma, é precisa possuir um negócio 
que fature até R$ 81 mil por ano 
e que tenha um funcionário, no 
máximo. O Simples permite a 
adesão para empresas com fa-
turamento anual de até R$ 4,8 
milhões.

“Estamos de acordo com a 
necessidade de revisão do Sim-
ples, do MEI e do lucro presumi-
do”, disse o secretário na Webi-
nar os “Caminhos da Reforma 

Tributária”, organizada pelo por-
tal de notícias Poder 360.

O lucro presumido, geralmen-
te utilizado por empresas de médio 
porte, é uma forma de tributação 
simplificada para determinação 
da base de cálculo do Imposto de 
Renda e da CSLL das pessoas jurí-
dicas que não estiverem obrigadas, 
no ano-calendário, à apuração do 
lucro real. Este último é apurado a 
partir do lucro efetivo da empresa, 
ou seja, do resultado das receitas, 
ganhos e rendimentos auferidos, 
deduzidos dos custos. Geralmente, 
o lucro real é utilizado pelas maio-
res empresas do país.

No debate, o economista-che-
fe da Verde Asset Management, 
Daniel Leichsenring, criticou du-
ramente as mudanças previstas 
na reforma enviada pelo governo 
e previu um aumento de R$ 40 
bilhões da carga tributária das 
empresas. 

Depois do IR, Receita vai revisar Simples e MEI

“Momento inoportuno”
O professor de Direito Financeiro da Universidade de São 

Paulo Heleno Torres foi muito crítico ao texto do governo e aler-
tou que a proposta chega num momento inoportuno em que 
as empresas tentam sair da crise provocada pela pandemia da 
covid-19. “Houve uma mão pesada nos dividendos”, reclamou.

Torres defende a aprovação primeiro da reforma dos 
tributos de consumo, antes do Imposto de Renda. “Precisa-
mos fazer um exercício de redução do gasto público antes”, 
advertiu.  O professor da USP chamou atenção também para 
o impacto do projeto nas concessões, como as de energia e 
de transportes, leiloadas pelo governo, cujo cálculos foram 
feitos num outro ambiente de regras. Heleno Torres previu a 
revisão dos contratos e judicialização. Ele defendeu uma fase 
de transição para a volta da tributação de lucros e dividendos.

Em respostas às críticas, o secretário da Receita defendeu 
o projeto com o argumento de que a carga não está sendo 
alterada, mas redistribuída. “Significa que, sim, para alguns 
pode haver aumento, porém para outros haverá redução. No 
geral, o efeito será neutro.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Adriana Fernandes 
Agência Brasil

Identificação

Novo sistema da PF armazena dados biométricos

O diretor-geral da Polícia Fe-
deral (PF), Paulo Maiurino, assinou 
um contrato para aquisição de no-
vas ferramentas de tecnologia e de 
identificação biométrica. Chamado 
de Abis (Solução Automatizada de 
Identificação Biométrica), o proje-
to permitirá realizar a identificação 
de pessoas, bem como o armazena-
mento biométrico de cidadãos. 

O novo sistema entra em fun-
cionamento já com um banco de 
dados com cerca de 22 milhões de 
cadastros. Essas informações cons-
tam no antigo sistema que será 
descomissionado, o Afis (Sistema 
Automatizado de Identificação de 
Impressões Digitais) - utilizado 
pela corporação há mais de 16 anos 
é referência internacional na iden-
tificação de digitais, sejam elas em 
cenas de crime ou na procura de 
pessoas desaparecidas. 

O sistema Abis oferece, com 
exatidão, cruzamento de dados, 
consultas de impressões digitais e 
até mesmo reconhecimento facial. A 
capacidade inicial é de 50,2 milhões 
de cadastros únicos, mas pode ser 
expandida para identificar os dados 
de até 200 milhões de brasileiros.

O processo de atualização digi-
tal tem por objetivo criar um banco 

Lukas Augusto
Agência Brasil

de impressões digitais totalmente 
unificado, que compartilhe os dados 
já existentes entre as Secretarias de 
Segurança Pública em parceria com 
a Polícia Federal, com o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.

“A pretensão de contar com a 
ferramenta [Abis] era um projeto an-
tigo do órgão, que tivera pedidos an-
teriores negados por pendências jun-
to ao Tribunal de Contas da União“, 
informou, em comunicado, a PF.

A nota informa, ainda, que a 
aquisição do novo sistema vem 
acompanhada da chegada de novos 
equipamentos que serão usados 
por agentes policiais para realizar 
o cadastro, fazer análises forenses 

e colher dados biométricos rele-
vantes para investigações. Entre 
os novos dispositivos, uma estação 
portátil de cadastro e consulta de 
dados biométricos que será usada 
por papiloscopistas.

Serão oferecidas informações obtidas, 
inicialmente, em 50 milhões de 

cadastros únicos por meio de cruzamento 
de dados, consultas de impressões 

digitais e reconhecimento facial 
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Sudema anuncia nova colônia de 
férias no Jardim Botânico de JP
Atividades, que retornam após um ano por causa da pandemia, acontecerão nos dias 21 e 28 deste mês, das 14h às 16h

Após um ano sem este 
tipo de atividade, por causa 
da pandemia da covid-19, a 
Coordenadoria de Educação 
Ambiental (Ceda) da Supe-
rintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente 
(Sudema) anunciou a reali-
zação de mais uma edição 
da colônia de férias neste 
mês de julho. As atividades 
acontecerão nos dias 21 e 28 
de julho, no Jardim Botânico 
Benjamim Maranhão, sem-
pre no horário da tarde, das 
14h às 16h.

A programação será 
voltada ao público infantil, 
na faixa etária dos 6 aos 10 
anos, e envolverá atividades 
educativas como apresenta-
ção de fantoches, oficina de 
coentro e trilha ecológica. As 
inscrições serão abertas ao 
público em geral e estão pre-
vistas para a próxima sema-
na. Em razão das medidas de 
restrição para conter a dis-
seminação do coronavírus, 
serão ofertadas apenas 10 
vagas por dia. 

 Segundo a coordenado-
ra de Educação Ambiental 
da Sudema, Taciana Cirilo, 
a colônia de férias conta 
com duas edições ao longo 
do ano, nos meses de janei-
ro e julho. “No ano passado, 

como estava no início da 
pandemia e no auge das me-
didas de restrições, não foi 
possível realizar as ativida-
des, mas esse ano nós reto-
mamos”, explica.

 
Jardim Botânico 
Localizado na Mata do 

Buraquinho, em João Pessoa, 
o Jardim Botânico Benjamin 
Maranhão é considerado um 
dos maiores remanescentes 
de Mata Atlântica em área 
urbana do país. É uma insti-
tuição que mantém coleções 
documentadas de plantas di-
versas, possui flora e fauna 
nativas e tem a finalidade de 
dar suporte a atividades de 
pesquisa, fomentar a conser-
vação, promover a educação 
ambiental e o lazer contem-
plativo.

Foto: Marcus Antonius

Em revisão de benefício

INSS alerta sobre 
tentativas de golpe

O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
divulgou ontem uma 
nota na qual alerta que 
golpistas têm se apro-
veitado das revisões em 
alguns benefícios para 
tentar obter dados pes-
soais dos beneficiários. 
“As abordagens podem 
ocorrer por carta, e-mail, 
telefonema ou mensa-
gem de celular”, alerta o 
instituto.

Tentativas de golpe 
podem ser denunciadas 
por meio da ouvidoria 
do INSS, no endereço da 
Controladoria-Geral da 
União (CGU), ou pelo te-
lefone 135. Vítimas de 
golpe devem registrar 
um boletim de ocorrên-
cia e comunicar o caso 
aos órgãos envolvidos, 
que podem ser, além do 
próprio INSS, o banco 
por meio do qual é pago 
o benefício.

Para evitar cair em 
golpes desse tipo, o INSS 
sugere que o beneficiário 
mantenha seus dados de 
contato (telefone, e-mail 
e endereço) sempre 
atualizados, o que pode 
ser feito pelo Meu INSS 
ou pelo telefone 135.

“Caso alguém faça 
qualquer comunicação 
pedindo dados ou fotos 
em nome do INSS, não 
atenda a solicitação, des-
ligue a ligação e bloqueie 
o contato. O INSS nunca 
entra em contato direto 
com a pessoa para soli-
citar dados, nem pede o 

envio de fotos de docu-
mentos”, informa o órgão.

O número do SMS 
usado pelo INSS para 
informar os cidadãos é 
280-41. “O INSS nunca 
manda links nem pede 
documentos pelo SMS. 
Sempre que o INSS con-
voca o cidadão para 
apresentar documentos, 
essa convocação fica re-
gistrada no Meu INSS e 
pode ser verificada tam-
bém pelo telefone 135”.

Ainda de acordo com o 
instituto, a pessoa deve utili-
zar apenas os canais oficiais 
de atendimento para cum-
prir qualquer solicitação do 
INSS, seja para agendar um 
serviço, seja para entregar 
algum documento.

“É bom saber que 
quando alguém liga para o 
telefone 135 ou é atendido 
pelo chat humanizado da 
Helô, o atendente pode pe-
dir algumas informações. 
Esse é um procedimento 
de segurança para confir-
mar a identidade de quem 
telefonou ou acessou o 
chat”, complementa a nota.

Agência Brasil

Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
reconheceu, ontem, a ex-
celência do trabalho reali-
zado por equipes de saúde 
de cinco cidades brasileiras 
para prevenir e controlar a 
incidência do câncer entre 
usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Foram agraciadas 
na 1ª Edição do Prêmio 
Prevenção e Controle do 
Câncer as equipes respon-
sáveis pelos seguintes pro-
jetos municipais: Programa 
de Navegação de Pacientes 
com Câncer de Mama, de 
São João de Meriti (RJ); 
Projeto Caminhos do Cui-
dar, de Alagoinhas (BA); 
Odontologia na Saúde da 
Mulher, de Porto Belo (SC); 
Estratégias, de Balneário 
de Piçarras (SC) e Progra-

ma Previne Mulher, desen-
volvido no município Im-
buia (SC).

Cada equipe recebeu 
um certificado de reconhe-
cimento pelos trabalhos, 
selecionados por um co-
mitê formado por repre-
sentantes do ministério e 
convidados que avaliaram 
itens como as melhorias de 
acesso aos serviços pres-
tados à população, alinha-
mento com as políticas de 
atenção à saúde, capacida-
de de respostas a crises; 
criatividade e inovação.

No total, 30 projetos 
concorriam nesta primeira 
edição do prêmio. Durante 
a cerimônia de entrega dos 
certificados, que aconte-
ceu ontem, em Brasília, o 
ministro Marcelo Queiro-
ga reforçou a importância 
dos serviços especializa-

dos prestados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“Vivemos uma emer-
gência sanitária de im-
portância internacional, 
a pandemia da covid-19, 
mas temos outros proble-
mas antigos para os quais 
ainda não temos todas as 
soluções, como, por exem-
plo, as doenças cardiovas-
culares, que causam mais 
de 480 mil mortes todos 
os anos, e as doenças on-
cológicas, que provocam 
mais de 280 mil óbitos ao 
ano”, comentou o ministro, 
chamando atenção para os 
serviços diagnósticos obti-
dos na atenção primária à 
saúde.

Para Queiroga, o reco-
nhecimento às iniciativas 
desenvolvidas em cidades 
de médio e pequeno porte 
demonstra a “capilaridade” 

do SUS e a capacidade dos 
profissionais desenvolve-
rem soluções locais.

A premiação foi 
conquistada não pelos 
grandes municípios bra-
sileiros, mas sim pelos 
pequenos. O que demons-
tra a capilaridade do SUS. 
Fato também destacado 
pela coordenadora da es-
tratégia de saúde da famí-
lia de Balneário Piçarras 
(SC), Ivia Fátima Rodri-
gues, que falou em nome 
de todos os premiados.

“São pequenas ações 
que mudam completamen-
te a vida de muitas pessoas, 
inclusive a nossa. É um mo-
mento de muita gratidão”, 
disse Ivia. “Espero que esse 
edital inspire outras pes-
soas a desenvolver proje-
tos para outros municípios 
brasileiros.”

Ministério premia cinco projetos 
municipais de prevenção ao câncer

Ministro da Educação diz não se opor 
à conectividade em escolas públicas

O ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro, disse 
ontem, que jamais se opôs 
à informatização de escolas 
públicas ou à distribuição 
de tablets, notebooks ou 
computadores para estu-
dantes carentes. No entan-
to, a exemplo de outros se-
tores do Governo Federal, o 
ministro considera que há 
outras prioridades para me-
lhorar a qualidade estrutu-
ral da rede de ensino.

“A questão da conexão 
é importantíssima, mas, 
como gestor, acredito que 
haja outras prioridades. Te-
mos, em todo o país, 54 mil 
escolas rurais que carecem 
de atenção especial. Temos 
3.817 escolas sem energia 
elétrica. Oito mil quinhen-
tos e vinte e sete estabele-

cimentos de ensino sem sa-
neamento. Há 3.447 escolas 
sem água no Brasil e 36.054 
escolas que não tem acesso 
à internet”, detalhou Ribeiro 
durante reunião da Comis-
são de Educação da Câmara 
dos Deputados.

“É certo que uma coisa 
não exclui a outra, mas, com 
todo respeito, temos que 
voltar nossa atenção, a este 
grupo de pessoas. Que esses 
dados pesem nas nossas de-
cisões, pois gerir, governar, 
exige saber escolher onde 
aplicar os recursos públi-
cos”, comentou o ministro 
ao justificar a iniciativa do 
Governo Federal, que, por 
meio da Advocacia-Geral 
da União (AGU), recorreu 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra a Lei 
14.172/2021, que prevê o 
repasse de R$ 3,5 bilhões 
da União para ajudar os go-

vernos estaduais e do Dis-
trito Federal a custearem o 
acesso à internet de alunos 
e professores da educação 
básica pública.

“O MEC nunca foi con-
tra a conectividade nas 
escolas ou contra a distri-
buição de equipamentos de 
informática. Que isso fique 
claro. Assim que a lei en-
trou em vigor, o ministério 
empreendeu esforços para 
estabelecer os procedimen-
tos necessários. No entanto, 
as equipes técnicas do Go-
verno Federal entenderam 
que [na aprovação da Lei 
14.172] não foram cumpri-
dos os mandamentos legais 
orçamentários e a própria 
Constituição”, comentou Ri-
beiro, acrescentando que 
a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 6926 
questiona, entre outros 
pontos, a não observância 

do limite impostos pelo cha-
mado Teto dos Gastos, que, 
em 2016, estabeleceu limi-
tes para o crescimento das 
despesas do governo.

“O MEC defende a co-
nectividade nas escolas por 
meio de ações planejadas, 
estruturadas; de maneira 
responsável; com regras 
claras de repasse e crité-
rios de transparência e ob-
servando as peculiaridades 
regionais e a maturidade 
para o uso da tecnologia de 
cada escola, de forma a as-
segurar a eficiência dos in-
vestimentos públicos”, afir-
mou Ribeiro, questionando 
a falta de critérios técnicos 
da Lei 14.172 – que, após 
ser aprovada no Congres-
so Nacional, foi vetada pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Posteriormente, o veto foi 
derrubado pelos parlamen-
tares.

Wellton Máximo
 Agência Brasil 

Tentativas de 
golpe podem ser 
denunciadas por 

meio da ouvidoria do 
INSS, no endereço da 

Controladoria-Geral da 
União (CGU), ou pelo 

telefone 135

No ano passado, 
como estava no início 

da pandemia e no auge 
das medidas de 

restrições, não foi 
possível realizar as 

atividades, mas esse 
ano nós retomamos 

Localizado na Mata do Buraquinho, na capital, 
o Jardim Botânico Benjamin Maranhão 
é considerado um dos maiores remanescentes 
de Mata Atlântica em área urbana do país



Welington Fajardo substitui Tuca Guimarães e tem a missão de estancar a crise da equipe na Série D do Brasileiro

Um dia após anunciar a 
saída do técnico Tuca Gui-
marães, o Treze já apresen-
tou o substituto, o minei-
ro Wellington Fajardo, de 
60 anos. Seu último clube 
foi o URT-MG e sua grande 
conquista foi o vice-cam-
peonato da Série D, com o 
Manaus, em 2019, levando 
o clube amazonense à Série 
C. Ele já vai dirigir o Galo 
contra o América-RN, do-
mingo, às 16 horas, no Ami-
gão, em Campina Grande.

Fajardo chega em um 
momento muito difícil do 
Treze, que este ano foi eli-
minado da Copa do Bra-

sil, logo na primeira fase, 
a mesma coisa aconteceu 
na Copa do Nordeste e no 
Campeonato Paraibano não 
chegou nem às semifinais. 
Agora, na Série D, o clu-
be é o lanterna do grupo 
3, com apenas 4 pontos e 
sem nenhuma vitória, na 
competição. Segundo o site 
www.chancedegol.com.br, 
a probabilidade do Treze se 
classificar para a próxima 
fase é de apenas 20,5 por 
cento. Porém, a situação 
não assusta o treinador.

“Para mim, é uma satis-
fação eu trabalhar no Tre-
ze, uma equipe grande do 
Nordeste, um gigante que 
está adormecido. Eu estou 
assumindo o clube sabendo 

da situação difícil em que 
se encontra, mas na minha 
carreira de atleta, e depois 
na de treinador, sempre 
gostei de enfrentar desa-
fios. Vamos fazer um tra-
balho de conta-gotas junto 
aos jogadores e ainda ten-
tar beliscar uma das quatro 
vagas para a próxima fase 
do campeonato”, disse o 
novo treinador do Galo.

Wellington já começa 
pesado, com a mão na mas-
sa, com treinos de manhã 
e de tarde, buscando um 
trabalho de reconhecimen-
to individual dos atletas e 
só pretende definir o time 
titular para o jogo contra o 
América-RN, no treino de 
amanhã.

Ivo Marques
ivo_esportes@gmail.com

Novo técnico do Treze fala
em levantar astral do time
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Copa América
Técnico argentino prevê um jogo “gostoso de 
saborear” contra o Brasil no próximo sábado, no 
Maracanã, na decisão da Copa América. Página 23
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Esportes

Pelas redes sociais, o Botafogo divulgou nota lamen-
tando o falecimento do jornalista Walter Galvão, autor, 
juntamente com Roberto Carlos de Oliveira, do hino “Boti-
nha Veneno”. Veja o teor da nota:

“O Botafogo Futebol Clube vem a público lamentar a 
morte do jornalista e poeta Walter Galvão nesta quarta-
feira (7), aos 64 anos. Walter Galvão é autor, juntamente 

com Roberto Carlos de Oliveira, e intérprete de um dos 
hinos históricos da torcida do Belo, uma versão da músi-
ca do cantor inglês Ritchie, intitulada “Botinha Veneno”, 
que toca até hoje nas transmissões dos jogos do Maior da 
Paraíba pela Rádio Tabajara. Todos que fazem o Botafogo 
se solidarizam aos familiares a amigos neste momento 
de perda”.

Botafogo lamenta morte de Walter Galvão

Foto: Divulgação/ManausFC

O mineiro Wellington Fajardo tem 
como último trabalho a equipe 

do URT, de Minas Gerais, mas já 
passou também pelo Manaus

Campinense viaja para jogo contra o Atlético no Ceará
O Campinense embarca 

hoje nas primeiras horas da 
manhã para Fortaleza, onde 
fará nesta sexta-feira o último 
treino para o jogo de sábado 
contra o Atlético-CE, às 15 
horas, no estádio Domingão, 
em Horizonte-CE. A novidade 
na delegação da Raposa é a 
presença do lateral Filipe Ra-
mon, que foi contratado esta 
semana. O jogador já está 
regularizado e se diz pronto 

para jogar, caso o técnico Ra-
nielle Ribeiro deseje.

“Eu estou pronto para jo-
gar. Sou o mesmo Filipe que 
passou por aqui, de 2015 a 
2017, sempre com muita garra 
e desejo de vencer. Para mim, 
retornar ao Campinense é 
uma grande alegria, porque 
sou muito grato a esse clube 
por tudo que fez por mim. A 
exemplo da primeira vez, che-
guei num momento em que o 

clube é o campeão paraibano 
e tenho muita responsabilidade 
de ajudar o clube a conseguir 
o acesso para a Série C”, disse 
o atleta.

Na sua primeira passa-
gem pelo Campinense, Filipe 
Ramon jogou de lateral es-
querdo e algumas vezes de 
volante, quando foi campeão 
paraibano em 2016. Após 
sair do clube, nunca mais jo-
gou na lateral esquerda, mas 

diz não ter problema para 
jogar em qualquer uma das 
duas posições.

“Eu sou um lateral esquer-
do de origem, mas depois 
de sair da Raposa, eu joguei 
apenas como segundo volante. 
Agora, estou sendo contratado 
outra vez para a lateral esquer-
da, mas não tenho preferência, 
meu negócio é jogar”, concluiu.

O técnico Ranielle Ribeiro 
ainda não decidiu se vai escalar 

Filipe Ramon contra o Atlético, 
mas é grande a possibilidade 
do atleta jogar. O treinador dis-
se que só vai definir a equipe, 
após o treino de amanhã de 
manhã, em Fortaleza. O Cam-
pinense tem 8 pontos e está na 
segunda posição na tabela de 
classificação do grupo 3. No 
momento, o Rubro-negro tem 
57 por cento de chances de se 
classificar para a segunda fase 
da Série D.

Zaga é a preocupação 
no Sousa para o jogo
contra o Caucaia-CE

Jogando pela segunda rodada seguida no 
estádio Marizão, sua casa, o Sousa vai receber a 
equipe do Caucaia-CE, neste sábado, às 16h, no 
Sertão da Paraíba. A partida é válida pela sexta 
rodada da primeira fase do Campeonato Brasilei-
ro da Série D, dentro do Grupo 3 da quarta divisão 
nacional. No entanto, para o confronto, um setor 
preocupa a equipe comandada pelo técnico War-
ley Santos: a zaga. O clube anunciou, no começo 
dessa semana, a saída do zagueiro Marcelo, um 
dos destaques da equipe no Estadual, que assinou 
contrato com o Ferroviário-CE para jogar a Série 
C - no mesmo grupo do Botafogo -, além dele, 
Roni Lobo, que formou a dupla de zaga da equipe 
no Campeonato Paraibano, segue como dúvida, 
após ter desfalcado a equipe na rodada passada.

Para compensar a saída de Marcelo, na ne-
gociação com o Ferroviário, o Sousa receberá dois 
atletas por empréstimo. Chegam para o Dinossauro 
o zagueiro João Pedro, de 22 anos, além do meia 
Guilherme, atleta de 18 anos que já devem ser opção 
para o técnico Warley, na próxima rodada.

Vindo de um empate na rodada passada, o 
“Dinossauro”, que está na terceira colocação da 
chave, precisa fazer valer o seu mando de campo 
para seguir firme no G4 da competição.

Enquanto o Sousa acabou tropeçando dentro 
de casa, na última rodada, ao empatar em 0 a 0 
com o Central de Caruaru, o Caucaia surpreen-
deu ao bater, em seus domínios, o ABC, líder do 
grupo, até o momento. Com o resultado e o em-
pate em 0 a 0 no jogo entre Campinense e Treze, 
o time cearense saiu da lanterna da competição, 
chegando aos 5 pontos somados e superando o 
Galo de Campina Grande.

Com a vitória do adversário na rodada passa-
da, o Sousa fará, agora, um jogo de seis pontos, já 
que o Caucaia está apenas três distante dos oito 
somados pelo time paraibano, até o momento, na 
competição. 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Botafogo aposta nos gols de Ederson
para resolver o problema do ataque

Tudo indica que o drama 
da falta de um camisa nove 
no Botafogo foi resolvido. Na 
terça-feira, a diretoria do Belo 
anunciou a contratação do 
atacante fixo de área, Ederson, 
que estava disputando a Série 
D pelo ABC de Natal. O atleta 
é experiente, tem 32 anos, e já 
foi artilheiro do Campeonato 
Brasileiro jogando pelo Athle-
tico Paranaense, em 2013. 
Teve também uma passagem 
pelo Ceará, e no ABC, ele foi 
campeão brasileiro da Série C, 
em 2010. 

Este ano, Ederson marcou 
gols importantes pelo alvine-
gro de Natal, como o que clas-
sificou a equipe para as oitavas 
de final da Copa do Brasil. Ele 
já está treinando no Botafogo 
e aguarda apenas a publicação 
do nome dele no BID, para ficar 
à disposição do técnico Gerson 
Gusmão, para a partida do pró-
ximo sábado contra o Manaus, 
pela sétima rodada da Série C.

Desde o início desta 
temporada, o Botafogo vem 
sofrendo com a falta de um 
atacante de área e não foi por 
falta de interesse da diretoria 

em contratar. O primeiro a vir 
para o Belo foi Bruno Gonçal-
ves, que sofreu uma contusão 
grave no joelho, na pré-tempo-
rada,  e foi submetido a uma 
cirurgia. Ele só voltará a jogar 
no fim do ano. Após a contusão 
de Bruno, o Belo contratou Ra-
fael Oliveira, que também com 
uma série de contusões, aca-
bou deixando o clube.

A partir daí foram testa-
dos Ramon Tanque e Sávio, 
que não corresponderam às 
expectativas. Diante da neces-
sidade de um jogador mais ex-
periente, o clube acertou com 
Rafael Barros, que antes mes-
mo de estrear, também sofreu 
uma contusão grave no joelho, 
semelhante a de Bruno, e foi 
submetido a cirurgia. Só deve-
rá voltar aos gramados no pró-
ximo ano. Mais recentemente, 
o Belo trouxe Itamar, que não 
mostrou boas qualidades e 
está na reserva. Agora, chega 
Éderson, cercado de muita ex-
pectativa, para resolver o pro-
blema do camisa nove.

Hoje à tarde, o técnico 
Gerson Gusmão vai coman-
dar um treino técnico-tático 

para começar a definir o time 
titular para o jogo contra o 
Manaus, no próximo sábado. 
É provável que ele faça algu-
ma mudança na escalação e 
no sistema de jogo da equipe, 
após a derrota para o Tom-
bense, na última rodada. “Te-
nho ainda algumas dúvidas, 
mas a base do time é aquela 
que vem jogando, com talvez 

uma ou outra mudança pon-
tual”, disse Gerson.

Amanhã à tarde, será rea-
lizado o treino apronto para a 
partida e em seguida, os atletas 
entram em  regime de concen-
tração para o jogo de sábado. O 
Belo é hoje o quinto colocado 
na tabela de classificação do 
grupo A da Série C, e precisa 
vencer para voltar ao G4.

O atacante Ederson foi apresentado pelo presidente Alexandre Cavalcanti

Foto: Instagram/Botafogopb



Aumento de casos de covid-19 forçam o governo e o comitê a cancelarem eventos com público na capital japonesa

O governo metropoli-
tano de Tóquio e o Comi-
tê Organizador dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 
anunciaram, ontem, o cance-
lamento do revezamento da 
tocha olímpica nas ruas da 
cidade, que deveria aconte-
cer ao longo de 15 dias. O ob-
jetivo é evitar aglomerações, 
em meio ao aumento dos 
contágios pelo novo corona-
vírus na capital japonesa.

Tóquio registra há 17 
dias seguidos um cresci-
mento de infectados pela 
covid-19. A média móvel de 
casos diários chegou a 586 
nessa terça-feira. A pande-
mia do novo coronavírus já 
infectou 808 mil e matou 
14.812 pessoas no Japão, 
de acordo com números di-
vulgados pela Universidade 
John Hopkins, dos Estados 
Unidos.

Desde a semana passa-
da já era conhecida a deci-
são das autoridades de tirar 
a primeira parte do reveza-
mento da tocha olímpica na 
capital do Japão das vias pú-
blicas. O deslocamento, que 
começará amanhã na cidade, 
acontecerá principalmente 
em cerimônias sem a presen-
ça de público durante os oito 
primeiros dias de sua passa-
gem por Tóquio para obede-
cer as medidas de luta contra 
a covid-19, de acordo com 
Koichi Osakabe, funcionário 
do governo da cidade. Os Jo-
gos Olímpicos acontecerão 
de 23 de julho a 8 de agosto.

“Nós teremos uma ceri-
mônia a cada dia no local em 
que terminar o revezamento 
(previsto) da jornada”, expli-
cou Osakabe na semana pas-
sada, antes de acrescentar 
que quase 100 corredores 
por dia serão afetados pela 
mudança no programa. As 
alterações afetam sobretudo 
os trechos do revezamento 
situados fora dos 23 distritos 
centrais de Tóquio.

O Japão não sofreu os 
surtos de vírus explosivos 
vistos em outras partes do 
mundo, mas só recentemen-
te emergiu de uma quarta 
onda de infecções. Um declí-
nio no ritmo de surgimento 
de casos novos e uma acele-
ração na vacinação levaram 
as autoridades a amenizar 
um estado de emergência em 
Tóquio e outros oito municí-
pios no último dia 20.

Mas com a aproximação 
da Olimpíada, especialistas 
temem um novo aumento de 
casos em Tóquio e a dissemi-
nação de variantes mais alta-
mente transmissíveis, como 
a Delta (indiana). Os Jogos 
também enfrentam a resis-
tência de uma parcela subs-
tancial do público.

A pouco mais de duas 
semanas da cerimônia de 
abertura dos Jogos Olímpi-
cos, a sombra da pandemia 
afeta o grande evento espor-
tivo mundial. Dois membros 
da delegação olímpica de 
Uganda e um da Sérvia tes-
taram positivo para covid-19 
em sua chegada a Tóquio 
este mês, o que provocou 
a adoção de normas ainda 
mais rígidas para as equipes 
que desembarcam no Japão.

Agência Estado

Tóquio não terá o revezamento 
da Tocha Olímpica pelas ruas
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Roângela Santos

Atleta sonha com a
medalha no pódio

Uma das principais re-
ferências do atletismo brasi-
leiro, a velocista Rosângela 
Santos encara a Olimpíada 
de Tóquio como a chance de 
realizar um sonho que ficou 
pela metade, como ela pró-
pria define. A medalha de 
bronze herdada nos 4x100 
metros, com nove anos de 
atraso, após o escândalo de 
doping da equipe russa nos 
Jogos de Pequim-2008, não 
teve o mesmo peso para a 
atleta.

“Ganhei a medalha, 
mas não tive a emoção do 
pódio, não teve foto, não 
teve choro nem meu nome 
no telão. Quero uma meda-
lha com tudo o que tenho di-
reito. Até com aquela espera 
do exame antidoping. Agora 
eu quero dar a volta no es-
tádio, ter essa sensação que 
deve ser muito maneira”, 
brinca a atleta de 30 anos

No dia 29 de março de 
2017, Rosângela Santos, 
Lucimar Moura, Rosemar 
Coelho Neto e Thaissa Presti 
receberam as medalhas de 
bronze pelo terceiro lugar 
herdado no revezamento 
de Pequim-2008. O motivo 
foi um doping detectado 
em reanálise de amostras 
de urina e que definiu a 
desclassificação da Rússia. 
Com isso, a Bélgica ficou 

com o ouro, a Nigéria com a 
medalha de prata e o Brasil, 
com o bronze. O Brasil havia 
terminado originalmente 
no 4º lugar.

A cerimônia aconteceu 
durante o Prêmio Brasil 
Olímpico, evento anual do 
Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB). “O quarto lugar, 
a quase medalha, é o pior 
lugar do mundo. A gente 
fica pensando o que pode-
ria ter feito diferente. Seria 
melhor ter ficado em oitavo 
lugar”, compara a velocista 
do Esporte Clube Pinheiros 
e que integra o grupo de 
atletas patrocinados pela 
Ajinomoto.

Por isso, os Jogos de Tó-
quio representam a chance 
de um ajuste de contas com 
o passado. Rosângela vai 
disputar a mesma prova e 
também os 100m. 

Gonçalo Junior
Agência Estado
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Rosângela foi bronze, mas só 
recebeu a medalha depois

Circuito Challenger 

Paraibana ganha medalha 
de ouro no vôlei de praia

A temporada Challen-
ger do Circuito Brasileiro 
de Vôlei de Praia 20/21 
terminou ontem, no Rio de 
Janeiro (RJ), com muitas 
comemorações diferentes. 
Na disputa feminina, An-
dressa e Vitória (PB/RJ) 
ficaram com a medalha de 
ouro da quarta e última 
etapa, mas a prata de Elize 
Maia e Thâmela (ES) veio 
acompanhada do troféu 
de campeãs da temporada. 
Os vencedores do torneio 
masculino foram Lucia-
no e Vinicius Freitas (ES), 
mas Saymon e Adrielson 
(MS/PR) garantiram a con-
quista geral mesmo com o 
quarto lugar.

Depois de uma elimi-
nação nas quartas de final 
na terceira etapa, Andres-
sa e Vitória entraram em 
quadra decididas a buscar 
o ouro. E o segundo títu-
lo delas nesta temporada 
Challenger veio em uma 
final decidida no tie-break 
contra Thamela e Elize 
Maia, parciais de 21/17, 
19/21 e 15/10. Na disputa 
pelo bronze, Taiana/Hegê 
(CE) venceram Juliana/Josi 
(CE/SC) (21/19 e 21/16).

“Estou muito feliz, 
porque na etapa passada a 
gente não teve o resultado 
que a gente queria, então 
nessa etapa a gente veio 

focada para isso. Eu e a An-
dressa, a gente veio focada 
em jogar bem, mas a gente 
veio focada no ouro, por-
que era isso que eu que-
ria e ela queria também. 
Superação total do nosso 
time, acho que a gente está 
de parabéns, eu, ela, Fred, 
a nossa equipe. É sempre 
um jogão contra Thâmela e 
Elize, é um jogo de paciên-
cia, não tem jeito. E hoje 
a gente conseguiu levar a 
melhor”, disse Vitória.

Apesar da derrota na 
final, Elize e Thâmela tam-
bém tiveram motivos para 
comemorar na Urca. Fina-
listas nas quatro etapas da 
temporada – dois ouros e 
duas pratas –, elas ganha-
ram o título da temporada 
Challenger 20/21. Esta foi 
a segunda conquista do 
tipo para Elize Maia – ha-
via sido campeã em 2015 
ao lado de Duda (SE) – e 
a primeira de Thâmela, de 
20 anos.

“Acho que tudo isso 
é fruto do nosso trabalho, 
da nossa dedicação, da de-
dicação de todo mundo 
da nossa equipe, da en-
trega. Estou muito feliz 
e bastante realizada por 
essa temporada, não só do 
Challenger, mas do Circui-
to Brasileiro em si”, afir-
mou Thâmela, de 20 anos.

A f inal  mascul ina 
também foi decidida no 
tie-break. Luciano e Vini-
cius Freitas começaram 
perdendo para Vitor Feli-
pe/Renato Andrew (PB), 
mas conseguiram a virada 
e ganharam por 21/19, 
19/21 e 15/11) para ga-
rantir o primeiro título da 
dupla. Na disputa pelo ter-
ceiro lugar, Bernardo Lima 
e Eduardo Davi (CE/PR) 
ficaram com o bronze com 
uma vitória por 22/20 
e 21/18 sobre Saymon/
Adrielson (MS/PR).

Mesmo com o quarto 
lugar, Saymon e Adriel-
son venceram a tempora-
da masculina graças aos 
dois ouros e uma prata que 
tinham conquistado nas 
outras etapas. Na última 
edição do Challenger, em 
2019, Adrielson também 
havia sido campeão geral, 
ao lado de Arthur Lanci.

“O Challenger é uma 
competição muito forte e 
importante para mim. Eu 
estou usando essa compe-
tição de preparação para 
o Circuito Mundial. E eu 
estou feliz em poder ter 
jogado ao lado do Saymon, 
um atleta que sempre ad-
mirei quando eu era mais 
novo. E fico feliz em fazer 
parte dessa conquista para 
ele”, declarou Adrielson.

A Tocha Olímpica já passou por 
várias cidades japoneses, mas a 

sede dos jogos não terá o privilé-
gio de vê-la pelas ruas da cidade



Esportes

Lionel Scaloni assegura que o confronto entre as duas seleções no próximo sábado vai ser para o torcedor desfrutar

Pela terceira vez na 
história, Brasil e Argenti-
na farão a decisão da Copa 
América. Para se qualifi-
car à final deste sábado, 
no estádio do Maracanã, 
no Rio de Janeiro, contra 
a Seleção Brasileira, que 
passou pelo Peru na se-
gunda-feira, os argentinos 
eliminaram a Colômbia na 
disputa por pênaltis após 
empate por 1 a 1 no tempo 
normal, na noite de terça, 
em Brasília O técnico Lio-
nel Scaloni projetou que a 
partida será “para o torce-
dor desfrutar”.

“Vamos jogar uma final 
com o nosso eterno rival, o 
nosso rival de toda a vida. 
Espero que as pessoas 
gostem, que será um bom 
jogo. Obviamente, quere-
mos ganhar, mas acho que 
é um jogo para desfrutar”, 
afirmou o treinador, em en-
trevista coletiva no estádio 
Mané Garrincha.

Scaloni disse que quer 
um tempo para festejar a 
classificação à final. “É hora 
de comemorar, de curtir. 
Pensar no jogo de amanhã? 
Não sei se é o melhor mo-
mento para a equipe, mas 
demora muito para chegar 
aqui. O tempo gasto por 
todas as pessoas que nos 
acompanham e um grupo 
de jogadores. Minha voz 
falha quando falo. São qua-
se 60 dias concentrados e 
continuo a seguir em frente. 
Estamos muito bem”.

O técnico falou, tam-
bém, sobre a declaração 
de Neymar em relação à 
expectativa de entrar em 
campo contra a Argentina. 
“Eles dizem isso porque 
eles têm muita amizade, o 
Neymar com o Messi e os 
outros jogadores. Sei que 
eles dizem isso com since-
ridade. Eles sempre falam 
bem de nós”, prosseguiu.

Destaques
Scaloni destacou os es-

forços da seleção argentina 
até a conquista da vaga na 
final. “O time da Argentina 
deve ser sempre competi-
tivo, deve sempre buscar a 
vitória. Todos jogam contra 
a Argentina de uma forma 
diferente do que jogam os 
demais jogos. É muito di-
fícil. Nós não valorizamos 
a competição em si, mas 
cada jogo que jogamos com 
essa camiseta. Muito traba-
lho, muito tempo de todos 
que estão no nosso grupo. 
Estamos concentrados há 
60 dias e continuamos nos 
esforçando”, completou.

Agência Estado

Técnico da Argentina prevê 
um bom jogo contra o Brasil
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Eles dizem isso 
porque têm muita 

amizade, o Neymar
 com o Messi e os 
outros jogadores. 
Sei que eles dizem 

isso com sinceridade. 
Eles sempre falam 
bem de nós 

Foto: Divulgação/Conmebol

Jogadores argentinos comemoram a vitória nos pênaltis sobre a Colômbia, que garantiu vaga na decisão da Copa América contra o Brasil, em jogo programado para sábado, no Maracanã

Conmebol doa 20
mil vacinas ao país

A Conmebol anunciou que irá 
doar ao Brasil 20 mil doses 
da vacina contra a covid-19 
fabricada pela farmacêutica 
chinesa Sinovac Biotech. Ainda 
não foi definido quando os 
imunizantes chegarão ao país. 
A entidade apenas disse que 
as vacinas serão enviadas “nos 
próximos dias”. A Conmebol 
explicou que a doação é um 
“gesto de solidariedade ao 
povo brasileiro”, como parte 
do reconhecimento pelo Brasil 
ter aceitado sediar a Copa às 
pressas, após as desistências 
de Colômbia e Argentina. A 
final do torneio, com a presen-
ça da Seleção Brasileira, será 
disputada no próximo sábado, 
no Maracanã.

Curtas

Djokovic volta a
vencer em Wembley

O sérvio Novak Djokovic não 
teve grandes dificuldades 
para eliminar o húngaro 
Marton Fucsovics, por 3 sets 
a 0, com parciais de 6/3, 
6/4 e 6/4, ontem, e garantir 
uma vaga nas semifinais do 
Torneio de Wimbledon. Em 
sua carreira, o atual número 
1 do mundo soma agora dez 
participações nesta fase do 
tradicional torneio londrino, 
além de 100 vitórias na gra-
ma. Seu próximo adversá-
rio será o canadense Denis 
Shapovalov, que precisou de 
cinco sets para bater o rus-
so Karen Khachanov (6/4, 
3/6, 5/7, 6/1 e 6/4). Em seis 
duelos registrados, o sérvio 
venceu todos.

Neymar critica decisão da Conmebol
devido à suspensão de Gabriel Jesus

A suspensão de dois jo-
gos de Gabriel Jesus pela ex-
pulsão contra o Chile, na últi-
ma sexta-feira, pelas quartas 
de final da Copa América, 
não foi bem digerida pelos 
jogadores da Seleção Brasi-
leira. Em especial Neymar, 
que usou as suas redes so-
ciais na madrugada desta 
quarta-feira para reclamar 
da punição que tirou o ata-
cante do Manchester City da 
decisão contra a Argentina, 
neste sábado, no estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em uma postagem no 
seu Twitter, o camisa 10 da 
Seleção Brasileira fez críti-
cas à Comissão Disciplinar 
da Conmebol, que anunciou 
a suspensão na noite de ter-
ça-feira, e também ironizou 

a decisão dando "parabéns". 
"Muito triste estar nas mãos 
de pessoas que tomam essas 
decisões. Bela analisada que 
deram no lance, hein? Estão 
de parabéns", disse.

Gabriel Jesus recebeu o 
cartão vermelho direto após 
levantar demais a perna e 
acertar o rosto de Mena, em 
lance aos três minutos do 
segundo tempo da partida 
entre Brasil e Chile. O ata-
cante cumpriu a suspensão 
automática diante do Peru, 
na semifinal, mas a Conme-
bol anunciou o gancho de 
dois jogos. A expulsão ren-
deu ainda uma multa de US$ 
5 mil (o equivalente a R$ 26 
mil na cotação atual). O va-
lor é automaticamente des-
contado do que a CBF teria 
para receber como premia-
ção pela disputa da Copa 

Agência Estado

América. A punição não 
cabe recurso.

Esta foi apenas a se-
gunda expulsão da Seleção 
Brasileira na era Tite. Curio-
samente, a primeira já havia 
sido com Gabriel Jesus. O 

jogador do Manchester City 
levou cartão amarelo e de-
pois o vermelho na final da 
Copa América de 2019 con-
tra o Peru, no Maracanã. O 
Brasil venceu a decisão por 
3 a 1 e foi campeão.

O atacante Neymar dá uma de goleiro em treinamento da Seleção Brasileira
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Seleção Olímpica define numeração 
e embarca hoje com destino ao Japão

A Seleção Brasileira 
de futebol masculino, que 
buscará a sua segunda me-
dalha de ouro consecutiva 
nos Jogos Olímpicos, já sabe 
a numeração de seus 22 jo-
gadores para a disputa do 
torneio em Tóquio-2020. A 
Fifa divulgou, ontem, a re-
lação dos atletas convoca-
dos para a competição e no 
time comandado pelo técni-
co André Jardine, o atacan-
te Richarlison ficou com a 

camisa 10, enquanto que o 
lateral-direito Daniel Alves 
usará a 13.

Na semana passada, em 
um trote com colegas da se-
leção principal na Granja Co-
mary, em Teresópolis (RJ), 
Richarlison brincou que ti-
nha ligado para André Jardi-
ne e pedido a camisa 10.

Na lista publicada pela 
Fifa em seu site oficial, o 
zagueiro Gabriel Magalhães 
aparece com o número 4, 
mas o jogador foi cortado 
da relação na terça-feira por 

lesão. Até ontem pela manhã 
a CBF ainda não tinha anun-
ciado um substituto.

Além do goleiro Santos, 
que utilizará a número 1, e 
Daniel Alves, o terceiro jo-
gador com idade acima dos 
24 anos é o zagueiro Diego 
Carlos, que ganhou a camisa 
3. Douglas Luiz, que assim 
como Richarlison disputa a 
Copa América com a seleção 
principal, é o camisa 5.

Com um grupo reduzi-
do de nove jogadores até on-
tem, a seleção olímpica tinha 

iniciado a preparação para 
os Jogos de Tóquio-2020 na 
quinta-feira passada, em São 
Paulo. Na última segunda, 
alguns atletas foram vacina-
dos contra a covid-19.

Inicialmente, a CBF ti-
nha previsto uma escala do 
grupo em Doha, no Catar. 
Porém, houve uma alteração 
na logística e agora a seleção 
seguirá nesta sexta-feira de 
São Paulo até a Cidade do 
México, onde será feita uma 
escala para o voo direto para 
o Japão.

Agência Estado
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Justiça em SP mantém júri realizado na Comarca de Taubaté, que condenou três profissionais pela morte de quatro pacientes

Médicos condenados por retirar 
órgãos sem a morte encefálica

A 6ª Câmara de Direito Crimi-
nal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP) manteve júri realizado 
na Comarca de Taubaté que con-
denou três médicos pela morte de 
quatro pacientes. Os desembarga-
dores deram provimento em parte 
aos recursos apenas com relação 
à dosimetria das penas, que foram 
fixadas em 15 anos de reclusão, em 
regime inicial fechado.

De acordo com os autos, os 
réus integravam o corpo médico do 
Hospital Santa Isabel de Clínicas, 
em Taubaté, e, almejando o nasci-
mento de um programa de trans-
plante de rins na cidade, passaram 
a realizar a extração de órgãos dos 
pacientes que se encontravam a 
seus cuidados, pedindo aos familia-
res das vítimas autorização para o 
procedimento devido a um suposto 
quadro de morte irreversível. Po-
rém, o então diretor da Faculdade 
de Medicina, Roosevelt de Sá Kalu-
me, denunciou que os acusados 
estariam extraindo os rins das víti-
mas sem a imprescindível prova de 
morte encefálica.

Em seu voto, o relator da ape-
lação contra sentença do Tribunal 
do Júri, desembargador Eduardo 
Abdalla, ressalta que “somente se 
admite a cassação do veredito se 
desprovido de elementos míni-
mos de prova capazes de susten-
tá-lo” – hipótese não constatada, 
segundo ele.

Pela análise dos documentos 
juntados aos autos, o magistrado 
afirmou não haver provas de que 
os pacientes estivessem mortos no 
momento da extração dos rins, uma 
vez que os peritos do Instituto Mé-
dico Legal (IML) atestaram a ausên-
cia de elementos suficientes para 
autorizar o diagnóstico de morte 
encefálica.  “Não há dúvidas, por-
tanto, de que houve extração de ór-
gãos em um contexto de viabilidade 
de vida, sem efetiva demonstração 
da morte cerebral ou encefálica, 
emergindo aqui a materialidade tão 
rebatida pelas defesas”, concluiu.

Completaram a turma julgado-
ra os desembargadores Ricardo Tu-
cunduva e Machado de Andrade. A 
votação foi unânime.

Da Redação

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

Nestes tempos de pandemia, lembrei de uma antiga lenda 
que ouvi há muitos anos. Eram princípios dos anos de 1980, eu 
ainda era adolescente, e do alpendre da antiga casa de meus 
avós, escorado num dos pilares de madeira, ocioso, eu olhava 
atentamente para frente, apreciando a paisagística do sítio da 
Ramada, sob o sol que sumia no horizonte. Criado em cidade 
grande, a tranquilidade do campo me impacientava e nessas 
visitas ao sítio eu ficava por horas filosofando a ermo sob aquela 
agradável atmosfera caririzeira, um cheiro que mistura as 
substâncias salinas e ferruginosas da terra com o estrume do 
gado e as fragrâncias xerófilas da flora.

Nesse dia, ao meu lado, no alpendre, sentada num 
tamborete, de cabeça baixa, minha avó Marcionila murmurava 
silenciosamente suas ave-marias, só com o movimento dos 
lábios, enquanto seus dedos deslizavam habilmente pelo rosário 
em curtos intervalos intermitentes. À minha frente, eu via o 
riacho da Ramada, vagaroso e cansado, com suas margens 
ensolaradas serpenteando através do prado, que exalava seu 
particular cheiro ribeiro, e lá bem adiante, limitando meu campo 
de visão, estava a magnífica Serra de Caturité, de talhe elegante e 
esplendor luzidio, inundando todo o ambiente com um intenso 
ar de um saudosismo indescritível.

Comecei a imaginar comigo quantas histórias essa 
magnífica serra suscitou ao longo dos séculos. Pensei em 
perguntar à minha avó se ela teria uma história para contar a 
respeito, mas julguei inconveniente atrapalhar sua reza. Porém, 
um vaqueiro passou de frente da casa dizendo alguma coisa 
em som alto e levantando a mão em sinal de cumprimento, 
respondi levantando a minha mão também e minha avó fez a 

mesma coisa, mandando recomendações à família do vaqueiro. 
Oportunista, aproveitei essa ruptura para perguntar se ela podia 
me contar alguma história sobre a Serra de Caturité.

- A Serra Grande tem muitas histórias – retrucou com 
amabilidade – Mas tem uma que minha mãe (que Deus a tenha) 
me contava que é muito triste. Quando ela terminou essa frase 
seus olhos já lacrimejavam. Vó Marcionila, apesar de ser uma 
mulher enérgica, era bastante sensível aos sofrimentos e às 
aflições de seus semelhantes. Comovia-se com facilidade. Com 
intensos olhos azuis, em contraste com o branco opalino da sua 
pele, ela tinha um aspecto matronal, era generosa, decorosa 
ao extremo, de fina educação e dotada de uma erudição nada 
comum para aqueles confins rurais.

O sol da tarde já incidia obliquamente sobre a Serra, ela se 
recompôs, enxugando as lágrimas com a manga do vestido, olhou-
me de modo gentil e com voz branda, quase melosa, começou a 
narrar uma velha história que ouvira quando menina:

- Minha mãe falava que naquele sítio, há muito tempo, havia 
uma tribo de índios Cariri e uma jovem e bela índia, neta de um 
ancião de nome Pajeú, amava um moço guerreiro da tribo com 
quem estava para casar. Mas antes do casamento, uma terrível 
doença se alastrou na aldeia matando muitos indígenas. Diante 
de tão cruel epidemia, os anciões da tribo se reuniram em 
conselho para discutir o que poderiam fazer contra a doença 
devastadora que dizimava a tribo e foi quando um dos anciões 
contou que há muito tempo um velho curandeiro, perto de 
morrer, já bem idoso, havia previsto uma doença terrível que 
mataria seu povo, uma enfermidade que só poderia ser vencida 
se uma jovem pura e inocente oferecesse de boa vontade a vida 

pelo seu povo, subindo voluntariamente a maior montanha 
circunjacente e pulando para a morte.

Depois de demorados debates, os anciões decidiram que 
não poderiam pedir um sacrifício tão grande a nenhuma moça 
da aldeia. Mas a doença continuou se espalhando implacável e 
finalmente o jovem guerreiro, futuro esposo da neta de Pajeú, 
caiu doente da peste mortal. A índia moça o amava muito e, 
vendo que algo precisava ser feito urgentemente, resolveu ela 
mesma subir à Serra de Caturité, onde cumpriu a profecia sem 
hesitar, pulando para a morte do alto da montanha.

Na manhã seguinte, na aldeia, os doentes se levantaram 
saudáveis e fortes, houve grade júbilo e comemorações, até que 
perceberam que a neta de Pajeú havia sumido, empreenderam 
buscas, e depois de horas encontraram o corpo da jovem 
destroçado na meia encosta da Serra. Seu avô, tomado de 
sofrimento, pediu ao Grande Espírito que o sacrifício da 
neta fosse lembrado para sempre e nesse momento no lugar 
começou a minar água, surgindo uma fonte que ainda hoje é 
chamada de Olho d’Água do Pajeú.

Uma história muito triste, de fato. Naqueles derradeiros 
esplendores diurnos soprava uma brisa agradável e suave, e minha 
avó, mirando a luz avermelhada do poente que resvalava o cimo a 
Serra, com um sorriso triste, encerrou sua narrativa dizendo: “Nos 
tempos de grandes secas, esse olho d’água tem sido a salvação de 
muita gente dessas redondezas”. E eu, com um nó na garganta, 
apenas respondi afirmativamente com um meneio de cabeça.

(Vanderley de Brito é arqueólogo, pesquisador e 
presidente do Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)

Uma lenda trágica de morte por amor

Aforismo
“Convivo com o medo de morrer e ele me fascina.”

(Ayrton Senna)

1153 — Papa Eugênio III
1623 — Papa Gregório XV
1879 — Frederico de Almeida e Albuquerque, político (PB)
1994 — Kim Il-sung, político norte-coreano
2002 — Patativa do Assaré, poeta e compositor brasileiro
2003 — Tarcísio Burity, professor e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Daniel Mickelson
4/7/2021 – Aos 23 anos, de causa não revelada. 
Ator que era conhecido por seus trabalhos em 
‘The Killer Clown Meets the Candy Man’ e na série 
infantil de tevê ‘Mani’.

Foto: Redes Sociais

Walter Galvão
7/7/2021 – Aos 64 anos, em João Pessoa (PB), de 
câncer. Jornalista, poeta, escritor, compositor, can-
tor, gestor público e ativista cultural. Na imprensa, 
exerceu funções de repórter, redator, roteirista, dia-
gramador, editor setorial, editor-geral e diretor de 
audiovisual. Teve passagens pelos jornais A União, 
O Norte e Correio da Paraíba. Foi diretor de jornalismo do Sistema 
Correio de Comunicação, diretor operacional e de programação das 
rádios Tabajara e Sanhauá; diretor da TV Cidade de João Pessoa; se-
cretário municipal da Educação, secretário da Transparência Pública 
na Prefeitura de João Pessoa, ouvidor-geral do município, diretor da 
Funjope, todos na administração do prefeito Ricardo Coutinho (PSB); 
e atualmente ocupava a presidência da Fundação Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo (Funesc). Também foi secretário da Comunicação 
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Ivaldo Medeiros de Moraes
7/7/2021 – Aos 79 anos, em Campina Grande (PB), 
em decorrência da covid-19. Ex-deputado estadual 
e também ex-prefeito do município de Alagoa Nova 
(PB). Odontólogo de formação, foi vereador e presi-
dente da Câmara Municipal de Alagoa Nova (CMAN) 
e secretário municipal de Campina Grande durante a 
gestão do ex-prefeito e hoje senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

Foto: Divulgação

e secretário-chefe de Gabinete do Município de Conde (PB). Tem vários 
livros publicados e na juventude atuou como cantor em alguns conjuntos 
musicais na década de 1970.

Ricardo Ely Baldino 
(Rick Batera ou Rick Lobisomem)
5/7/2021 – Aos 48 anos, de infarto enquanto jogava 
futebol com amigos. Baterista de grupos de pagode que 
trabalhava atualmente com o cantor Belo.

Foto: Acervo Pessoal

Leandro Prates Oliveira
5/7/2021 – Aos 39 anos, vítima de um acidente na 
Rodovia Fernão Dias, no interior de São Paulo. Corredor 
e policial militar que, ao longo da carreira, teve desta-
que em provas de fundo. Nos Jogos Pan-Americanos 
de 2011, em Guadalajara (México), o atleta baiano foi 
medalha de ouro nos 1.500 metros. Era policial militar 
há 13 anos. Era casado e deixa dois filhos.

Foto: Divulgação

Luísa Toledo Sepúlveda
6/7/2021 – Em Santiago do Chile (Chile). Ativista na re-
sistência contra a ditadura de Augusto Pinochet (1973-
1990). Era mãe dos irmãos Rafael, Eduardo e Pablo 
Vergara Toledo, assassinados durante a ditadura cívico-
militar. Os dois primeiros massacrados por carabineiros 
em 29 de março de 1985, data que se tornou no país o 
‘Dia do Jovem Combatente’.

Foto: Prensa Latina

Jacir de Oliveira
6/7/2021 – Aos 48 anos, em Curitiba (PR), de covid-19. 
Narrador esportivo da Rádio Transamérica da capital 
paranaense. Começou a carreira no rádio em 1997, na 
CBN e na Banda B. Em 2000 começou a narrar jogos de 
futebol. Na Banda B, ficou cinco anos e foi narrador en-
tre 2009 e 2011 na Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS).

Foto: Instagram

Breves & Curtas
# Falecido “fazia” prova de vida desde 2015
A Polícia Federal cumpriu no último dia 6 mandado de busca e apreensão 
contra uma mulher, de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, 
que não registrou o atestado do óbito do pai e continuou a fazer anualmente a 
“prova de vida” do falecido e o saque de benefício previdenciário. Segundo apu-
rado pela PF, ela já havia sacado até essa data mais de R$ 190 mil. A suspeita 
era curadora do pai já idoso. Ele morreu em julho de 2015.

# Morre o cavalo mais alto do mundo
O cavalo mais alto do mundo morreu nos Estados Unidos. Big Jake, um cavalo 
belga de 20 anos, era da Fazenda Smokey Hollow em Poynette. Valicia Gilbert, 
esposa do proprietário da fazenda, disse que Big Jake morreu há duas sema-
nas. Animal tinha quase 2,1 metros e pesava 1,1 tonelada. O Livro Guinness de 
Recordes o havia certificado como o cavalo vivo mais alto do mundo em 2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO 

DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-

cedimento Pregão Presencial n° 00006/2021, para aquisição de equipamentos de informática 
para a implantação de prontuário eletrônico no âmbito do Programa Informatiza APS da unidade 
de saúde, junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, atendendo a Portaria nº 3.193/2020 e 
Portaria nº 3.393/2020 e ADJUDICO o seu objeto à empresa M K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA 
DANTAS EIRELI, CNPJ nº 21.062.777/0001-50, com o valor de R$ 2.398,00 (dois mil, trezentos e 
noventa e oito reais) e a empresa BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ nº 27.197.452/0001-61, com o valor de R$ 29.670,00 (vinte e nove 
mil, seiscentos e setenta reais), conforme itens nas propostas de preços. 

Aguiar - PB, 07 de Julho de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00005/2021, para prestação dos serviços com a contratação de 
empresa regularmente constituída prevista neste edital e entidades associativas de classe para 
execução de serviços de limpeza urbana nas artérias da zona urbana do município, limpeza e 
conservação das praças pública, limpeza e manutenção do açougue e cemitério público, limpeza 
nos imóveis integrantes da estrutura administrativa da secretaria de educação, secretaria de saúde 
e meio ambiente e secretaria de infraestrutura, no município de Aguiar-PB, com o fornecimento 
de materiais para a realização dos serviços pelo município e de acordo com as especificações no 
termo de referência e ADJUDICO o seu objeto à ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE 
AGUIAR - ASALA, cadastrada no CNPJ n° 18.251.434/0001-20, vencedora com o valor mensal de 
R$ 125.020,00 (cento e vinte e cinco mil e vinte reais) e com o valor global R$ 1.375.220,00 (hum 
milhão, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte reais).

Aguiar - PB, 06 de julho de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2021

 Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna-se público que foram consideradas HABLITADAS as empresas/pessoas físicas: A empresa 
LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 17.161.157/0001-
00, a empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, cadastrada no 
CNPJ nº 37.325.870/0001-40, a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, 
cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58, a empresa JOSÉ AMANCIO NETO ME, cadastrada 
no CNPJ nº 36.770.627/0001-79,  a empresa CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO, cadastrada 
no CNPJ nº 21.969.026/0001-12, a Srª DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA, CPF nº 030.152.474-
25, o Sr. JOÃO ALVES NETO, CPF nº 020.334.464-25, o Sr. DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA, CPF nº 
798.478.464-72, o Sr. GERALDO LUIS DE SOUSA, CPF nº 028.829.054-24, o Sr. FRANCISCO 
HUGO DE LACERDA, CPF nº 009.400.684-94, o Sr. DAMIÃO JOSIAS, CPF nº 029.758.244-59, 
o Sr. VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA, CPF nº 719.415.274-69 e o Sr. JOÃO GOMES 
FREIRES FILHO, CPF nº 104.703.564-21, a empresa FENIX CAR – LOCAÇÃO DE VEICULOS E 
SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 29.773.992/0001-71, habilitada 
com fundamento na Lei nº 123/2006, art. 43, § 3º, porém caso seja declarado vencedor ficará 
condicionada a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e a Divida Ativa da União, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
da abertura dos envelopes de propostas de preços, a empresa DAMIÃO LIMA ME, cadastrada no 
CNPJ nº 20.193.898/0001-79, habilitada com fundamento na Lei nº 123/2006, art. 43, § 3º, porém 
caso seja declarado vencedor ficará condicionada a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, a contar da data da abertura dos envelopes de propostas de preços. Foram 
consideradas INABILITADAS, as seguintes empresas: A empresa JOEDNA NICOLAU DA SILVA ME, 
cadastrada no CNPJ nº 11.745.713/0001-09 e a empresa SERTÃO PREMOLDADOS CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,  cadastrada no CNPJ nº 19.008.742/0001-91. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações. Abre-se vistas do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor 
da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, 
a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 16 
de julho de 2021, às 08:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 07 de Julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará lici-

tação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a contratação de uma empresa especializada, para elaboração de Plano Diretor para o 
Município de Alagoa Grande, no dia 26/07/2021 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaoag@gmail.com.

Alagoa Grande(PB), 5 de julho de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, torna público para conhecimento dos interessados 
a ERRATA DO AVISO DE LICITACAO, relativo aoprocedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 
002/2021, cujo objeto é aquisição de veículo, 0km, tipo pick-up, cabine dupla, 4x4, destinados a 
atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, para ratificar o aviso de licitação, portanto 
onde se lê: abertura das propostas e sessão pública:16/07/2021 às 09h00min; leia-seabertura das 
propostas e sessão pública:19/07/2021 às 09h00min.Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos 
junto a CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 – Centro – Alagoinha-PB, no horário normal 
de expediente das 08h00min às 12h00min.

Alagoinha, 06 de julho de 2021.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

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 13 de Julho de 2021 às 14:00 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, 07 de Julho de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS 
OBRIGAÇÕES, PARA MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 259.860,00.

Alcantil - PB, 02 de Julho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS 
OBRIGAÇÕES, PARA MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 259.860,00.

Alcantil - PB, 06 de Julho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

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: AQUISIÇÃO DE UMA 
CABINE AUDIOMÉTRICA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRO–ELETRÔNICOS E 
OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CER II DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI - R$ 
79.520,00; ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - R$ 1.210,00; EGR EQUIPAMENTOS 
E SOLUCOES EIRELI - R$ 7.300,00; GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - R$ 
15.024,00; LICITA HB INFORMATICA LTDA - R$ 5.389,41; MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - R$ 
15.110,00; RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME - R$ 3.300,00; VICTOR PAULO SOUSA SILVA - R$ 
4.130,00.

Araruna - PB, 05 de julho de 2021
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, 
COM MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES, PARA MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE 
ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 07/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
25105/2021 - 07.07.21 - GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 259.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, 
COM MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES, PARA MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE 
ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 07/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
25105/2021 - 07.07.21 - GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 259.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  DONA INÊS

NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021
O Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês, através de seu Prefeito NOTIFICA a empresa: 

MATHEUS NUNES LIMA 12886464457 - R AMBROSIO VITORINO DE PONTES, 36 - CENTRO - 
JUAREZ TAVORA - PB, CNPJ nº 41.186.111/0001-11,  vencedor do Pregão nº 0011/2021, Contrato nº 
0031/2021-CPL, cujo objeto é Aquisição de computadores e impressoras para as 5 (cinco) unidades 
básica de saúde – UBS do Município,  para entregar no prazo de 05 (cinco) dias o pedido referente 
aos notebooks, enviado via e-mail desde o dia 15/06/2021, o qual ainda não foi entregue, caso o 
pedido enviado não seja entregue dentro do prazo desta notificação, será rescindido o contratado 
e aplicadas as penalidades cabíveis, conforme preceitua os art. 77,78, 86, 87 e 88  da Lei 8.666/93 
c/c o art. 7º da Lei 10.520/2002.

Dona Inês/PB, 07 de Julho de 2021.
SALVIA ULISSES SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.096/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº15.705.860/0001-06.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO aos Contratos nº. 01.096/2020de 27 de 

outubro de 2020, prorrogando sua vigência por mais 08(oito) meses e sua execução por mais 06 (seis) 
meses, iniciando-se dia 27 de junho de 2021, prorrogando sua vigência até 27 de fevereiro de 2022.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, alterando a cláusula 

segunda do contrato.
DATA ASSINATURA:28 de junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 08:00 horas 
do dia 27 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: A CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
ESPECÍFICOS PARA ATENDER ESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: 
http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Índios - PB, 07 de Julho de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 27 de Julho de 2021, na sala da 
referida comissão, sediada na Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim 
- Cachoeira dos Índios - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública 
para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35581050. 

Cachoeira dos Indios - PB, 07 de Julho de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do 
site https://bllcompras.com, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INOFORMÁTICA 
EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA 
DOS INDIOS E SUAS SECRETARIAS. Abertura da sessão pública: 14:15 horas do dia 22 de Julho 
de 2021. Início da fase de lances: 14:30 horas do dia 22 de julho de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bllcompras.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 07 de Julho de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR 
E CADEIRA DE BANHO INFANTIL ADAPTADA, EM FORMA DE CONCHA, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 07 de Julho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 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 Gêneros Alimentícios– 
NÃO–PERECÍVEIS– GÊNEROS SECOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação. Recursos: PNAE/Recursos Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital:https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 07 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2021

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 21 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN-
TES (MOBÍLIAS), referente a Emenda Parlarmentar: 04849697000/1200–03. 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 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 07 de Julho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00105/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Kits Didáticos Semiestruturados 
para o Projeto de Alfabetização nas Escolas da Rede Municipal de Educação. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fe-
deral 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, 07 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.051.2021
TOMADA DE PREÇO Nº.003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, por intermédio da comissao da licitação, tendo 
em vista o que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.051.2021, e nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que a TOMADA DE PREÇO 
Nº 003/2021 com abertura prevista para o dia 09 de julho de 2021, às 08:00h, FICA ADIADO para 
o dia 13 de julho de 2021 as 08:40 por motivos de força maior que os interessados poderão no 
horário das 08h00min às 12h00min nos dias normais de expediente, obter demais informações, 
sala da CPL, informação no endereço sala da CPL Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - 
Cacimbas - PB , site do http://www.cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB, 06 de julho de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Presidente Epitácio Pessoa, nº 126 – Centro.Cachoeira dos Índios – PB – CEP: 58935-000, 
às 13:00  horas do dia 21 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES COM OS ITENS DE SE-
GURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, FABRICAÇÃO/MODELO ACIMA DE 2016 PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNCIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Bom Jesus - PB 07 de Julho de 2021.
ERISNALDO MONTEIRO DOS SANTOS

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.
comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior 
desconto, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Material Elétrico, para atender 
a demanda da Superintendência de Transito e transportes Públicos de Campina Grande. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 22 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas 
do dia 22 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 05 de Julho de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 018/2021 (Processo 
Administrativo Nº 083/2021),, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica especializada no 
fornecimento de Profissionais de Saúde (Terceirização) para, para atender as necessidades das 
“Unidades de Saúde da Família, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, Policlínica 
Municipal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família “NASF”, Coordenação, Controle, Avaliação e Audi-
toria “COCAV”, Centro de Apoio Psicossocial “CAPS”, Laboratório de Análises Clínicas, Vigilância 
Sanitária “VISA”, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD “Melhor em 
Casa”, Farmácia Básica, Centro de Especialidades Odontológica “CEO”, e Secretaria de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedora pessoa 
jurídica: Susgestão - Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52, estabe-
lecida na Rua Emílio Pires, nº 60, Bairro: Centro, Cidade: Sousa/PB, com o valor total da proposta 
realinhada é de R$ 388.113,03 (Trezentos e oitenta e oito mil, cento e treze reais e três centavos) 
mensal, perfazendo o valor total de R$ 776.226,06 (Setecentos e setenta e seis mil, duzentos e 
vinte e seis reais e seis centavos) pelos os dois meses.Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 07 de julho de 2021
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 019/2021 (Proces-
so Administrativo Nº 084/2021), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
fornecimento de hortifrútis para atender as necessidades das diversas secretarias do município de 
Coremas-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo cor-
respondente, os quais apontam como proponente vencedora pessoa jurídica: Minimercado e Sacolão 
Saúde Ltda-ME, CNPJ nº 12.565.486/0001-94, Rua Loc. Valderedo Romão de Oliveira, Nº S/Nº, 
Bairo: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, com o valor total da proposta é de R$ 139.362,00 (Cento 
e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais) pelos lotes 1, 2, 3 e 4.Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 07 de julho de 2021
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 020/2021 (Processo 
Administrativo Nº 085/2021), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o forneci-
mento parcelado de pedras de paralelepípedo e pedras para meio-fio, para atender as necessidades 
do município de coremas, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedora pessoa jurídica: Pedreiras 
Capoeiras Ltda, CNPJ: 18.421.772/00001-62, estabelecida no Sítio Capoeiras, Nº S/N, Zona Rural 
do Município de São Bentinho-PB, com o valor total da proposta realinhada é de R$ 296.900,00 
(Duzentos e noventa e seis mil e novecentos reais) pelos itens 1 e 2. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 07 de julho de 2021
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 021/2021 (Proces-
so Administrativo Nº 086/2021), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento de gêneros alimentícios destinados para doação de cestas básicas e outras ativi-
dades de interesse da municipalidade, conforme termo de referência; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedora pessoa 
jurídica: Minimercado e Sacolão Saúde Ltda-ME, CNPJ nº 12.565.486/0001-94, Rua Loc. Valde-
redo Romão de Oliveira, Nº S/Nº, Bairo: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, com o valor total da 
proposta é de R$ 155.092,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, noventa e dois reais) pelos lotes 1, 
2, 3 e 4.Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 07 de julho de 2021
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 165/2017
Pregão Presencial Nº 024/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: EPC 

Empresa Paraibana Prest. de Serv. Comb. a Convenio Ltda-EPP, CNPJ nº 05.560.288/0001-72. 
Considerando a necessidade de continuação dos serviços contratados e por se tratar de serviços 
de natureza continuada, fica justificada a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo 
passou de12/06/2020 a 12/06/2021, para a nova vigência que de 12/06/2021 a 12/06/2022, visando 
a continuação dos Prestar de serviços parcelado de assessoria técnica no cadastro de propostas no 
SINCONV e acompanhamento de processos junto à Caixa Econômica Federal (Lote I); Considerando 
a necessidade de continuação dos serviços contratados fica justificada o acréscimo ao valor total 
contratado de R$ 30.000,00, com isso o valor total contratado passa a ser de R$ 150.000,00. Partes: 
Irani A. da Silva (Prefeito) e o Sr. Breno L. Cordeiros (Pela contratada). 

Coremas/PB, 01 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 166/2017
Pregão Presencial Nº 024/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Suspla-

neja Treinamento E Consultoria Ltda, CNPJ nº 13.214.981/0001-11. Considerando a necessidade 
de continuação dos serviços contratados e por se tratar de serviços de natureza continuada, fica 
justificada a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 12/06/2020 a 
12/06/2021, para a nova vigência que de 12/06/2021 a 12/06/2022, visando a continuação dos 
serviços parcelado de assessoria técnica permanente - modalidade produto para Gestão SUS, 
nas áreas de planejamento, gestão de projetos técnicos em Saúde, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde (lote II); Considerando a necessidade de continuação dos serviços con-
tratados fica justificada o acréscimo ao valor total contratado de R$ 112.000,00, com isso o valor 
total contratado passa a ser de R$ 560.000,00. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. 
Ronaldo E. dos Santos (Pela contratada). 

Coremas/PB, 01 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de treinamento, implantação e suporte técnico especializado 
no aplicativo e – SUS/PEC – Prontuário Eletrônico do cidadão, para este Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EDER BATISTA DE SOUSA ME - R$ 25.900,00.

Damião - PB, 01 de Julho de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM 

DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO 
DE DAMIÃO–PB. Licitante vencedor e valor da contratação: ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFI-
RIO – Valor da Cesta: R$ 62,99, valor total R$ 31.495,00. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Damião - PB, 07 de Julho   de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa do ramo pertinente para prestar serviços de acesso à rede de dados (internet link dedicado 
– Banda Larga) com 2.5 GB, paras as Secretarias deste Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 53.880,00.

Damião - PB, 02 de Julho de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para prestar serviços de acesso à rede 
de dados (internet link dedicado – Banda Larga) com 2.5 GB, paras as Secretarias deste Prefei-
tura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Damião: 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004, 03.00 
– SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.1002.2008; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, 12.362.2006.2013, 12.361.2006.2014, 12.361.2006.2015, 12.361.2006.2016,12.361.
2006.2018,12.365.2006.2021,12.365.2006.2022,12.266.2006.2023, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10.301.2009.2029,10.301.2009.2030,10.302.2012.2031,10.301.2012.2033 (SEC. DE 
SAÚDE),07.00– FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.243.2013.
2038,08.243.2014.2039,08.244.2013.2040, 08.244.2013.2041,08.244.2013.2042,08.244.2013.204
4; 08.00 – SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA –15.452.1002.2046; 09.00 – SECRETARIA DE 
TRANSPORTE DE TRÂNSITO – 26.122.1002.2048. ELEMENTO DE DESPESA:33.90.30 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 02/07/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00079/2021 - 02.07.21 - INT SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 53.880,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de julho de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.099/2021
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2021

OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra para MANUTENÇAO E REFORMA 
DO CAMPO FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DESTERRO-ZONA URBANA. Conforme projeto básico 
e edital em anexo e Lei 8.666/93.

ABERTURA: 08:30hs do dia 27 de julho de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br.

Desterro – PB, 06  de Julho  de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV E V, PRONTO ATENDIMENTO 
E POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 11.764,10; MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 30.217,26.

Dona Inês - PB, 02 de Julho de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de serviços médicos, para atender as necessidades da Policlínica 

desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Dona Inês: 10.302.0176.2068 – Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. 3390.36.99.1214 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 10/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00045/2021 - 10.06.21 - DM SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 
36.000,00; CT Nº 00046/2021 - 10.06.21 - GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA., OBST. E 
COLPOSCOPIA EIRE - R$ 45.600,00; CT Nº 00047/2021 - 10.06.21 - M & L SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA - R$ 36.000,00; CT Nº 00048/2021 - 10.06.21 - OLIVEIRA VIRGINIO SERVICOS MEDICOS 
EIRELI - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 10.301.2012.2035–Manter o Programa de Atenção 
Básica de Saúde, 3390.30–Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00049/2021 
- 18.06.21 - ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO - R$ 3.435,72; CT Nº 00050/2021 - 22.06.21 
- MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 30.630,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal para a Unidade de Pronto Atendimento desta Ci-

dade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Dona Inês:10.301.2012.2035– Manter o Programa de Atenção Básica de Saú-
de,3390.30–Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00052/2021 - 21.06.21 - ALE-
XSANDRO SANTOS DA SILVA - R$ 42.277,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Hortifrutigranjeiros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 04.122.1001.2004–Manter 
as Ativ da Secret Adm e Financas; 12.361.2007.2014–Manter as Atividades do Ensino Funda-
mental –MDE; 08.122.0037.2025– Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação. 
3390.30 –Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00090/2021 - 21.06.21 - ANTONIO 
CARLOS FIDELIS PORFIRIO - R$ 16.529,00; CT Nº 00091/2021 - 22.06.21 - ANNE WALDEREZ 
DE ARAUJO ALVES DA SILVA 13385292425 - R$ 19.838,00; CT Nº 00092/2021 - 22.06.21 - BRU-
NO TRINDADE DE LIMA 12173004492 - R$ 5.500,00; CT Nº 00093/2021 - 22.06.21 - ELIOMAR 
FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 - R$ 36.257,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de Serviços funerários. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 08.244.2018.2050 – Manter 
Atividades de Assistencia a Comunidade; 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídi-
ca. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00089/2021 - 14.06.21 - FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS 
DE NAZARÉ LTDA - R$ 36.830,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO 
CONTRATADO, COM CARROCERIA ABERTA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00026/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 15.452.1001.2027 – Manter 
Atividades do Setor de Urbanismo, 3390.36.99.1001 – Outros Serviços deTerceiros–Pessoa Física. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00101/2021 - 02.07.21 - HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO 
NETO 70264240413 - R$ 18.000,00; CT Nº 00103/2021 - 02.07.21 - JOSE IRAN CLEMENTINO 
DE ARAUJO - R$ 24.000,00; CT Nº 00202/2021 - 02.07.21 - JOSE AURELIO TRINDADE DE LIMA 
05331511473 - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo tipo passeio passeio para dar suporte as atividades socioassis-
tenciais e ações da gestão de Assistência Social. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines:08.244.2018.1039 – Equipar 
Setor de Ass. Social. 4490.52 – Equipamento e Material Permanente.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: 
CT Nº 00099/2021 - 05.07.21 - DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 49.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 10.301.2012.2035–Manter o Programa de Atenção 
Básica de Saúde, 3390.30–Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00051/2021 
- 22.06.21 - SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421 - R$ 12.870,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Hortifrutigranjeiros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 04.122.1001.2004–
Manter as Ativ da Secret Adm e Financas; 12.361.2007.2014–Manter as Atividades do Ensino 
Fundamental –MDE; 08.122.0037.2025– Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e 
Habitação. 3390.30 –Material de Consumo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Dona Inês e CT Nº 00094/2021 - 22.06.21 até 31.12.21 - SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA 
08935959421 - R$ 23.933,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE VALOR.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO

REF: DISPENSA  32.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVOobjeto, a alteração dos quantitativos dos itens contra-

tados, acarretando assim num acréscimo  inicialmente contratado no valor R$ $ 5.971,00 ( Cinco 
Mil Novecentos e setenta e Hum reais), com a necessidade do aditivo do contrato em R$ 1.492,75 
(Hum mil  quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), em razão do reajuste 
de quantitativos de alguns itens inicialmente contratada, passando ao valor total de R$ 7.463,75 
(Sete Mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), permitido pela Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores – Art. 65, Inciso I, alínea “a”, com a empresa MJ COMERCIO 
DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS  LTDA, inscrita no CNPJ: 22.454.640/0001-00 Termo 
de Contrato de nº 00272/2021 assinado em 04/06/2021, para a Aquisições de fórmulas infantis e 
suplementos nutricionais destinados a pacientes com necessidades dietoterápicas especificas.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – HARLANNE HERCULANO MARINHO
CONTRATATA:MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS  LTDA – CNPJ: 

01.687.725/0002-43- GEORGE MOTA DA SILVA
JUSTIFICATIVA: Devido a grande quantidade de serviços a serem executados pela adminis-

tração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 25.06.2021. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇO DE APOIO, DESLOCAMENTO E ASSISTENCIA A PACIENTES ENCA-

MINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE – FUS, 089 3.3.90.36 00 211.0000 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00077/2021 - 08.07.21 
- GILVAN FELISMINO DA SILVA JUNIOR - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00004/2019, em 24.01.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para construção com a implantação de Melhorias Sanitárias Domici-

liares – MSD, em diversas localidades. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 07 de Julho de 2021
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito                          
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento de forma parcelada de materiais de uso hospitalar para atender a demanda da Secretaria 
de Saúde do município de Jericó/PB suplementando processos anteriores com itens fracassados, 
desertos e cancelados. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 06 de Julho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 15:30 horas do dia 21 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento de forma parcelada de medicamentos de uso médico hospitalar para atender a demanda da 
Secretaria de Saúde do município de Jericó/PB, suplementando processos anteriores que tiveram 
itens cancelados, fracassados e desertos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. 
Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 06 de Julho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento de Materiais de Informática e acessórios, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
21 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 21 de Julho de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 07 de Julho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Especializados 
em Assessoria e Consultoria na Elaboração e Acompanhamento de Projetos Técnicos para o muni-
cípio de Jericó–PB, conforme descrição no termo de referencia. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: 
licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 07 de Julho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Reforma e Ampliação Mercado do Castelo Branco, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Construção do Mercado Municipal do Rangel, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Reforma do Mercado Público do Valentina, em João Pessoa - PB.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
CONVOCAÇÃO

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2021 
CHAVE CGM FZE8-X8R3-OWBJ-A3B6

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, em atendimento 
à solicitação presente nos Memorandos nº 191/2021 – UEP/SEGGOV e Memorando nº 032/2021-
UEP/SEGHGOV, convoca todos os candidatos participantes do certame de Seleção de Consultor 
Individual nº 97001/2021, para apresentarem todos os documentos probatórios das informações 
e qualificações que foram indicadas nos currículos, relativas a I) documentos comprobatórios de 
formação acadêmica (graduação e pós-graduação) – diplomas, certidões, certificados ou documen-
tos similares, e II) documentos probatórios da experiência profissional – Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), certidão de Acervo Técnico (CAT), contratos, certidões ou 
outros documentos comprobatórios. Os documentos deverão ser enviados para o email celuep@
joaopessoa.pb.gov.br, seguindo as recomendações e orientações presentes no Edital.. A cópia do 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência do Município 
de João Pessoa, através do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link 
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5388. Os participantes deverão enviar os 
documentos ora solicitados até as 23:59hs do dia 15/07/2021 para o e-mail celuep@joaopessoa.
pb.gov.br, observando os requisitos e orientações presentes no Edital, sob pena de exclusão no 
processo de seleção. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 05 de junho de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Aviso de Licitação (ADL)
Brasil
Programa João Pessoa Sustentável
Contrato de Empréstimo 4444-OC/BR
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da constru-

ção do prédio sede do Centro de Cooperação da Cidade – CCC – de João Pessoa/PB, em João 
Pessoa, Paraíba, Brasil.

Licitação Pública Nacional nº 82001/2021
Chave CGM ACEU-OJF6-TUK4-FHM2
1. Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para este 

Projeto publicado no Development Business, edição de 23/08/2019.
2. O Município de João Pessoa recebeu um financiamento do Banco Interamericano de De-

senvolvimento para financiar o custo do Programa João Pessoa Sustentável, e se propõe utilizar 
parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos termos do Contrato de 
Financiamento nº 4444 – OC/BR.

3. A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável convida os Licitantes elegíveis 
a apresentar propostas lacradas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE 
COOPERAÇÃO DA CIDADE – CCC – DE JOÃO PESSOA/PB

4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Nacional (LPN) 
estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme 
definido nestas normas.

5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional de: 
Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, no email celuep@joaopessoa.pb.gov.
br e inspecionar os documentos de licitação através da internet ou no endereço indicado ao final 
deste Aviso.

6. Os requisitos de qualificação estão descritos no Termo de Referência – TDR, disponível para 
download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no Link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5454.

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5454.

8. As propostas deverão ser enviada para o email celuep@joaopessoa.pb.gov.br. A data limite 
para envio das Propostas é no dia 23/08/2021, às 23:59hs (horário de Brasília).No dia 24/08/2021 
às 10:00h, será realizada a reunião de abertura das Propostas por VIDEOCONFERÊNCIA, que será 
transmitida ao vivo através da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para acompanhamento 
dos interessados no Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: https://www.youtube.
com/channel/UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ.Todas as propostas deverão estar acompanhadas 
de uma Garantia de Manutenção da Proposta, conforme estabelece o Edital.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs .

João Pessoa, 07 de julho de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Município de João Pessoa

Paraíba, Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.032/2021

CHAVE CGM: VTQB-MIY2-7747-VE4Y
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/040190.
Data da sessão: 20/07/2021
Horário da Abertura das Propostas: 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, 07 de julho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.031/2021

CHAVE CGM: S7UP-VXE9-S27K-E171
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMA-

NENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021181.
Data da sessão: 20/07/2021
Horário da Abertura das Propostas: 14hs00min (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, 07 de julho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00016/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa para troca de outdoor, confecção de placas de identificação e plotagem de veículos, 
para atender as necessidades das Secretarias de: Saúde, Educação, Agricultura e Administração 
do Município de Juarez Távora.

EMPRESAS VENCEDORAS: ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA – itens: 01,03,04,08,09,10,1
1,12,13,14,15,16,17 e 18, no valor total de R$ 9.189,00 (Nove mil cento e oitenta e nove reais); e 
MULTIMÍDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI – ME – itens: 02, 
06 e 07, no valor total de R$ 2.925,00 (Dois mil novecentos e vinte e cinco reais).

Juarez Távora, 28 de junho de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 41/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ nº 17.227.485/0001-53.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para atender as Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 513.777,30 (Quinhentos e treze mil setecentos e setenta e sete reais e 

trinta centavos).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 25/06/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 25 de junho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 44/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 

11.054.242/0001-84.
OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos, para atender as Unidades Básicas de Saúde 

do Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 171.669,98 (Cento e setenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais 

e noventa e oito centavos).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 25/06/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 25 de junho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada 
para compra de equipamentos médico hospitalares destinados ao hospital e laboratório do Município 
de Juru PB. Conforme termo de referência anexo I. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
20 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:10 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 08 de julho de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO 
FLORENCIO DA SILVA FILHO ME - R$ 116.575,00

Lagoa Seca - PB, 21 de Junho de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MU-
NICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2021. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00268/2021 - 23.06.21 - ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 
FILHO ME - R$ 116.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de óleos lubrificantes para atender as necessidades da frota municipal no exercício de 2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Logradouro - PB, 07 de Julho de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais de expediente diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal 
de no exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 39.657,70; MAURILIO DE 
ALMEIDA MENDES - R$ 136.777,16; PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 69.644,33. Ficam os licitantes 
convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 07 de Julho de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN0004/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN0004/2021, 
que objetiva: contratação de um escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais especia-
lizados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda, em face da UNIÃO, com 
o fito de recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) 
anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), com efetiva atuação 
em qualquer juízo, instância ou foro da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em 
Brasília/DF, defendendo o interesse da CONTRATANTE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS INÁCIO ADVOGADOS, CNPJ: 08.983.619/0001-75 – Valor: 
R$ 1.500,00 (Conforme Cláusulas Contratuais)

Logradouro - PB, 07 de Julho de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2021. OBJETO: Aquisições parceladas de óleos 
lubrificantes para atender as necessidades da frota municipal no exercício de 2021. ABERTURA: 
06/07/2021 as 11:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 07/07/2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: contratação de um escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais especia-
lizados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda, em face da UNIÃO, com 
o fito de recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) 
anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), com efetiva atuação 
em qualquer juízo, instância ou foro da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em 
Brasília/DF, defendendo o interesse da CONTRATANTE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN0004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: – 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LOGRADOURO E MARCOS INÁCIO ADVOGADOS – CNPJ: 08.983.619/0001-75 - CT Nº 52/2021 
– 07.07.2021 - valor total de R$ 1.500,00 (Conforme Cláusulas Contratuais)

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra  torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB,  licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de serviços de locação de veículos de 
grande porte (caminhão pipa e caminhão caçamba) para as secretaria de agricultura e infraestrutura 
e locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete com motorista para transporte de merenda para 
as escolas  do município de Manaíra/PB. Data e horário da sessão pública: às 10:00hs/min do dia 
20/07/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 07 de Julho de 2021.
JENIFFER ISAMARA  PEIXOTO BASTISTA DE LIMA

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DISTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

Termo de Rescisão Amigável do Contrato de nº 00004/2021, do Pregão Presencial nº 0001/2021 
- Data da Assinatura: 08/03/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB, CNPJ nº 
09.072.448/0001-95 e a empresa JM AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 19.572.881/0001-43. 
Objeto: Aquisição parcelada, de combustíveis óleos, lubrificantes e demais derivados de petróleo, 
destinado a manutenção e ao abastecimento da frota de veículos, sejam próprios, locados, a 
disposição ou vinculados ao desenvolvimento das atividades pública do Município de Natuba -PB, 
com amparo legal no inciso II, do artigo 79, da Lei nº 8.666/93. MOTIVO: Rescisão Amigável, de 
comum acordo, justifica-se tendo em vista a impossibilidade da empresa JM AGUIAR COMBUS-
TIVEIS LTDA, vencedora do Processo Licitatório em comento, executar o fornecimento do objeto 
nos preço licitados.

Natuba-PB, 05 de julho de 2021.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito
 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0031/2021
TORNA PÚBLICO O CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

0031/2021, PUBLICADO NO DOE DO DIA 07/0/2021 PAGINA 33 E NO JORNAL A UNIÃO PAGINA 
27, POR MOTIVO: OBJETO INCOMPLETO.

PEDRA BRANCA - PB, 07 DE JULHO DE 2021
Severino Luiz de Caldas  

Pregoeiro

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 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, 07 de julho de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de julho de 2021          26
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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 colocação subsequente 
no item 80 do Pregão Eletrônico nº 0011/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa especiali-
zada 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, 07 de julho de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.039/2020, em 13.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa A1002 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS 

MÉDICOS SS - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 07 de Julho de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE TESTE DE COVID–19 TIPO:SWAB, PARA O MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: CEPALAB 
LABORATORIOS LTDA - R$ 29.998,80.

Remígio - PB, 05 de Julho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
TESTE DE COVID–19 TIPO:SWAB, PARA O MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - R$ 29.998,80.

Remígio - PB, 05 de Julho de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2021
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 DV00016/2021, 
que objetiva: CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO PRÉ HOSPI-
TALAR/APH PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA - R$ 2.800,00.

Remígio - PB, 02 de Julho de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00016/2021. OBJETO: CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR/APH PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 02/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE TESTE DE COVID–19 TIPO:SWAB, PARA O MUNICÍPIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 302 1002 2059 Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Corona vírus – COVID–19 3390.30 material de consumo FONTE DE RECURSO: 
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio 1992 Auxílio 
Financeiro da União aos Municípios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00140/2021 - 05.07.21 - CEPALAB 
LABORATORIOS LTDA - R$ 29.998,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITA-
LAR/APH PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal 
de Saúde 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
Atenção Especializada (MAC) 3390 39 outros serviços de terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio 1213 Transfe-
rências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00139/2021 - 02.07.21 - WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA - R$ 2.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do 
FNDE relativas ao PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documenta-
ção e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 03 de Agosto de 2021, na sala da referida 
comissão, sediada na Rua José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB. Neste mesmo 
local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Julho de 2021
KARLA CLACILEIDE DA COSTA BRITO SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de testes 
rápidos (IgG/IgM) e swab especifico para diagnostico de COVID–19, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde deste município, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I do Edital. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 22 de Julho de 2021. Início da fase 
de lances: 09:31 horas do dia 22 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.
cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 07 de Julho de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2021
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 DV00005/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização de exames de laboratório 
conforme a demanda da Secretaria de Saúde deste Município; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO - R$ 17.400,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 02 de Julho de 2021
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames de laboratório 
conforme a demanda da Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-

pensa de Licitação nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02.080 – SEC. DE SAÚDE/FMS 02080.10.302.2015.2022 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15% 02080.10.302.2015.2032 – ATIVIDADES DA SAÚDE COM 
SUS DIVERSOS PROGRAMAS 02080.10.301.2013.2098 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO 
COVID–19 02080.10.304.2013.2023 – BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE LEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00040/2021 - 02.07.21 - RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE 
CASTRO - R$ 17.400,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021

OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos, destinado a esta Prefeitura. O Pregoeiro 
oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas:

DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, RONALDO 
BARBOSA DE AGUAIR DA SILVA EIRELI, ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA 
AUTOS LTDA, NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, VIEGAS AUTOPEÇAS 
E SERVIÇOS LTDA E JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA. Para fase de lances verbais, que 
será realizado no dia 15 de julho de 2021 às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de 
Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 07 de julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO RECUPERAÇÃO 
DA PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA 
–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A L S 
CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI - R$ 88.762,05.

Santa Helena - PB, 05 de Julho de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NA FORMA DE SERVIÇO CONTINUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAES-
TRUTURA TECNOLOGICA, ALÉM DESERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA 
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRÔNICO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NTI – NEGOCIOS, TECNOLOGIA 
& INOVACOES EIRELI - R$ 62.640,00.

Santa Helena - PB, 07 de Julho de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO 
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 
DE SANTA HELENA –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA–ES-
TRUTURA 2049 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 1001 RECURSOS ORDINARIOS 3390.33 
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 
00050/2021 - 07.07.21 - A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI - R$ 88.762,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA DE SERVIÇO CONTINUO, PARA FOR-

NECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, ALÉM DESERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRÔNICO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Santa Helena: .. VIGÊNCIA: até 08/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00035/2021 - 08.07.21 - NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA & 
INOVACOES EIRELI - R$ 62.640,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Contratação de veículo com motorista para atendimento a Secretaria 
de Agricultura do Município de Santa Inês/PB, que estava marcado para o dia 16/07/2021 às 08:45 
horas do dia. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 16/07/2021. Dessa forma fica 
ADIADA o referido Pregão Eletrônico para a seguinte Data de limite para apresentação das propostas 
e documentação: 21/07/2021 às 11:15 hs/min. Data e horário do início da disputa: 11:30hs do dia 
21/07/2021. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 07 de Julho de 2021
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Contratação de veículo com motorista para atendimento a Secretaria 
de Administração e Planejamento do Município de Santa Inês/PB, que estava marcado para o 
dia 16/07/2021 às 09:45 horas do dia. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas do dia 
16/07/2021. Dessa forma fica ADIADA o referido Pregão Eletrônico para a seguinte Data de limite 
para apresentação das propostas e documentação: 21/07/2021 às 12:45 hs/min. Data e horário 
do início da disputa: 13:00hs do dia 21/07/2021. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 
de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 07 de Julho de 2021
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 07 de julho de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 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/
PBB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente vencedor:

- DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.825.186/0003-69
Valor R$: 52.840,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 22 de julho de 2021, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EPI`S (MÁSCARAS, PROTETORES 
FACIAIS E OUTROS) E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUÍDOS A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE 
JULHO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ..Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br /categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 07dejulho de 2021.
Valquiria Silva de Araujo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-

TIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D’ÁGUA, INCLUINDO O 
CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS BOMBAS SUBMERSAS, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DOS SERVIÇOS AFINS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA 
E ABASTECIMENTO, NO TOCANTE A PRODUÇÃO DO ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna 
público que tendo em vista que foram INABILITADAS todas as empresas na licitação em epígrafe, 
resolve conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis, estabelecido no § 3, do art. 48, da Lei 8.666/93, 
para as participantes apresentar as documentações escoimadas dos erros em sessão a ser realizada 
no dia 20 de julho de 2021, às 09:30, na sede da CPL, localizada na Rua Virgínio Veloso Borges 
–, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita, PB. 

Santa Rita - PB, 07de Julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 
do dia 30 de Julho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação em estradas vici-
nais no sítio Geraldo e Sítio Manguape, localizada no Município de São Sebastião de Lagoa De 
Roça – PB, Conforme Contrato de Repasse 1073592–81/2020 – Ministério do Desenvolvimento 
Regional. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.
lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 07 de Julho de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos de Informática para as Secretarias pertencentes a esta Edilidade; ADJUDICO o seu 
objeto a: ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO - R$ 9.170,00; LICITA HB INFORMATI-
CA LTDA - R$ 2.748,70; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 38.820,00; MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 18.560,00.

Sertãozinho - PB, 07 de Julho de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de julho de 2021   27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de julho de 2021          28
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 062/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de:GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA , CNPJ n°12.686.100/0001-00, valorR$ 
92.400,00;AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIREDO-ME, CNPJ n° 30.446.383/0001-97, valor 
R$ 93.480,00;BRASILEIRO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n° 41.582.422/0001-08,valor 
R$ 477.600,00; CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ n° 17.620.703/0001-15, valor R$ 58.320,00; 
RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439, CNPJ n° 41.977.991/0001-44, valor R$ 18.000,00; 
SCS SERTÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 09.421.302/0001-08, valor R$ 
1.201.940,00; TRAJANO TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ n° 39.873.081/0001-70, 
valor R$ 59.940,00  .CONVOCO os vencedores para assinatura dos respectivos contratos, pro-
porcional à necessidade imediata, em até 03 (três) dias úteis, que poderá ser por meio eletrônico 
ou via correios. Anãoassinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades legais, conforme art. 
7, da Lei 10.520/02.

Sousa, 07 de julho de 2021.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PBGÁS
Aviso de Audiência Pública Nº 003/2021

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 
15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agostode 2021.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 20 de julho de 2021, às 14h, e qualquer 
interessado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA
 

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 20/2021    
Registro CGE Nº 21-00825-6

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

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.) 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 20/2021 (Obras de Restauração da PB-238, 
Trecho: Taperoá/Desterro/Entr. PB-262, com 52,6 km), que após análise detalhada nas documenta-
ções das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: 
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 13.841.822,26; 2º lugar: J & F CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA – R$ 14.144.492,20; 3º lugar: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA -R$ 
14.196.135,91 e  4º lugar: NOVATEC CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA – R$ 14.563.174,95.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 07 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 21/2021    
Registro CGE Nº 21-00807-5

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 21/2021 (Obras de Restauração da PB-054, 
Trecho: Entr. BR-230/Itabaiana,  com 18,13 km), que após análise detalhada nas documentações das 
Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial 
em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:                 1º lugar: 
CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - R$ 6.435.029,02; 2º lugar: 
COSAMPA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 7.376.747,70; 3º lugar: A. L. TEIXEIRA 
PINHEIRO LTDA -R$ 7.607.026,04 e  4º lugar: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO 
LTDA– R$ 7.689.276,22.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 07 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO HEMOCENTRO

CPL/SES/HC/PB
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 16.02.21.563
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021/HC

DATA DE ABERTURA: 21/07/2021 – ÀS 14h
REGISTRO CGE Nº. 21-01199-0

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADOS) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO COORDENADOR DA PARAÍBA.

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

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

João Pessoa, 07 de julho de 2021.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0
 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020– PROCESSO Nº 19.000.032610.2019

UASG Nº 925302 - COMPRASNET 900982020
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste no 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 
TIPO B E TIPO D, COM CONDUTOR ESPECIALIZADO, destinado à Secretaria de Estado da Saúde 
- SES, com abertura agendada para o dia 19/07/2021 às 9h, fica ADIADO para o dia 21/07/2021 às 
9h. Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.
br/compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.
CADASTRO CGE Nº 21-01185-8.

João Pessoa, 07 de julho de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação 
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial nº 00001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2021, para o dia 22 
de Julho de 2021 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua da Matriz n.º107 
– Centro – CEP: 58.289-000 - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99326-4893. 

Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Julho de 2021
LUAN FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
A Câmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO, para conhecimento dos interessados, que foi ADIADA “SINE DIE” o  PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 001/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é  Aluguel de um Carro para Câmara Municipal. 
O adiamento ocorre em virtude de interesse público, qualquer dúvida poderá ser esclarecida no 
Setor de Licitações, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 
à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 07 de julho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

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

TAMBAU HORTFRUT LTDA, CNPJ: 14.523.861/0001-69, torna público que requereu a SEMAM- 
Secretária de Meio Ambiente a Licença de operação para comercio varejista Situado: Rua Nossa 
Senhora dos Navegantes,1053, Tambaú .

JNC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP,INSCRITA NO CNPJ: 14758688000188,TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM, LICENÇA PRÉVIA PARA A EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL 
HOME SERVIÇE (FLAT) LOCALIZADA A RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS – ST 
02 QD 127 LT 0401 NO BAIRRO JARDIM OCEANIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

RESIDENCIAL RIO MUSSURÉ CONSTRUÇÕES SPE LTDA, CNPJ 28.268.954/0001-07, torna 
público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a 
Licença deoperação, de construção de um prédio multifamiliar, situado à Rua Carlos Onofre Nóbrega, 
950, Costa e Silva - João Pessoa - PB. ST 36, QD 258, LT 2148.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°112/2021
PROCESSO Nº 27.000.002361.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANCADAS DE APOIO E 
MOTOCULTIVADOR), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
- SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 21/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01208-7
João Pessoa, 07 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 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

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
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