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Governador João Azevêdo entregou, ontem, os carros que serão destinados às 12 gerências regionais do Estado, aos 32 hospitais e ao Hemocentro. Página 5

Frota da Saúde ganha reforço com 178 veículos

Entre poderes Fux (foto) convida Bolsonaro para uma conversa no 
STF e pede ao presidente que respeite os limites da Constituição. Página 4
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Francisco Segundo o Vaticano, papa ficará mais alguns dias no hospital. Domingo, 
visitou pacientes e parabenizou as seleções da Argentina e Itália. Páginas 16 e 23
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Na PB, mais de 4 mil 
mulheres pediram 
medidas protetivas
Caso de agressão doméstica envolvendo músico paraibano no Ceará que repercutiu em 
todo o país traz à tona importância do combate à violência contra a mulher. Páginas 7 e 13

 

Fundamental para crianças e 
adolescentes, ECA faz 31 anos

Grupo K1 anuncia primeiras 
contratações para a Paraíba

Governo muda cálculos e sobe 
arrecadação para R$ 6 bilhões

Regulamentado em 1990, estatuto transformou as pessoas 
com menos de 18 anos em “sujeitos de direito”. Página 3

Empresa iniciou treinamento para fábrica em Santa Rita, 
mas continua selecionando para novos cargos. Página 17

O número, divulgado ontem pela Receita Federal, é três 
vezes maior que especulado em junho. Página 18

Colunas

Precisamos de um técnico inteligente, do Velho 
Continente, para reaprender a jogar como jogávamos. 

Para aprender o que é o novo futebol. Ou, do contrário, 
será outra decepção na Copa do Catar.  Página 22
Ivo Marques

A rendição nazista ocorreu no aniversário do 
presidente norte-americano Harry Truman, que 

completava 61 anos. Os alemães lhe deram esse presente 
– o maior que Truman poderia receber.  Página 2

Sitônio Pinto

Complicações cardíacas Morre, aos 90 
anos, em João Pessoa, monsenhor Catão. Página 4
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Onze pessoas morrem de 
fome por minuto no mundo
Na PB, programas procuram combater a insegurança alimentar, 
enfrentada por 116 milhões de brasileiros. Página 24
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NA PARAÍBA
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INFORMAÇÃO SALVA

AMARELO
 hepatites virais
JULHO AMARELO

M ê s  d a  c o n s c i e n t i z a ç ã o  d a s

Hepatites virais 
tem tratamento

Faça o teste

MARKETING EPC

Estreia com pé 
direito Atacante 

Éderson foi decisivo para 
colocar o Belo na liderança 

da Série C. Página 21
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A notícia é alvissareira: a Paraíba alcançou a marca de dois mi-
lhões de vacinas aplicadas contra a covid-19. Esse patamar de imu-
nização tem um duplo efeito positivo: reduz a taxa de ocupação de 
leitos nas unidades de saúde das redes pública e privada e, conse-
quentemente, de forma progressiva, o número de óbitos.  

De acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, 
divulgado no domingo, a Paraíba integra a lista dos estados em 
que existe uma constante tendência de declínio nos indicadores de 
óbitos e de internações. No item ‘média móvel de óbitos em queda’, 
o consórcio registra redução de 27% para o Estado.

Felizmente, a média dos casos de contaminação e de mortes de-
correntes da doença nos estados que fazem divisa com a Paraíba, 
como Rio Grande do Norte e Pernambuco, também apresenta um 
cenário de queda, assim como em outros estados da região Nor-
deste: Piauí, Alagoas, Sergipe, Maranhão. E há que se registrar que 
Bahia e Ceará, onde não foram registradas quedas nos indicado-
res, ao menos existe uma tendência de estabilidade.   

O avanço da vacinação, de fato, tem transformado, positiva-
mente, a situação epidemiológica no território paraibano. No que 
diz respeito, por exemplo, ao grupo de idosos, o Boletim Epidemio-
lógico nº 75, da Secretaria da Saúde, registrou declínio significa-
tivo no registro de óbitos: redução de 50% na população a par-
tir dos 60 anos. Isso corrobora a ideia segundo a qual a vacinação 
prioritária desse grupo, desde o início do processo de imunização, 
surtiu o efeito esperado pelas autoridades de saúde, contribuindo 
diretamente para que este público em particular deixasse de figu-
rar, com a regularidade de outrora, nas estatísticas pertinentes às 
internações e mortes pela covid-19.  

Referindo-se ao que classificou como “sucesso” da vacinação da 
população idosa na Paraíba, o secretário executivo de Gestão de 
Redes de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi, foi preciso ao consi-
derar que “A análise dos dados permite identificar o efeito proteti-
vo exuberante das vacinas até aqui”.  

A vacina, não há controvérsia, é a única solução para se chegar 
ao patamar de segurança minimamente ideal que tem sido consi-
derado pelas autoridades sanitárias: 75% da população totalmen-
te imunizada. E no ritmo em que a vacinação caminha na Paraíba, 
essa meta está cada vez mais próxima de ser alcançada.

A marca do avanço Navegar é preciso 
Vivemos tempos difíceis. Sombrios. 

Sujeitos a fortes turbulências que nos aba-
lam e nos assustam. Além das mortes pro-
vocadas pela pandemia, mais de meio mi-
lhão de brasileiros, convivemos com um 
ambiente hostil de ódio, agressões e insul-
tos nesse clima beligerante alimentado por 
quem deveria ter como missão promover a 
paz. E tudo isso insuflado por divergências 
políticas e ideológicas que transformaram 
o nosso País numa praça de guerra, dividi-
da em dois lados, de pessoas ensandecidas 
e cheias de rancor como se estivessem num 
campo de batalha com o objetivo de des-
truir “os inimigos”. 

O Brasil do bom humor de Chico Anísio; 
das buzinadas do Chacrinha; do abraço de 
Gilberto Gil; o País Tropi-
cal de Wilson Simonal; da 
Praça de Chico Buarque; 
da Garota de Ipanema de 
Tom Jobim; da diversida-
de étnica, social e cultu-
ral, que convivia em har-
monia, desapareceu por 
completo. Transformou-se 
numa nação árida, inóspita, revanchista, 
homofóbica e racista, invertendo valores, 
contaminado pelo vírus da inveja, da intole-
rância e do preconceito. 

Além de todos esses dissabores, somos 
obrigados a conviver com as nossas perdas 
individuais. Semanalmente, somos surpre-
endidos com a partida inesperada de pes-
soas próximas, e às vezes nem tão próxi-
mas assim, mas que fazem ou fizeram parte 
do nosso mundo, da vida que vivemos; que 
compartilharam ou motivaram as nossas 
emoções, alegrias e tristezas. Nas últimas 
duas semanas, foram-se os jornalistas Wal-
ter Galvão e Rogério Almeida, que comigo 
conviveram anos a fio na redação dos jor-
nais, comprometidos com a ética e lutando 
em defesa da sociedade. 

Ontem, foi a vez de um primo muito 
querido, Candido Pessoa, o Candinho, que, 

como o próprio nome indica, era uma pes-
soa candidamente nobre, gentil, carinhosa 
e solidária, filho único do meu tio, Candido 
Pessoa Sobrinho, um homem boêmio que 
viveu pouco e o deixou aos cuidados de mi-
nha avó, dona Maria das Neves, com quem 
foi criado no velho casarão da família na 
avenida Capitão José Pessoa, em Jaguaribe. 

Éramos da mesma idade e mantínha-
mos uma relação estreita e afetiva. Tínha-
mos muitas afinidades e há cinco dias, ao 
saber do seu internamento no Hospital da 
Unimed, fui visitá-lo. Por conta das regras 
vigentes na pandemia, não pude subir ao 
seu apartamento. Desapontado, ia embora 
quando me alertei que poderia vê-lo atra-
vés de uma ligação de vídeo pelo celular 

para demonstrar que es-
tivera ali para prestar a 
minha solidariedade e ex-
pressar o meu amor, como 
era o meu desejo.

Conversamos por 
alguns minutos. Vi a sua 
imagem sofrida num sem-
blante sereno. Pediu que 

rezasse por ele. Agradeceu a minha presen-
ça e preocupação, mas encerrou o diálogo 
garantindo que estava bem e que havia en-
tregue a sua vida a Deus. 

Fui embora com o coração apertado, 
sabendo que era uma despedida, que não 
o veria mais com vida. Mas confortado em 
saber que, antes de partir, Candinho estava 
confiante e em paz com sua consciência; que 
estava pronto para se abrigar nos braços do 
Senhor e receber a misericórdia Divina. 

A partida do meu primo querido doeu 
muito, mas não me abateu. Ao contrário, 
fortaleceu o meu espírito para enfrentar 
as adversidades e continuar acreditando 
que é necessário ir em frente para cum-
prir o nosso destino, com otimismo, con-
fiança e fé no Criador. Como disse o poeta 
Fenando Pessoa: “navegar é preciso, vi-
ver não é preciso”. 

Fim do orgulho
No último mês, foi o 76º aniversário 

da rendição da Alemanha às forças aliadas. 
Mas a grande imprensa não deu maior im-
portância ao fato. O fim da Alemanha, e das 
centenas de milhões de mortes que a guerra 
provocou, não tiveram destaque nos jornais 
do mundo. Foram 50 milhões de mortos, a 
maioria de civis – isto é, mulheres e crian-
ças. Pois, os homens estavam no “front”, e a 
maior parte das vítimas morreu nas cidades 
bombardeadas (ainda não se computou os 
outros animais mortos na guerra).

O III Reich iria durar um milênio – dis-
sera Hitler. Mas não durou nem um decê-
nio. Meia dúzia de anos depois de iniciada 
a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha 
se rendia pela segunda vez, e duas vezes. 
Sim, porque houve o armistício na Primei-
ra Guerra Mundial e duas rendições na Se-
gunda Guerra: a primeira no dia 7 de maio, 
assinada pelo general Alfred Jodl, chefe do 
estado maior da Wehrmacht, no quartel-
general norte-americano de Reims, leste 
da França. Pelos aliados, assinaram os ge-
nerais Walter Bedell Smith, chefe do esta-
do maior norte-americano, o general russo 
Ivan Susloparov, e o general francês Fran-
çois Sevez, como testemunha.

Mas os aliados não se contentaram 
com essa rendição e fizeram nova cerimô-
nia, um dia depois – a 8 de maio, em Karl-
shorstla, Berlim, no quartel-general sovi-
ético, instalado na Escola de Engenharia 
Militar da Wehrmacht. Como representan-
tes das forças alemãs assinaram a rendição 
o marechal Wilhelm Keitel, comandante da 
Wehrmacht, o general Hans-Juergen Strum-
pff, comandante da Luftwaffe, e o almirante 
Hans Georg vonFriedeburg, comandante da 
Kriegsmarine. Como testemunha, o general 
francês De Lattre de Tassigny – para indig-
nação do marechal Keitel. Mas a rendição 
era incondicional, e os alemães não tinham 
que reclamar dos termos.

 No dia 6 de maio, o exército soviético 
havia começado a entrar em Berlim com 
6.250 tanques de guerra, antes dos ingle-
ses e norte-americanos. Não havia como 
resistir. Hitler se suicidara, com sua mu-
lher Eva Braun, e só restava a seus gene-

rais a rendição.
Mais tarde, em Nuremberg, o mare-

chal Keitel pediria para ser fuzilado, direi-
to que ele alegou ser próprio dos militares, 
em vez de enforcado. Mas subiu à forca, 
onde morreu lentamente, asfixiado, em 24 
minutos de agonia, em 16 de outubro de 
1946. O carrasco usou uma corda curta, e 
Keitel não morreu imediatamente, por sec-
cionamento da cervical. 

A rendição nazista ocorreu no ani-
versário do presidente norte-americano 
Harry Truman, que completava 61 anos. Os 
alemães lhe deram esse presente – o maior 
que Truman poderia receber.

A capitulação alemã não significou o 
fim da guerra, pois os japoneses só se ren-
deram três meses e uma semana depois, 
em 15 de agosto de 1945 (mas a rendição 
só foi assinada em 2 de setembro, na Baía 
de Tókio). O Japão não se rendeu por conta 
das bombas atômicas lançadas sobre Hi-
roshima (6 de agosto de 1945) e Nagasaki 
(9 de agosto de 1945), mas depois do bom-
bardeio de Tókio por mais de mil aviões, 
também a 9 de agosto, que durou oito ho-
ras, seguido do segundo bombardeio com 
600 aviões B-29.

Os norte-americanos não tinham mais 
bombas atômicas, pois só haviam fabrica-
do as duas de Hiroshima e Nagasaki.  Fi-
zeram o sobrevôo de Tókio com dois bom-
bardeios convencionais - o que convenceu 
os japoneses da imperiosidade da rendição, 
que não foi incondicional: segundo os ter-
mos do armistício, a pessoa do imperador 
não seria responsabilizada pela guerra, o 
que foi respeitado.

A segunda capitulação nazista foi exi-
gida pelo ditador Josef Stálin. Diz-se que a 
rendição alemã demorou mais a ocorrer 
porque Winston Churchill, ao fim da Confe-
rência de Teerã (28 de novembro de 1943), 
anunciou que os aliados só aceitariam a 
rendição dos alemães de forma “incondi-
cional”. Esse pronunciamento de Churchill 
teria levado Hitler a tentar resistir até o 
fim, até o último homem, até o último velho 
e último jovem, convocados para a resis-
tência final.

 Agradeceu a minha 
presença e preocupação, mas 
encerrou o diálogo garantindo 

que estava bem   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Regulamentado a partir de junho de 1990, estatuto transformou os menores de 18 anos em “sujeitos de direito”
José Alves 
zavieira2@gmail.com

ECA: há 31 anos em defesa dos
direitos de crianças e adolescentes

Do governador João Azevê-
do (Cidadania), no Twitter, 
reportando-se ao avanço da 
vacinação contra a Covid-19 
na Paraíba: “Boa notícia para 
começar a semana. A Paraí-
ba ultrapassou a marca de 2 
milhões de doses aplicadas. 
(...) A taxa de ocupação de 
leitos e o número de óbitos 
seguem caindo”.

2 mi de doses          
Calheiros usou o twitter para 
responder a provocação – na 
mesma postagem de Flávio, 
seu irmão, Eduardo (PSL), usa 
camiseta com a frase “genoci-
da não é quem destina, e sim 
quem desvia”. O senador pos-
tou: “Alguns vestem camisetas 
de escracho, porque o que te-
mem mesmo são as camisetas 
inevitáveis da clausura”.

E o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) reagiu, não sem iro-
nia, à publicação de Flávio Bol-
sonaro (Patriota-RJ) que, via 
Instagram, postou foto vestin-
do uma camiseta em que se lê: 
“Imagina um cidadão honesto 
ser preso por um vagabundo 
como Renan Calheiros”.

“Por um vagabundo” 

dePutados do Psb, entre os quais gervásio  
maia, veem indícios de fraude em licitações

“camisetas da clausura”          

São contundentes os argumentos da representação protocolada por deputados federais da bancada do 
PSB na Procuradoria-Geral da República (PGR), segundo os quais há indícios de fraudes em licitações 
das Forças Armadas para beneficiar empresas ligadas a militares e ex-militares do Exército e da Ma-
rinha – assinam o documento Gervásio Maia (foto), Denis Bezerra, Elias Vaz, e Bira do Pindaré. Em 
trecho da representação, os parlamentares afirmam que “As empresas mantêm sistema organizado 

na forma de grupos empresariais. Todas as empresas dos grupos venceram concorrências no 
Ministério da Defesa em valores expressivos, fatos que nos levam a suspeitar da existência de 

um possível esquema de direcionamento dos certames mediante fraude, já que há a par-
ticipação de militares”. Os valores chegaram a R$ 154 milhões, em processos de compra, 
em 2020 e 2021. Há um fator que levantou suspeita no levantamento realizado pelos 
deputados: o grupo é composto por três empresas que se revezaram nas licitações. 

“Outro ponto que nos causa estranheza é o fato de todas as empresas estarem esta-
belecidas no Mercado Municipal de Benfica, localizado na rua Capitão Félix, 110, 
Rio de Janeiro, Capital”, registra ainda o documento, que também será enviado 
ao Tribunal de Contas da União (TCU).  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo 
Medeiros projeta que, no final de setembro 
– ou início de outubro -, após o término da 
vacinação de adultos, “iremos ver a imuniza-
ção de pré-adolescentes de 12 a 17 anos”. 
Provavelmente, serão usadas doses da Pfizer 
e da CoronaVac, imunizantes testados nessa 
faixa etária.

vacinação de jovens 
deve iniciar em setembro 

agenda comum (1) 

agenda comum (2) 

O deputado Chió (Rede) informa à coluna 
que lideranças do Brejo, Curimataú e Seri-
dó decidiram construir agenda comum em 
favor do desenvolvimento: “As cidades do 
interior precisam estar unidas para que pos-
sam competir com os grandes centros em 
termos de investimentos e ações”.

Participaram de uma primeira reunião para definir 
estes objetivos, afirma Chió, os prefeitos de Picuí 
e Cuité, respectivamente, Olivânio Remígio (PT) e 
Charles Camaraense (Cidadania). “Juntos, teremos a 
força necessária para transformar a região”, aposta 
o deputado Chió. 
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A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraíba 
– Fapesq, em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia – Seect, 
lança Edital para concessão de 
bolsas de iniciação científica 
destinadas a alunos egressos 
de escolas da Rede Estadual de 
Ensino. As inscrições começam a 
partir de hoje. Estão sendo inves-
tidos recursos na ordem de R$ 
960 mil, oriundos do Tesouro Es-
tadual. Serão concedidas até 200 
bolsas para alunos que estejam 
regularmente matriculados em 
cursos de graduação das Insti-

tuições de Ensino Superior (IES) 
públicas localizadas no Estado.

Destas, 50% serão desti-
nadas aos alunos oriundos da 
rede estadual que estejam re-
gularmente matriculados no 
1º  período de seus respectivos 
cursos de graduação e os outros 
50% serão destinadas aos alu-
nos oriundos da rede estadual 
que estejam regularmente ma-
triculados a partir do 2º período 
de seus respectivos cursos de 
graduação das IES públicas loca-
lizadas no Estado da Paraíba. O 
valor da bolsa é R$ 400 mensais. 
As bolsas terão duração máxi-

ma de 12 meses. A  submissão 
das propostas e a seleção dos 
bolsistas serão realizadas pelas 
Pró-Reitorias de Pesquisa das 
Instituições de Ensino Superior 
públicas localizadas no Estado.

O edital tem como objeti-
vos: Estimular estudantes do 
Ensino Superior às práticas de 
pesquisa científica, contribuindo 
para o desenvolvimento do pen-
samento científico e a difusão da 
ciência; Introduzir e disseminar 
a pesquisa nos cursos de gra-
duação, possibilitando maior 
articulação entre a graduação e 
a pós-graduação, dentre outros. 

Desde o ano de 1990, crian-
ças e adolescentes passaram a 
ser vistos sob nova perspectiva, 
como “sujeitos de direitos”. Isso 
só foi possível com a criação do 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). “Antes da vigência 
do ECA, que hoje está comple-
tando 13 anos de existência, o 
que existia era apenas o Código 
de Menores. A criança e o ado-
lescente com idade inferior a 18 
anos era apenas denominado 
de menor, e não era sujeito de 
direitos”, lembra o coordenador 
da Infância e Juventude (Coinju) 
e titular da 1ª Vara da Infância e 
Juventude de João Pessoa, juiz 
Adhailton Lacet.

Com o ECA, a lei diz, por 
exemplo (Art. 4º), que “é dever 
da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com abso-
luta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liber-
dade e à convivência familiar 
e comunitária” da criança e do 
adolescente.

Os direitos das crianças e 
adolescentes foram garantidos 
há 31 anos. O Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente veio para 
regulamentar o artigo 227 da 
Constituição Federal e come-
çou a valer em julho de 1990. 
Nesse período, o percentual de 
crianças fora da escola caiu de 
19,6% para 4,7%, de acordo 
com a Unicef. E a cada mil be-
bês nascidos, quase 50 não che-
gava a completar um ano.

A criação do Estatuto 
teve como base o princípio da 
proteção integral e do melhor 
interesse da criança e do ado-
lescente. “Eles passaram a ser 
sujeitos de direitos, nivelando-
se as pessoas adultas. Antes, o 
menor não tinha os mesmos di-
reitos de um adulto. Então essa 
foi a grande evolução do ECA, 
a implantação do princípio da 
proteção integral e a destinação 
de todos os direitos fundamen-
tais para crianças e adolescen-
tes”, declarou o juiz.

Ao contrário do que muita 
gente pensa, Lacet disse que o 
ECA não protege nem passa a 
mão na cabeça do adolescente 
em conflito com a Lei. O que 
acontece é que as punições 
aplicadas aos adolescentes são 
medidas socioeducativas, que 

podem ser em meio aberto ou 
fechado. Pode também ser uma 
prestação de serviço à comuni-
dade acompanhados por equi-
pes do Centro de Referência de 
Assistência Social.

“Então, muitas vezes 
quando um adolescente aos 
doze anos, comete um ato in-
fracional similar ao homicídio, 
ele pode ficar internado até os 
21 anos de idade. Coisa que 
um adulto se cometer o mes-
mo crime ele pega seis anos, 
mas cumpre um ano e pode 
ser solto, para cumprir o resto 
da pena em um sistema meio 
aberto. Então, não é verdade 
que o ECA passa a mão na cabe-
ça de adolescente infrator, nem 
o beneficia para a prática de cri-
mes”, explicou.

Abuso
Apesar da chegada do 

ECA, algumas crianças conti-
nuam sendo alvo de exploração 
sexual. Segundo o juiz Lacet, 
neste período pandêmico, mo-
mento em que as crianças estão 
ficando mais em casa, aumen-
taram os casos de exploração e 
abusos sexuais.

“Porém”, disse ele, “quan-
do esses casos, chegam ao co-
nhecimento do poder público 

(Judiciário), as medidas são to-
madas energicamente com pu-
nição exemplar dos acusados”, 
destacou ele, complementando 
que o pior é quando existe a 
subnotificação. Ou seja, quando 
esses casos não são comunica-
dos ao Judiciário, a polícia ou o 
Ministério Público, eles ficam 
impunes. “E muitas vezes, por 
o agressor ser o padrasto, o pai 
um irmão, o tio, primo, ou o 
provedor da família. A mãe tem 
medo de denunciar e perder a 

condição, por medo de ver um 
filho, ou um marido preso. Por 
isso muitos desses casos não 
chegam ao conhecimento das 
autoridades.

Projeto de Lei
O projeto de lei que criou 

o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente foi apresentado no 
Senado Federal no dia 30 de 
junho de 1990 pelo então sena-
dor mineiro, Ronan Tito (MDB). 
Na ocasião, ele também propôs 

o fim do termo estigmatizador 
de “menor”, reconhecendo as 
exigências e peculiaridades de 
cada uma das fases da vida hu-
mana: o nascituro, a primeira 
e a segunda infâncias, a pré-a-
dolescência, a adolescência e o 
jovem adulto. A lei foi sancio-
nada pelo então presidente da 
República, Fernando Collor. Na 
época, mais de 5 mil crianças 
participaram de um movimen-
to no Centro de São Paulo para 
comemorar a chegada do ECA.

O projeto de lei que criou o ECA foi apresentado no Senado no dia 30 de junho de 1990 pelo então senador mineiro Ronan Tito

Foto: Agência Brasil

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB) 
ampliou de 70 para 100 o nú-
mero de vagas diárias para 
os exames de Legislação de 
Trânsito dos candidatos à 
obtenção da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). Os 
agendamentos foram aber-
tos para agosto e as provas 
vão ser aplicadas em duas 
turmas de 50 alunos cada, 
respeitando todos os proto-
colos de segurança sanitária, 

a fim de evitar a propagação 
do novo coronavírus.

As novas vagas foram 
disponibilizadas para a sede, 
em João Pessoa, que realiza 
provas diariamente. O horá-
rio é de 7h30 às 10h e de 10h 
às 12h30. Segundo o coor-
denador da Controladoria 
Regional de Trânsito (CRT), 
Urbano Junior, esse acrésci-
mo no número de vagas vai 
proporcionar um aumento 
no atendimento de 600 can-

didatos por mês.
A outra novidade é que 

também foi instalado um 
sistema com painel eletrô-
nico de chamada, facilitando 
e proporcionando mais co-
modidade, além de reduzir 
o tempo de espera do candi-
dato. Quanto ao usuário das 
cidades do interior, o coorde-
nador da CRT anunciou que, 
ainda neste mês de julho, ha-
verá bancas extras para reali-
zar os exames.

Legislação de Trânsito tem 
prazo de provas ampliado

Lançado edital de bolsa para 
egressos da rede estadual 
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Baixo registro de novos casos reflete no percentual de ocupação de vagas exclusivas para o tratamento da covid-19

Novos 373 casos de con-
taminação pelo novo corona-
vírus e 14 falecimentos em 
decorrência do agravamento 
da doença foram confirmados 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), ontem. Com os 
números, a Paraíba chega a 
408.382 casos confirmados, 
sendo 278.139 pacientes 
considerados recuperados e 
8.808 óbitos. O baixo registro 
de novos casos reflete, de for-
ma direta, no percentual de 
ocupação de leitos exclusivos 
para o tratamento da covid-19. 
Ontem, o Estado confirmou a 
menor ocupação desde 24 de 
fevereiro.

Segundo aponta o Centro 
Estadual de Regulação Hospi-
talar, 32 pacientes foram in-
ternados entre o domingo e 
ontem. Ao todo, 501 pacientes 
estão internados nas unidades 
de referência. Desse modo, a 
ocupação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétri-
co) em todo o Estado é de 39%, 
e 32% nos leitos de enfermaria 
adulto. Na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa de 
ocupação chega a 38% em UTI  
e 27% em enfermarias, ambos 
adultos. Em Campina Grande, 

os números são de 35% e 33%, 
respectivamente. Já no Sertão, 
a ocupação em UTI é de 54% e 
49% nas enfermarias.

Doze dos 14 óbitos con-
firmados ocorreram entre o 
domingo e ontem, acometendo 
10 homens e quatro mulhe-
res com faixa etária de 33 a 
86 anos. Sete pacientes não 
possuíam comorbidades, nos 
demais foi percebida a presen-
ça de hipertensão como fator 
de risco associado.

Duas mortes aconteceram 
em hospitais privados e 12 em 
hospitais públicos. As vítimas 
residiam em João Pessoa (4), 
Alagoa Nova, Cuitegi, Diaman-
te, Guarabira, Juazeirinho, 
Nova Olinda, Queimadas, San-
ta Rita, São José de Piranhas e 
Tacima (com um falecimento 
cada). Outros 85 falecimentos 
estão em investigação pela SES.

Até o momento, 1.075.751 
testes para diagnóstico da 
covid-19 já foram realizados, 
confirmando casos em todas as 
cidades paraibanas e óbitos em 
222 das 223. Apenas Riachão 
do Bacamarte não possui fale-
cimentos confirmados. 

Cinco municípios concen-
tram 225 novos casos, corres-
pondendo a 60,32% dos casos 
registrados ontem. São eles: 
Campina Grande com 80 no-

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

PB tem menor ocupação de 
leitos desde 24 de fevereiro 

vos casos; João Pessoa confir-
mou 63; Monteiro aparece em 
seguida com 35 novos casos; 
Guarabira e Santa Cruz encer-
ram a lista com 25 e 22 casos, 
respectivamente.

Um total de 69 cidades 
possuem mais de mil casos de 
covid-19. As maiores concen-
trações de casos ocorrem em: 
João Pessoa (100.979), Cam-

pina Grande (38.824), Patos 
(13.267), Guarabira (9.673), 
Cajazeiras (9.359), Cabede-
lo (9.230), Santa Rita (9.212), 
Bayeux (7.647), Sousa (7.036), 
São Bento (5.645), Pombal 
(5.532) e Esperança (5.239).

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde confir-
mou a aplicação de 2.046.286 
doses de imunizantes contra 

a covid-19 na Paraíba. Até o 
momento, 1.545.963 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose e 591.323 com-
pletaram o esquema vacinal, 
onde 544.026 tomaram as 
duas doses e 47.297 utilizaram 
imunizante de dose única. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 2.308.815 doses de vacina 
a todos os municípios.

Taxa de ocupação vem caindo e, em João Pessoa, chegou ontem ao patamar de 32% nos leitos de enfermaria

Foto: Divulgação

Fux pede respeito à Constituição

Bolsonaro se compromete a moderar 
ataques aos ministros do STF e TSE

Monsenhor Aloísio Catão morre aos 
90 anos, na capital, após uma cirurgia 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, convidou o presidente Jair 
Bolsonaro para uma reunião 
realizada ontem à tarde, no 
Salão Branco da Corte, onde 
os dois trataram de remediar 
a relação de crise entre os Po-
deres.  Na conversa privada no 
hall que antecede o plenário, 
Fux teria pedido que Bolso-
naro ‘respeitasse os limites da 
Constituição’. Segundo apurou 
o Estadão, o presidente teria 
se comprometido a moderar 
os ataques aos ministros do 
STF e TSE.

“Convidei o presidente da 
República para uma conversa, 
diante dos últimos aconteci-
mentos, onde nós debatemos 
o quão importante é para a 
democracia brasileira é o res-

peito às instituições e os limi-
tes impostos pela Constituição 
Federal”, disse Fux à imprensa. 
Segundo o magistrado, Bol-
sonaro recorreu a uma fábula 
evangélica sobre perdão para 
demonstrar que entendeu o 
movimento de Fux em busca 
de estancar a crise.

O encontro, porém, não 
esgotou as tratativas de con-
ciliação. Fux afirmou que uma 
nova reunião será realizada 
para tratar da relação institu-
cional. O novo encontro, ainda 
sem data definida, contará com 
a presença do presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), e do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG). O 
presidente do STF disse que a 
nova conversa tratará da ten-
tativa de “fixar balizas sólidas 
para a democracia brasileira, 
tendo em vista a instabilidade 
do nosso regime político”.

Após o encontro na mais 
alta instância do Judiciário, 
Bolsonaro declarou em entre-
vista coletiva ser o “Jairzinho 
paz e amor”, em alusão a frase 
para se referir ao ex-presidente 
Lula nos momentos que ante-
cederam a eleição presiden-
cial de 2002, quando o petista 
se apresentou com discurso 
conciliatório. A nova versão 
de Bolsonaro, no entanto, não 
demonstrou ter novo entendi-
mento sobre uma pauta paci-
ficada entre as lideranças dos 
outros poderes quanto a sua 
inconstitucionalidade: o voto 
impresso.

“Devemos mostrar para o 
mundo que o Brasil é país sério, 
tem eleições limpas, auditáveis. 
Acertado por minoria de técni-
cos, isso não é eleição. Aí vamos 
bater na tecla da contagem dos 
votos”, disse Bolsonaro.

Quando questionado se 

estava arrependido por ter 
chamado o ministro Luis Ro-
berto Barroso de “imbecil”, Bol-
sonaro recorreu novamente 
aos preceitos religiosos e pro-
pôs que fosse rezada a oração 
“Pai Nosso” durante a coletiva. 
A postura comedida com a im-
prensa após o encontro fez com 
que Bolsonaro passasse a se 
esquivar das perguntas, em vez 
de atacar os entrevistadores.

Ao ser questionado sobre 
o possível ato de prevaricação 
por não solicitar que a Polícia 
Federal (PF) investigue as de-
núncias de irregularidade na 
aquisição da vacina Covaxin 
- apresentadas pelo deputa-
do Luis Miranda (DEM-DF) -, 
Bolsonaro questionou a repor-
tagem sobre a definição de pre-
varicar e disse que não pode 
ser enquadrado no crime por, 
supostamente, não ser funcio-
nário público.

Morreu na tarde de ontem 
o Monsenhor Aloísio Catão, ví-
tima de complicações após um 
procedimento cardíaco. Dos 
seus 90 anos de idade, 64 fo-
ram dedicados ao sacerdócio, 
ofício cumprido com tamanha 
devoção que fez dele um ícone 
de caridade e acolhimento entre 
os fiéis.

O sacerdote apresentou 
desconforto respiratório e foi 
internado em 29 de junho. Após 
vários exames, foi identificado 
um problema cardíaco e ele pre-

cisou se submeter a uma cirur-
gia, ontem, mas devido à gravi-
dade do caso, acabou falecendo.

“É um momento doloro-
so pelo natural apego humano 
à convivência com alguém tão 
bom, mas também é um mo-
mento de louvor a Deus, por 
uma vida doada a Cristo pela 
vocação sacerdotal, que nos dá 
a esperança da salvação, da vida 
eterna e da santidade. Monse-
nhor Catão nos ensinou com sua 
vida dedicada a Deus. Apren-
demos com ele, entre muitas 

coisas, sobre o amor eucarístico, 
a firmeza moral, o zelo pelas 
coisas de Deus, a fidelidade à 
oração, a vontade de ser san-
to, a busca de conquistar al-
mas para Cristo e o amor pela 
Igreja”, pontuou o membro da 
Casa de Evangelização Mon-
senhor Aloísio Catão, Paulo 
Eduardo.

Nas redes sociais o prefeito 
da capital Cícero Lucena disse, 
“meu grande amigo Monsenhor 
Catão voltou à casa do Pai. Dian-
te da sua partida, a certeza do 

reencontro com Deus é o que 
nos conforta e acalma o nosso 
coração. Seus gestos, amizade 
e serviço, se perpetuarão por 
muitas gerações, e assim ele 
permanecerá vivo dentro de 
cada um de nós. Que Deus nos 
dê forças para seguirmos o seu 
exemplo, estando sempre ao 
lado do bem e servindo ao pró-
ximo. Vai em paz, amigo!” 

O velório do sacerdote 
acontece na sede da Casa de 
Evangelização Monsenhor Ca-
tão, no bairro do Cabo Branco. 

Weslley Galzo
Agência Estado

A vacinação contra a 
covid-19 avança e mostra 
novos reflexos. Na Paraíba, a 
população idosa, com 60 anos 
ou mais, apresentou uma re-
dução de 50% dos óbitos, de 
acordo com o Boletim Epi-
demiológico 75, levando em 
consideração o período com-
preendido entre 23 de maio a 
19 de junho. Além dos óbitos, 
de acordo com o secretário 
de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, a queda também 
pode ser percebida entre a 
confirmação de novos casos 
e de hospitalização.

Vacinados com duas do-
ses, a probabilidade do desen-
volvimento de quadros mais 
graves da covid-19 acaba sen-
do reduzida. Dessa forma, um 
novo perfil de adoecimento 
e óbitos em decorrência do 
agravamento da doença pas-
sa a ser configurado: jovens 
acima de 18 anos, ainda sem 
vacinação e expostos à con-
taminação.

Segundo Geraldo Medei-
ros, esse novo perfil ocupa os 
leitos por mais tempo, por se-
rem mais resistentes ao vírus 
e não exclui a evolução a óbito. 

“Hoje, 70% das pessoas 
que se internam nas nossas 
unidades hospitalares são 
jovens, que estão abaixo de 
50 anos. Ocorre que o jovem 
tem uma imunidade mais ro-
busta e, consequentemente, 
eles são resistentes à doença, 
permanecem mais tempo de 
internamento hospitalar e 
ocupam, durante mais tempo, 
os leitos. Por isso chegamos, 
em maio, no maior pico de 
incidência da doença, óbitos e 

ocupação de leitos. Chegamos 
a ter mais de 1.200 paraiba-
nos internados em nossos 
leitos hospitalares, com mais 
de 100 internações diárias”, 
afirmou Geraldo Medeiros.

O Boletim Epidemiológi-
co de número 75, da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
também evidencia o novo 
perfil. Segundo a publicação, 
92.212 paraibanos de 30 a 39 
anos são a faixa etária mais 
acometida pela covid-19, en-
tre os casos confirmados. Em 
comparativo, a contaminação 
na faixa de 60 a 69 anos é de 
30.617 casos.

A diferença também 
pode ser notada na ocupa-
ção dos leitos hospitalares 
exclusivos para o atendi-
mento da covid-19. No Hos-
pital Regional de Cajazeiras, 
14 leitos de UTI e cinco de 
enfermaria estão ocupados, 
de acordo com o boletim de 
ontem. Entre os casos, ape-
nas oito são pacientes acima 
de 60 anos, sendo 36 anos a 
menor faixa etária. 

Já em Patos, o Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro registra 
30 pacientes hospitalizados. 
Do número total, apenas sete 
(23%) possuem mais de 60 
anos, sendo 25 anos a idade 
do paciente mais jovem hos-
pitalizado. 

Em Sousa, no Hospital 
Regional, todos os pacientes 
hospitalizados até às 16h de 
ontem possuíam menos de 
60 anos. Em Campina Grande, 
no Hospital de Clínicas, os nú-
meros absolutos, referentes à 
última sexta-feira, contabili-
zaram 45 internações, sendo 
13 acima de 60 anos e os de-
mais abaixo da faixa.

Muda o perfil dos 
infectados por covid

Enquanto aguarda a 
chegada de novo lote de va-
cinas, a campanha de imu-
nização contra a covid-19 
da Prefeitura de João Pessoa 
segue, hoje, na vacinação de 
grávidas e puérperas (de 
parto recente) sem comor-
bidades, além da continui-
dade da segunda dose dos 
imunizantes Astrazeneca 
(Fiocruz) e Coronavac (Bu-
tantan). As grávidas e mães 
recentes serão imunizadas, 
exclusivamente, na Policlíni-
ca Municipal das Praias, das 
8h às 12h.

A aplicação da segunda 
dose para os que serão imu-
nizados com a Astrazeneca 
acontecerá no drive-thru 
montado no Mangabeira 
Shopping (também pedes-
tres) e da Coronavac (Bu-
tantan) no Lyceu Paraibano, 
das 8h às 12h. As pessoas 
precisam realizar o agen-
damento prévio, através 
do aplicativo Vacina João 
Pessoa ou do site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br.

JP vacina 
grávidas, 
puérperas 
e 2a dose

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Automóveis entregues ontem pelo governador João Azevêdo são destinados às 12 gerências, aos 32 hospitais e ao Hemocentro

Estado reforça ações da saúde 
na PB com novos 178 veículos
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João Azevêdo ressaltou 
que os novos veículos 
vão ajudar melhoria e 

ampliação dos serviços de 
saúde na Paraíba. 

Fotos: Francisco França/Secom-PB

Renovação da frota de veículos da SES vai 
ajudar nas ações de logística, inclusive na 
distribuição de vacinas contra a covid-19

O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, no 
Centro de Convenções, em 
João Pessoa, 178 veículos 
destinados às 12 gerências 
regionais de Saúde do Es-
tado, aos 32 hospitais e ao 
Hemocentro. A renovação 
da frota representa um in-
vestimento de aproxima-
damente R$ 2,9 milhões e 
irá melhorar os serviços de 
distribuição de materiais 
administrativos, medica-
mentos e insumos, além de 
garantir maior segurança 
aos servidores, inclusive, 
na distribuição de vacinas 
contra a covid-19. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou o esforço do Governo 
do Estado para fortalecer 
o atendimento na saúde e 
contemplar os paraibanos 
de todos as regiões. “Nós 
estamos requalificando os 
serviços e ampliando a lo-
gística de transporte. Além 
disso, verificamos a neces-
sidade de muitas unidades 
de terem uma unidade de 
apoio para prestar um ser-
viço com maior agilidade e 
eficiência”, frisou. 

O governador João Aze-
vêdo frisou durante a entre-
ga que os veículos também 
serão utilizados na distri-
buição de vacinas contra a 
covid-19, contribuindo na 
imunização da população 
e no combate à pandemia.

O secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
destacou que os novos ve-
ículos garantirão uma me-
lhor prestação de serviço e 
irão gerar economia. “Essa 
é uma ação que beneficia o 
usuário do SUS que passa a 
ter um melhor transporte 
para tratamento em cidades 
da Paraíba e em outros esta-
dos, além de servir melhor 
às gerências, gerando ainda 
uma economia de 33% para 
o erário público”, comentou.

Os novos veículos serão 
distribuídos para as gerên-
cias de João Pessoa, Campi-
na Grande, Guarabira, Cuité, 
Patos, Itaporanga, Monteiro, 
Catolé do Rocha, Sousa, Ca-
jazeiras, Princesa Isabel e 
Itabaiana.

No Hospital das Clínicas

Musicoterapia contra a covid-19
A música tem sido mais 

uma aliada no tratamento 
de muitos pacientes com co-
vid-19 no Hospital de Clínicas, 
em Campina Grande. A pro-
posta faz parte do trabalho de 
humanização, oferecido tam-
bém aos colaboradores que 
atuam na linha de frente no 
HC. A cada plantão, um técnico 
de enfermagem do hospital 
reserva alguns minutos para 
cantar músicas e louvores 
para os pacientes.

Netto Lemos, de 37 anos, 
trabalha na equipe multidis-
ciplinar do hospital desde a 
inauguração e tem sido um 

dos portadores da alegria e 
esperança nesse momento em 
que o paciente está em isola-
mento social. “Essa ideia co-
meçou como quem não quer 
nada. Eu já cantei na igreja e 
agora trabalhando no HC, jun-
to com a colega Luana, que faz 
as gravações, comecei a cantar 
para os pacientes de uma UTI 
e depois disseminamos por 
todo o hospital”, contou.

Com uma letra que fala 
de fé e cuidado, recentemen-
te o profissional surpreendeu 
uma paciente de 60 anos que 
está na unidade em tratamen-
to da doença. “Nesse dia, o 

plantão estava mais tran-
quilo e resolvi cantar para a 
paciente. Nem esperava que 
fosse gravado, nem a reação. 
Nos emocionamos. Na maio-
ria das vezes me seguro para 
não chorar”, revelou.

A musicoterapia, como é 
chamado o uso da música no 
processo terapêutico, auxilia 
no tratamento dos pacientes, 
além de proporcionar um 
momento de lazer e conforto 
emocional.

De acordo com o diretor-
geral do Hospital de Clínicas, 
Jhony Bezerra, a proposta 
tem um importante papel no 

tratamento da covid-19. “Nós 
temos uma grande preocupa-
ção em tornar o tratamento 
mais acolhedor ao paciente 
e a música possui um impor-
tante papel, pois ajuda a di-
minuir medos e ansiedades”, 
explica.

O diretor técnico da uni-
dade, Thyago Morais, ainda 
destaca o benefício da música 
para os profissionais. “Além 
da alegria em proporcionar 
momentos de conforto aos 
pacientes, os profissionais de 
saúde também são capazes de 
melhorar o humor e diminuir 
o estresse”, salientou.

Curva de 
óbitos segue 
em queda

Em relatório de pesqui-
sa divulgado pelo professor 
Josenildo Brito de Oliveira, 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), 
ontem, constatou-se uma 
notícia positiva: pela quar-
ta semana consecutiva. o 
Estado da Paraíba registra 
queda no número de no-
vos óbitos decorrentes da 
pandemia de covid-19. 
Campina Grande segue o 
mesmo caminho e a curva 
de mortes também está em 
queda na cidade.

“Tivemos uma fase 
crítica em março/abril, 
com restrições maiores, e 
consequentemente isso traz 
alguns resultados. Além dis-
so, muito provavelmente te-
mos atuação da vacina já 
em evidência. Acredito que 
ela, de fato, também está 
provocando essa alteração, 
inclusive porque é algo que 
estamos começando a veri-
ficar por todo o país”, expli-
cou o professor.

Segundo o trabalho, 
estima-se que, até o pró-
ximo sábado, dia 17, o es-
tado contabilizará 414.976 
casos, registrando 8.897 
mortes. Já Campina Gran-
de deve alcançar os 39.784 
casos, com 1.055 óbitos.

A música é 
usada dentro 
da proposta de 
humanização 
realizada pelo 
hospital

Foto: Secom-PB

Foram investidos R$ 2,9 milhões na aquisição dos veículos que irão melhorar os 
serviços de distribuição de materiais administrativos, medicamentos e insumos
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Versão 2021 do programa preparatório para o Exame Nacional é destinado a concluintes e egressos da Rede Pública Estadual

UEPB inscreve até amanhã 
para 260 vagas no Pró-Enem

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Foram prorrogadas 
para até amanhã, as inscri-
ções para novas turmas do 
Programa Pró-Enem 2021 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), em Cam-
pina Grande. Estão sendo 
ofertadas 260 vagas para jo-
vens que, prioritariamente, 
concluíram ou estejam con-
cluindo o Ensino Médio na 
Rede Pública Estadual. As 
inscrições serão realizadas 
de forma on-line através da 
internet.  

Das 260 vagas disponi-
bilizadas referente ao se-
gundo semestre deste ano, 
serão 120 para o turno da 
tarde; 120 para o turno da 
noite e 20 vagas para o sá-
bado. As aulas acontecerão 
de segunda a quinta-feira, 
das 14h às 16h30; no turno 
da noite, das 19h às 21h30; 
e no sábado pela manhã, das 
8h às 12h. Elas terão início 
no dia 20 de julho para os 
turnos tarde e noite, e no 
sábado dia 24.

Além disso, as aulas 
do Pró-Enem 2021 serão 
ministradas na modalida-
de a distância, através das 
plataformas: Google Meet, 
live,classrom, Rede UEPB e 
whatsApp. O encerramen-
to das aulas para o ano de 
2021 ocorrerá no dia 18 de 
novembro para as áreas de 
Ciências Humanas e Lin-
guagens e, no dia 25 para 
as áreas de Ciências da Na-
tureza e Matemática.

No ato da inscrição, o 
aluno que concluiu o En-
sino Médio ou que esteja-
concluindo o terceiro ano 
deverá preencher formu-
lário eletrônico indicando 
a opção de turma e turno 
que deseja cursar; indicar 
qual língua estrangeira de-
seja estudar (inglês ou es-
panhol). Deverá também, 
anexar cópia digital do 
certificado de conclusão 
ou histórico. Se já concluiu, 
apresentar a declaração de 
conclusão do ensino médio 
em Rede Pública do Esta-
do da Paraíba, além de RG 
e CPF.

Caso o número de ins-
critos ultrapasse as vagas 
disponibilizadas, os demais 
interessados ingressarão 
em um cadastro de reserva 
e serão convocados confor-
me o surgimento de vagas 
por desistência ou dispo-
nibilidade para criação de 
novas salas/turmas.

O Pró-Enem é uma ação 
extensionista, totalmente 
gratuita, mantida pela UEPB, 
voltada para população de 
baixa renda de Campina 
Grande ede outros municí-
pios da Paraíba.

Jardim Botânico

Abertas inscrições para colônia de férias
Começaram ontem as 

inscrições para a Colônia de 
Férias da Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), que 
será realizada nos dias 21 e 
28 deste mês, no Jardim Bo-
tânico Benjamim Maranhão. 
Estão sendo oferecidas 20 
vagas, sendo 10 vagas por 
dia – que serão preenchidas 
pela ordem de cadastro, para 
crianças dos 06 aos 12 anos 
de idade. 

A programação é dedica-
da a ações educativas como 
apresentação de fantoches; 
oficina de plantação de coen-
tro e trilha ecológica. As ati-
vidades acontecerão sempre 
no horário da tarde, das 14h 
às 16h. Os pais e responsáveis 
que quiserem aguardar o fim 
das atividades poderão espe-
rar dentro das áreas comuns 
do jardim.

Jardim Botânico
Localizado na Mata do 

Através do QR Code, 
acesse o link para realizar 
a inscrição na colônia de 
férias do Jardim Botânico

Casa da Cidadania vai ser 
reaberta amanhã em Mari

A Casa da Cidadania do 
município de Mari será rea-
berta amanhã, disponibili-
zando serviços de emissão 
de registro geral (RG) Digi-
tal, Carteira Profissional de 
Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e alistamento militar, 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 12h.  

A unidade, pertencente 
à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), esteve com os servi-
ços temporariamente suspen-

sos devido ao agravamento 
da pandemia do coronavírus 
no Estado.

Para ter acesso aos ser-
viços, a população de Mari e 
das cidades circunvizinhas 
deverá fazer o agendamento 
às sextas-feiras, por meio do 
número 99945-6661. Com o 
objetivo de melhorar e ino-
var os serviços prestados à 
população, foram adquiridos 
novos equipamentos neces-
sários à emissão do Registro 
Geral (RG) Digital, e com isso, 

a Casa da Cidadania de Mari 
passará a oferecer serviços 
mais modernos.

A reabertura da Casa da 
Cidadania integra o planeja-
mento de expansão e reaber-
tura dessas Casas, que estão 
acontecendo gradativamente 
obedecendo todos os critérios 
e cuidados necessários à pro-
teção da população, bem como 
dos servidores. Atualmente, 
são 26 postos de atendimen-
tos levando serviços para di-
versas regiões da Paraíba.

O ônibus do serviço itine-
rante da Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Consu-
midor estaciona, hoje, no Ponto 
de Cem Réis, no Centro de João 
Pessoa. O programa ‘Procon no 
seu bairro’ 8h às 13h, e volta 
ao mesmo local na próxima 
quinta-feira, dia 15.

O consumidor que for ao 
serviço itinerante do Procon-JP 
deve ter em mãos os originais 
e as cópias da identidade, CPF, 
comprovante de residência e a 
nota fiscal ou o contrato refe-
rente à reclamação, que são os 

documentos necessários para 
abertura de processo admi-
nistrativo. Para quem deseja 
a consulta ao Serasa, que é gra-
tuita, necessita apenas do CPF. 
Mas se a informação for para 
terceiros, é preciso uma pro-
curação assinada e autorizada 
pela pessoa a ser consultada.

O Procon-JP tomou as me-
didas quanto à proteção ao co-
ronavírus, a exemplo do uso de 
máscaras por parte dos aten-
dentes, sanitização do veículo, 
disponibilização do álcool 70% 
e do distanciamento social.

Ônibus do Procon-JP 
estará hoje no Centro

Foto: Evandro Pereira

Jardim Botânico Benjamim Maranhão é 
considerado uma das maiores reservas  
de Mata Atlântica em área urbana

Buraquinho, em João Pes-
soa, o Jardim Botânico 
Benjamin Maranhão é con-
siderado um dos maiores 

remanescentes de Mata 
Atlântica em área urbana 
do país. É uma instituição 
que mantém coleções do-

cumentadas de plantas di-
versas, possui flora e fauna 
nativas e tem a finalidade 
de dar suporte a ativida-

des de pesquisa, fomentar 
a conservação, promover 
a educação ambiental e o 
lazer contemplativo.

Foto: Evandro Pereira

Através do QR Code, acesse o 
link para inscrição no programa 

Pro-Enem 2021 da UEPB.
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Agressões praticadas por músico paraibano contra a ex-companheira repercutem e estimulam debate sobre problema

Os vídeos das agres-
sões sofridas pela arquiteta 
Pamella Holanda cometi-
das pelo ex-companheiro, o 
paraibano Iverson Araújo, 
conhecido no meio artístico 
como DJ Ivis, repercutiram 
pelo Brasil e trouxeram à 
tona um problema que tem 
se agravado no período da 
pandemia: a violência do-
méstica. Na Paraíba, em 
todo ano de 2020, foram 
solicitadas por mulheres 
vítimas de agressão 3.427 
medidas protetivas contra 
agressores. Esses pedidos 
foram feitos de forma pre-
sencial nas delegacias. A 
partir de abril, por meio da 
delegacia on-line, mecanis-
mo disponibilizado devido à 
pandemia, mais 598 solici-
tações foram feitas no esta-
do. No total, foram 4.025 pe-
didos feitos no ano passado.

A delegada da Mulher 
da Paraíba, Renata Matias, 
explica que o caso de Pa-
mella Holanda, agredida 
diversas vezes pelo ex-com-
panheiro DJ Ivis, algumas 
delas na presença de ou-
tras pessoas, inclusive, da 
própria filha de 8 meses de 
vida, é semelhante ao de 

muitas outras mulheres no 
país. Diante desse cenário, é 
preciso que as testemunhas 
não se omitam de fazer a de-
núncia.

“A gente conclama as 
mulheres que passam por 
essa situação para que pro-
cure ajuda, para que não 
fiquem caladas. Nós, cida-
dãos, temos que ajudar. 
Como colega de uma mulher 
agredida, o que posso fazer? 
Uma ligação no disque-de-
núncia é o primeiro passo. 
Cada um tem que fazer sua 
parte, não dá para jogar 
somente a responsabilida-
de para a mulher agredida. 
Esse enfrentamento precisa 
ser de todos”, comentou a 
delegada.

O caso de agressão en-
volvendo o DJ paraibano 
ganhou repercussão após a 
vítima da violência, sua ex
-mulher, Pamella Holanda, 
divulgar em seu perfil na 
rede social vídeos e imagens 
das agressões. Pamella, que 
é arquiteta e influenciadora 
digital, havia registrado um 
boletim de ocorrência no 
dia 3 de junho, após ter sido 
vítima de lesão corporal no 
âmbito da violência domés-
tica, no Eusébio, município 
da Região Metropolitana de 
Fortaleza (CE).

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

PB registrou 4 mil pedidos de 
medidas protetivas em 2020 

Pamella divulgou vídeos que mostram momentos em que é agredida pelo ex-companheiro, o paraibano Iverson Araújo

Foto: Reprodução/Instagram

Secretária Lídia Moura repudia agressões 
A secretária da Mulher e da Di-

versidade Humana da Paraíba, Lídia 
Moura, repudiou veementemente as 
agressões do paraibano, classifican-
do-as como terríveis e injustificáveis. 
“Aquela é uma mulher de 27 anos 
de idade, que está vivendo no puer-
pério, ou seja, teve bebê há pouco 
tempo, é agredida enquanto tenta 
cuidar dessa criança, de apenas 
oito meses. E essa violência acon-
tece em diferentes momentos em 
que o agressor vai e vem, na frente 
de outras pessoas que não tomam 
qualquer providência. É a violência 
contra a mulher naturalizada, aceita 
cotidianamente pela sociedade. Essa 
é a parte mais cruel”, comentou.

A secretária prestou solida-
riedade à vítima, destacando que 
casos semelhantes acontecem todos 

os dias em muitos lares brasileiros 
e mundo afora. Para ela, quando 
acontece a divulgação das ima-
gens, o agressor tenta culpabilizar, 
responsabilizar e desmoralizar a 
mulher. Lídia Moura acrescentou 
ainda que, além da violência física, 
houve a patrimonial, uma vez que 
DJ Ivis recolheu todo dinheiro das 
contas compartilhadas, deixando a 
mulher apenas com R$ 8.  

“Há uma questão que precisa 
ser destacada: se a casa é um lo-
cal seguro para todas as pessoas, 
para a mulher, que sofre violência, 
é o lugar menos seguro. Aquele 
tipo de atitude, daquele agressor, 
pode descambar, levar para o 
ápice dessa violência que é o femi-
nicídio, então, é muito importante 
que haja uma intervenção da so-

ciedade”, conclamou a secretária. 
Com base nesse cenário de 

degradação da segurança das 
mulheres dentro de casa diante da 
pandemia, a Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana lançou 
em 2020 a cartilha “Enfrentando a 
Violência Doméstica em Tempos de 
Pandemia - Covid-19 Isolamento 
Sem Violência”, com orientações 
e divulgação de canais para de-
núncia voltado para as mulheres 
vítimas de agressão doméstica.

“Na cabeça daquela mulher, 
ela fica dividida entre as agressões 
e os pedidos de perdão e juras de 
amor. O problema maior é que ela 
está presa em ciclo de violência. 
Infelizmente nesse ciclo, a escalada 
é sempre para uma situação pior”, 
comentou a delegada Renata Matias.

Empresa rompe contrato com o acusado
Após grande repercussão do 

vídeo mostrando as agressões 
físicas, o artista paraibano teve 
seu contrato com a produtora 
Vybbe rompido. O escritório que 
decidiu quebrar seu vínculo com 
o agressor administra a carreira 
de cantores como Xand Avião, Zé 
Vaqueiro, Nattan e Priscila Senna. 
O cantor cearense Xand Avião, in-
clusive, usou a própria rede social 
para se pronunciar sobre o caso.

“Não admito nem compactuo 
com nenhum tipo de violência, 
ainda mais com uma mulher. 
Nada explica, não tem explicação. 
Como todo mundo sabe o DJ faz 
parte da Vybbe, infelizmente, não 
tem como continuar com ele na 
nossa empresa”, declarou Xand 
em seu perfil no Instagram.

A própria vítima, Pamella Ho-
landa, se pronunciou por meio do 
seu perfil no Instagram, afirman-
do que “não existe fama, status, 

dinheiro, posição social, contato 
ou influência que permita ele ficar 
impune. Eu me calei por muito 
tempo. Eu sofria sozinha com mi-
nha filha, sem apoio até dos que 
diziam estar ali para ajudar, que 
eram coniventes e presenciaram 

tudo calados, sem interferir, com 
a desculpa de que eu tinha que 
aguentar calada”, desabafou.

Muitos influenciadores, artistas 
e celebridades se pronunciaram 
com a exposição dos vídeos. A 
principal delas, a paraibana Ju-

liette Freire, de 31 anos, campeã 
do Big Brother Brasil 21, disse em 
uma de suas redes sociais que “a 
violência não deve nem pode nos 
calar. Não existe justificativa. Todo 
o meu apoio a Pamella e repúdio 
às cenas e atos de horror do DJ Ivis. 
Violência contra mulher é crime”.

Duas cantoras também se pro-
nunciaram sobre o caso. Marília 
Mendonça, de 25 anos, compar-
tilhou na sua rede pessoal: “Não 
existem justificativas ou argumen-
tos que diminuam as provas e a 
existência do crime cometido. É 
inaceitável, intragável e brutal”. 
Solange Almeida, 46 anos, ex-A-
viões do Forró, divulgou um vídeo 
orientando as mulheres vítimas 
da violência a procurarem ajuda. 
A cantora contou que já sofreu 
violência doméstica e afirmou que 
“não é fácil denunciar, mas é pre-
ciso. Em briga de marido e mulher 
se mete a colher, sim”, completou.

Lorrane Mendonça
Agência Estado

solicitações foram 
feitas somente através 
da delegacia on-line, 

instalada em abril
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Entenda o caso

Vídeos de uma câmera de segurança interna 
flagraram agressões cometidas por Iverson de Souza 
Araújo, conhecido como DJ Ivis, contra a mulher, 
Pamella Holanda, no apartamento onde moravam, 
em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. 
As imagens, que mostram socos, tapas e puxões de 
cabelo, foram divulgadas por ela nas redes sociais 
no último domingo. A polícia investiga o caso e so-
licitou medidas protetivas de urgência para a vítima.

Pamella Holanda recebeu o apoio de autorida-
des locais, como o governador do Ceará, Camilo 
Santana, e o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira. 
O governador pediu que a polícia dê uma resposta 
rápida e efetiva ao caso e que a Secretaria de Pro-
teção Social, por meio da Casa da Mulher Brasileira, 
atue de imediato para ajudar e apoiar a vítima.

Já o prefeito da capital cearense prestou soli-
dariedade a Pamella e também a todas as mulheres 
vítimas de violência doméstica. Nogueira determinou 
ainda que o Secretário de Direitos Humanos e De-
senvolvimento Social, Claudio Pinho, acompanhe o 
caso e ofereça assistência.

A juíza Maria José Rosado de Alencar negou o 
pedido dos advogados do DJ Ivis para que Pamella 
fosse impedida de falar sobre o caso com a imprensa 
e retirasse os vídeos publicados na internet.

A intenção de DJ Ivis era de que Pamella se 
abstivesse de falar com veículos de comunicação 
sobre questões cíveis e criminais, incluindo assuntos 
que envolvam a filha que os dois têm juntos, mas 
a magistrada entendeu que o pedido fere o direito 
constitucional de liberdade de expressão. Com a 
repercussão do caso, Iverson solicitou ainda que 
fosse retirada do ar uma matéria publicada no portal 
Metrópoles, também relacionada às agressões contra 
Pamella. A solicitação também foi negada pela juíza.

Em suas redes sociais, DJ Ivis divulgou um posi-
cionamento em vídeos e expôs um boletim de ocor-
rência contra Pamella registrado no último dia 13 de 
março, com a alegação de chantagem e agressões. 
No Instagram, o DJ disse que os vídeos não estão 
sendo publicados na íntegra. “Sempre tentei fazer 
de tudo para que isso não chegasse a esse extremo. 
Nada vai justificar a reação que eu tive, mas eu não 
aguentei mais ameaças”, disse.

Eu sofria sozinha com minha 
filha, sem apoio até dos que 
diziam estar ali para ajudar, 

que eram coniventes e 
presenciaram tudo calados 

O inquérito policial 
foi instaurado, mas não foi 
possível prender Ivis em fla-
grante, porque as agressões 
ocorreram no dia 1º, segun-
do o órgão público. A Polí-
cia Civil solicitou ao Poder 
Judiciário medidas proteti-
vas de urgência em favor de 
Pamella. A Polícia Civil do 
Ceará disse que investiga o 
caso, mas que só teve acesso 
aos vídeos ontem.

Após a divulgação dos 
vídeos, DJ Ivis se pronun-
ciou por meio de nota e nas 
redes sociais. “Sempre ten-
tei fazer de tudo para que 
isso não chegasse ao extre-
mo. E, como eu disse, tenho 
como provar tudo, nada 
vai justificar a reação que 
eu tive, mas não aguentava 
mais ameaças”, afirmou.
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Atualmente fechada à passagem de carros, área foi transformada em espaço de convivência para os pedestres 

As alterações no trânsito 
previstas para o Largo de Tam-
baú, em João Pessoa, têm divi-
dido opiniões. De uma lado pe-
destres, ciclistas e pessoas que 
costumam ocupar o espaço em 
momentos de lazer e do outro 
motoristas e comerciantes que 
torcem para que a região volte 
a ser como antes. Segundo a 
Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-
JP), o Largo de Tambaú terá a 
faixa da direita, sentido praia, 
liberada para que os veículos 
oriundos das Avenidas Epitá-
cio Pessoa e Antônio Lira, aces-
sem tanto a Avenida Almirante 
Tamandaré, sentido Tambaú, 
quanto a Avenida Cabo Bran-
co, sentido Cabo Branco, como 
era antes da criação do espaço 
exclusive para os pedestres. 
Atualmente, o acesso de veí-
culos ao Busto de Tamandaré 
é feito pelas Ruas José Augusto 
Trindade e Índio Arabutan.

Para Marcelo dos Santos, 
que trabalha com passeios 
turísticos, o largo já se tornou 
um lugar de lazer. Segundo o 
vendedor, que está no Busto 
de Tamandaré todos os dias, a 
ocupação do local é intensa e 
constante e a mudança poderia 
prejudicar a dinâmica do local. 
“Uma praça, um espaço como 
esse em plena orla é muito di-
ferenciado. Eu acredito que do 
jeito que está é mais interes-
sante, mas vale lembrar que 
é difícil agradar todo mundo”, 
afirma. 

A professora Noemia de 
Sousa concorda. “As pessoas 
precisam de mais espaços de 
circulação e esse é um modelo 
bastante socializável, inclusi-
ve, em tempos de pandemia, 

quando precisamos de mais 
áreas ao ar livre”, opina. 

Mas o aposentado João 
Lins acredita que as alterações 
propostas irão somar e que 
ninguém vai sair perdendo. 
“Porque os veículos vão passar 
em um horário determinado, 
não é direto. Então é justo que 
aconteça essa divisão e que be-
neficie tanto pedestres quanto 
motoristas”, considera. 

O guardador de carros, 
Adriano Pereira, que há 15 
anos trabalha na região, asse-
gurou que as reclamações são 
muitas. “Os motoristas não têm 
onde parar nessa Avenida An-
tônio Lira. Muitos que vão para 
o Busto de Tamandaré mesmo, 
para passear, precisam parar 
longe, aí reclamam.”

A Semob-JP informou que 
as mudanças serão realizadas 
no sentido de continuar permi-
tindo o compartilhamento de 
espaços com segurança e que 
os horários de abertura exclu-
siva para veículos de pequeno 
porte se dará de segunda a sá-
bado, das 8h às 16h, “período 
em que o Largo, atualmente, 
é notoriamente subutilizado 
(até em razão das altas tempe-
raturas e dos períodos regula-
res expedientes de trabalho), 
sem registro de significativa 
ocupação que justifique seu 
fechamento total”, pontuou 
o superintendente do órgão, 
George Morais.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Largo de Tambaú: reabertura 
aos veículos divide opiniões

Carros passarão a transitar pelo 
Largo de Tambaú de segunda 
a sábado, das 8h às 16h

Fotos: Rorberto Guedes

Mudança de letreiro na orla agrada turistas
O letreiro com a frase ‘Eu amo 

Jampa’, localizado no Busto de 
Tamandaré, foi retirado na última 
quarta-feira, 7. No local, tapumes 
isolam a área que está passando por 
revitalização. A ideia é que um novo 
letreiro com os dizeres ‘Eu amo João 
Pessoa’ seja entregue em agosto, mês 
de aniversário da cidade, comemora-
do em 5 de agosto. A mudança teria o 
intuito de reforçar a identidade local. 
A Prefeitura de João Pessoa não deu 
detalhes sobre o novo letreiro. 

Para a professora Noemia de 
Sousa, que há cinco meses deixou 
Porto Velho (RO) para morar em 
João Pessoa, considera a mudança 

importante justamente por reforçar 
a identidade da cidade. “Quando a 
gente mostra as fotos daqui com o ‘Eu 
amo Jampa’ as pessoas perguntam 
onde é, não reconhecem. Jampa é 
um apelido muito carinhoso, mas 
não contribui com a divulgação da 
cidade”, opina. 

A turista do Rio Grande do Norte, 
Ceiça Farias, que disse ser apaixona-
da por João Pessoa, vê a mudança 
como favorável. “É o nome real e o 
Jampa acaba que as pessoas não 
se identificam. E eu faço questão de 
opinar porque amo essa cidade, essa 
orla é maravilhosa”, elogia. 

Quem trabalha na região e vê 

de perto a movimentação, inclusive 
de turistas, acredita que a mudança 
vem em boa hora. 

Marcelo dos Santos vende pas-
seios turísticos, está animado e acre-
dita que as alterações irão interferir 
no fluxo de visitantes. “A gente sempre 
ouve aqui as pessoas comentando. 
Muitos turistas nem sabem da abre-
viação, ficam com dúvidas em relação 
ao Jampa. E colocando o João Pessoa, 
isso não vai acontecer, até porque 
é assim que aparece no mapa”. O 
letreiro com a frase “Eu amo Jampa” 
foi inaugurado em 2015, feito  de ma-
deira com caracteres de 1.70 metros 
de altura cada.

Semob-JP reabrirà à passagem de veículos o Largo de Tambaú, enquanto o letreiro no Busto de Tamandaré será substituído por um com os dizeres “Eu amo João Pessoa”

Semob-JP justifica que 
no período proposto 
para a liberação da 

passagem de veículos 
a área é subutilizada

Jaguaribe ganha nova área para esportes e lazer
Garantir a prática de espor-

te e lazer com segurança através 
da sinalização viária adequada. 
Será dessa forma que a Prefei-
tura de João Pessoa, por meio da 
Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-JP) 
e da Secretaria de Esporte, Ju-
ventude e Lazer (Sejer), inicia, a 
partir de hoje, a implantação de 
mais um espaço compartilhado 
na cidade. 

Desta vez, moradores do 

bairro de Jaguaribe e localidades 
adjacentes serão beneficiados 
pela iniciativa. 

O novo espaço compartilha-
do será na Avenida Floriano Pei-
xoto, trecho de um quilômetro 
entre as Avenidas 1º de Maio e 
Senador João Lira. “Vamos sinali-
zar com cones, de segunda à sex-
ta-feira, para incentivar e garan-
tir a prática de esportes e lazer 
entre 5h e 7h. Era uma demanda 
solicitada pela população e que 

agora estamos podendo ofertar 
com toda estrutura necessária”, 
ressalta George Morais, superin-
tendente da Semob-JP. 

Para Kaio Márcio, secretário 
de Esporte, esta parceria com a 
Semob-JP é essencial para dis-
ponibilizar projetos que bene-
ficiam a saúde das pessoas. “É 
uma ação muito importante no 
bairro de Jaguaribe, onde vamos 
proporcionar a opção de inicia-
ção esportiva, com práticas indi-

viduais ou aulas coletivas, essen-
cial para ajudar as pessoas no 
cotidiano a buscarem melhorias 
na saúde e qualidade de vida”, 
afirmou.

Período educativo
Para orientar condutores 

sobre o bloqueio do trecho no 
horário destinado às atividades 
físicas, educadores de trânsito 
da Semob-JP estarão, até a pró-
xima sexta-feira (16), realizando 

ações e abordagens, instruindo 
sobre o novo espaço comparti-
lhado. 

 
Outras localidades
Com Jaguaribe, sobe para 

seis o número de bairros com 
espaços compartilhados sina-
lizados pela Semob-JP. Os de-
mais são Bancários, Bessa, Cabo 
Branco, Tambaú e Manaíra. Os 
bloqueios ocorrem diariamente, 
entre 5h e 8h da manhã.
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‘O Grande Boato’
Livro da premiada jornalista pernambucana Aline de Souza (foto) 
expõe e reflete sobre a indústria da desinformação, apontando a 
criação de uma cultura de verificação. Página 12
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Alternativa para divulgação de artistas e difusão de eventos, canal presta homenagem a Walter Galvão, presidente da Fundação

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) co-
memora amanhã um ano do 
lançamento da TV Funesc, ca-
nal do YouTube que passou 
a ser o local responsável por 
pensar a cultura e difundir os 
artistas paraibanos em tem-
pos de pandemia. A estrutura 
multicultural da entidade foi 
transportada e adaptada para 
o ambiente virtual com um 
catálogo que ultrapassa 300 
vídeos lançados desde então, 
possibilitando que o público 
permanecesse conectado com 
o Museu José Lins do Rego, 
além de apresentações de tea-
tro, cinema, dança, galerias, 
música e circo. 

O marco que inaugura a 
TV Funesc é a estruturação de 
uma programação pensada ex-
clusivamente para o ambiente 
da Internet, em um diálogo 
constante com o público on-li-
ne. Programas como o ‘Painel 
Funesc’, que debate sempre 
um tema importante da área 
cultural com a participação 
de convidados especialistas 
na área, é um dos resultados 
desse trabalho. O programa es-
treou discutindo a dramatur-
gia do teatro paraibano com 
foco em Lourdes Ramalho, 
aproveitando o centenário da 
professora, poeta, dramaturga 
e pesquisadora. Desde então, a 
iniciativa já trouxe 56 debates 
que são apresentados sema-
nalmente, sempre às 19h nas 
terças-feiras.

Além desse, foi criado o 
‘Entrevista Funesc’, que recebe 
artistas para realizar um perfil 
pessoal e profissional dos con-
vidados. Ações mais pontuais 
como o ‘Projeto Baobá’ de for-
mação e capacitação cultural 
através de aulas remotas, e o 
‘Aldeia Digital’, que foi criado 
para a semana alusiva aos po-
vos indígenas, só foram pos-

síveis através da TV Funesc. 
“Há uma busca e uma recepti-
vidade pelo produto cultural 
paraibano muito forte. Todos 
os vídeos que colocamos no 
YouTube sempre tiveram um 
engajamento muito bom, e 
isso revela que a Funesc con-
seguiu unir quem produz arte 
e cultura com quem reflete e 
consome arte e cultura”, des-
taca Pedro Santos, vice-presi-
dente da Fundação.  

Apresentador de várias 
edições do ‘Painel Funesc’, o 
jornalista e chefe da assessoria 
de imprensa Jãmarrí Nogueira 
aponta para o corpo técnico e 
artístico por detrás de todas 
as produções. “Para mim, é 
um orgulho muito grande po-
der participar desse projeto 
e, literalmente, meter a cara 
em diversos conteúdos. O que 
está por trás de tudo isso é 
uma equipe muito aguerrida 
e disposta a oferecer uma pro-
gramação de muita qualidade 
e com regularidade”.

Outro programa que já faz 
parte da grade fixa do canal é o 
‘De Repente na Rede’. Sempre 
homenageando um artista da 
cultura popular nordestina, a 
atração atinge hoje a marca de 
60 programas veiculados de 
forma virtual. O projeto que 
migrou de sua versão presen-
cial denominada ‘De Repente 
No Espaço’ para o vídeo conta 
semanalmente com a apresen-
tação de Iponax Vila Nova. 

O Cine Bangüê também 
precisou ser ajustado às condi-
ções de distanciamento social. 
Além da criação da versão 
on-line, a sala de cinema pro-
moveu painel sobre acessibili-
dade no audiovisual, a respeito 
da ‘Educação Audiovisual’ e a 
mostra ‘A Tela é Delas’.  “Neste 
molde, escolhemos dar visi-
bilidade ao curta-metragem, 
destacando  realizadores e 
realizadoras brasileiros num 
formato que, por vezes, é es-
quecido. Para nós, é um prazer 

imaginar esses filmes que es-
tão fora do circuito comercial  
circulando e podendo ser aces-
sados pelo  público”, pontuou 
Gian Orsini, chefe de núcleo 
do Cine Bangüê. As exibições 
acontecem duas ou três vezes 
por mês, às sextas-feiras.

São várias as atrações de-
senvolvidas também na área 
da música. A Funesc é a casa da 
Orquestra Sinfônica da Paraí-
ba, e a quase octogenária ins-
tituição precisou se reinventar 
para continuar levando música 
clássica ao público interessa-
do. Desde o lançamento do ca-
nal, a OSPB ofereceu concertos 
comentados, trazendo mais 
sobre a sua história e detalhes 
sobre o documentário Toada 
para José Si-
queira. “Essa 
experiência 
nos fez ver o 
quanto pode-
mos alcançar 
o público e 
diversificar 
as nossas ta-
refas artísti-
cas”, destaca 
o maestro-
titular Luiz 
Carlos Durier. 
“A TV Funesc 
se tornou um 
belo instrumento de promo-
ção e de alcance muito grande 
para o público em geral”. 

Ainda no campo da mú-
sica, o canal é um dos acessos 
dos paraibanos para acompa-
nhar ao vivo e torcem por seus 
candidatos no Festival de Mú-
sica da Paraíba, que acontece 
no Teatro Paulo Pontes, com 
parceria da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC).

A programação virtual 
da Fundação se conecta com 
a celebração pelos 120 anos 
do escritor José Lins do Rego e 
da instituição do Ano Cultural 
pelo Governo do Estado em 
sua homenagem. Dessa forma, 
o Museu que leva o nome do 

autor de Menino de Engenho 
vem promovendo discussões 
sobre os 12 romances do autor 
e análises das obras de Zé Lins. 
O museu também faz uma ex-
periência interativa através 
da criação de um passeio vir-
tual pelo local. “A TV Funesc é 
um sucesso que veio pra ficar, 
mesmo depois da pandemia”, 
frisa Maria do Carmo Diniz, 
diretora do museu.

Até espetáculos circenses 
acharam seu espaço da TV Fu-
nesc. Sem lona ou picadeiro, o 
grande desafio foi trazer o cir-
co para as plataformas virtuais. 
“A arte exige naturalmente 
uma troca de energia humana 
através do olhar, dos aplausos 
e da emoção vivida através 

de encontros 
artísticos, de 
toda forma, 
conseguimos 
nos adaptar-
mos e levar 
a magia que 
o circo traz 
para todos e 
todas”, con-
sidera o ge-
rente de circo 
da Funesc , 
J o s e m b e r g 
Pereira. Entre 
as atrações 

realizadas no YouTube, ele 
destaca a exibição do espetá-
culo Vintage e Diferenças, da 
Escola Livre de Circo Djalma 
Burahêm, e videoaulas no uni-
verso circense.

Já a dança é uma área da 
cultura que historicamente 
convive com a dificuldade de 
formação de público. Toda-
via, não foi essa a realidade 
observada nas transmissões 
dedicadas à arte na TV Funesc. 
O público que acompanhou 
as apresentações de dança 
superou o que se observa em 
eventos presenciais. É o que 
garante a gerente de Dança 
Angela Navarro. “Muito além 
de difundir de forma remota a 

produção cultural, esse equi-
pamento é algo novo dentro 
da Funesc, torna-se não ape-
nas difusora e divulgadora da 
produção cultural, mas passa a 
criar conteúdo”, ressalta.

Outro destaque de dança 
foi De Dentro da Rede - Bangüê, 
performance produzida para 
a programação ‘Zé Lins 120 
Anos’, com direção conjunta de 
Angela Navarro, Itamira Bar-
bosa e Thaismary Ribeiro. 

Na área de artes visuais, a 
TV Funesc levou ao ar a 5ª edi-
ção do Projeto Panapaná em 
formato de minifestival com 
objetivo de dialogar com os 
artistas locais e a comunidade, 
por meio de exposições, ofici-
nas/vivência, murais em grafi-
te e intervenções artísticas.

Na área da literatura, a 
Biblioteca Juarez da Gama Ba-
tista promoveu a 6ª edição do 
Agosto das Letras em home-
nagem ao centenário da es-
critora e dramaturga Lourdes 
Ramalho, com o objetivo de 
ampliar e incentivar a leitura 
e disseminação de sua obra 
através de saraus, debates, 
performance literomusical, 
lançamento de obras e conta-
ção de histórias.

No âmbito teatral, a reali-
zação da série A Hora de Clarice 
para celebrar o centenário de 
Clarice Lispector foi o grande 
destaque. Com oito episódios, 
o projeto teve idealização da 
atriz e gerente Suzy Lopes: 
cada programa apresentou um 
formato próprio, de acordo 
com a obra escolhida e estética 
de acordo com a equipe que es-
tiver à frente de cada produção. 
O vídeo que abre a série é Mu-
lher Delírio, até hoje o mais vis-
to do especial. Trata-se de uma 
construção coletiva idealizada 
pela Coordenação de Teatro e 
que conta com engajamento 
de outros setores da Fundação. 
“São episódios muito bem tra-
balhados, uma produção muito 
bem-feita. Todos gravados no 

Teatro Paulo Pontes”, enfatiza 
Renata Mora, diretora de ações 
culturais da Funesc.

Homenagem
Nesta terça-feira, a Fu-

nesc exibirá uma homenagem 
especial ao jornalista, escri-
tor e presidente da Funesc, 
Walter Galvão, que morreu no 
último dia 7, em João Pessoa. 
O programa será transmitido 
às 19h, pelo canal (/funes-
cpbgov), e trará a reprise de 
uma entrevista veiculada em 
novembro 2016, época em que 
Galvão era diretor técnico do 
Jornal A União.

Renata Mora ressalta que 
a TV Funesc teve na figura do 
gestor como um grande in-
centivador do projeto. “Foi um 
desafio enorme, já que possuí-
mos uma equipe extremamen-
te reduzida. Mas conseguimos, 
a partir da provocação de Wal-
ter Galvão – que nos deu esse 
desafio muito bem aceito pela 
equipe”, aponta.

O vice-presidente da Fu-
nesc pretende ampliar a pre-
sença virtual através de uma 
parceria com a TV Paraíba 
Educa, ligada a Secretaria de 
Educação do Estado, no senti-
do de produzir conteúdo para 
ser veiculado na TV aberta. 
“Hoje, nós somos a institui-
ção pública de cultura com a 
melhor presença na Internet”, 
garante Pedro Santos. “A nos-
sa ideia é potencializar essa 
ferramenta”.

TV Funesc comemora um ano 
ampliando o acesso à cultura

Bastidores de ‘A Hora de Clarice’ (acima, à esq.); 3ª edição do Festival de Música da Paraíba (acima, à dir.); projeto de dança ‘De Dentro da Rede - Bangüê’ (abaixo, à esq.); Museu José Lins do Rego (abaixo, à dir.), escritor homenageado no Ano Cultural

Através do QR Code acima, 
acesse o acervo do canal da 

Funesc no YouTube

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Fotos: Thercles Silva/Funesc

 Há uma busca e uma 
receptividade pelo produto 
cultural paraibano muito 

forte. (...) a Funesc 
conseguiu unir quem 

produz arte e cultura com 
quem reflete e consome 

arte e cultura 
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Foi em 2011, durante 
o Rock in Rio, que a atriz 
Christiane Torloni proferiu a 
frase que seria lembrada todo 
dia 13 de julho: “Hoje é dia de 
rock, bebê!”. Exatos dez anos 
depois, cá estou eu pensando 
com meus botões, onde estão 
os bebês do rock? Me refiro 
às novas gerações que são 
capazes de eternizar discos 
e músicas no inconsciente 
coletivo, como o fizeram 
Beatles, Rolling Stones, Who e, 
em casos mais recentes, Guns 
N’ Roses, Nirvana e, forçando 
uma barra, Foo Fighters, ban-
da que emplacou hits que já 
têm 20 anos. E os de dez anos 
para cá?

Como diria Belchior, na-
quela famosa canção: nossos 
ídolos ainda são os mesmos… 
e depois deles, não apareceu 
mais ninguém. Diferente de um sertanejo, um rap, um funk, o 
“velho” do rock é que é o novo, sendo redescoberto a cada nova 
geração. O gênero se tornou uma instituição que passa de pai/
mãe para filho(a). 

A hereditariedade artística e musical é algo que, assim 
como ocorre com a MPB, garante a permanência no imaginário 
coletivo das bandas supracitadas, assim como Roberto e Eras-
mo Carlos, Caetano, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa, 
que seguem produzindo com relevância, já perto de completar 
80 anos.

Então é isso! A chamada Geração Z, que passou a me 
chamar de “cringe”, por ter me tornado um “velho saudosista” 
está aí, ouvindo Paralamas, indo a shows dos Titãs (quando se 
podia ir), venerando o Skank (que parou de existir oficialmen-
te no ano passado…) e comprando (sim, comprando) LPs dos 
Stones, Beatles, Nirvana… mas não há uma banda de rock, de 
dentro ou fora do país, que tenha se tornado uma unanimidade 
de… vejamos… 2010 para cá. Por quê? Eis a pergunta que não 
quer calar…

Eu arrisco algumas teorias, enquanto jornalista e consu-
midor voraz desse tipo de música. Uma delas diz respeito à 
fragmentação dos canais de música. Até os anos 1990, quando 
não existia Spotify e a indústria fonográfica ainda respirava 
sem ajuda de aparelhos, era relativamente fácil fazer um artista 
de rock acontecer. 

O público ainda ouvia rádio e a MTV era uma referência 
a toda uma geração brasileira, por exemplo. Então Pato Fu, O 
Rappa, Skank, Charlie Brown Jr., Los Hermanos e tantos outros 

se valeram dessa fórmula e 
conseguiram cair no gosto 
popular, vendida como uma 
geração seguinte ao rock dos 
anos 1980 (Legião Urbana, 
Titãs, Capital Inicial, Parala-
mas etc.), mas como artistas 
mais abertos à mistura de 
influências. E produziram 
grandes hits que permanecem 
no imaginário até hoje.

Ai veio a segmentação. As 
rádios de música perderam 
força e espaço para uma rádio 
de notícias, como ouvimos 
hoje. A indústria ficou anê-
mica com novos modelos 
de negócio, que deu uma 
força descomunal ao artista 
independente, ou seja, sem 
contrato com gravadoras, 
esse artista aprendeu a dar 
as cartas por conta própria (o 
pessoal do forró e sertanejo 

soube “se vender” muito bem, e Anitta é, certamente, o maior 
modelo de negócios da nova era, quer você goste da música 
dela ou não) e as bandas que empunham guitarras, ou mos-
tram uma pesquisa rica em mistura de ritmos, ficaram relega-
das a nichos de fãs.

Sinto falta de uma nova banda de rock genuinamente 
brasileira que consiga se destacar neste oceano de informações 
que nos bombardeia diariamente. BaianaSystem, talvez?! Mas 
é rock? É massificado? Está nos “trends”?! É um fenômeno em 
Salvador, dizem, terra natal do grupo. Mas não vejo a banda ir 
muito além das divisas da Bahia.

Enquanto isso, artistas de sertanejo e funk agem como 
uma fábrica de montagem, produzindo hit após hit, fazendo 
videoclipes estourarem, com facilidade, a barreira do milhão 
no Youtube. Falta, ao rock, uma figura como KondZilla, produ-
tor que faz o dinheiro girar no mundo do funk brasileiro, por 
exemplo. Ok, o negócio é faturar com o artista do momento em 
um estilo extremamente efêmero, mas o paulista sabe fazer a 
engrenagem funcionar nos tempos atuais.

E por que faltam peças que façam a engrenagem industrial 
girar, a ponto de alçar artistas de rock ao estrelato neste mun-
do segmentado do streaming? Faltam artistas com carisma? 
Falta concessão (artistas de rock sempre tiveram fama de arre-
dios e colocar sua música acima dos negócios)? Falta o quê?

Enquanto o digníssimo leitor fica aí, a refletir, eu vou ali 
pegar meu CD do Led Zeppelin III, colocar no meu toca-discos 
digital e voltar à 1970, quando os gigantes caminhavam sobre 
a Terra.

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Em matéria de livros e leituras, o Brasil é 
realmente um país sui generis. Vive-se em crise, 
mas a produção literária no país é uma das maio-
res do mundo. Se alguém quiser fazer um compa-
rativo melhor, basta ler diariamente o caderno de 
Cultura, do jornal A União, para se observar como 
os paraibanos produzem em matéria de literatu-
ra, música, teatro etc. Sabemos que, bem antes 
da pandemia de coronavírus, as livrarias esta-
vam em queda ou fechando suas portas. Mas, na 
opinião de estudiosos, o fator que desencadeou a 
queda das livrarias foi a Internet. E a pandemia 
ajudou a enterrá-las.

Outro componente que passou a afligir os 
poucos livreiros deste país, inclusive os donos dos 
sebos, foi a venda de livros pela Internet, desta-
cando-se aí a poderosa Amazon. Como autor de 
cinco livros na citada plataforma, posso afirmar 
que a facilidade com que ali se publica é de im-
pressionar qualquer neófito no mercado editorial. 
A Amazon publica rápido, mas paga royalties di-
minutos aos autores. E, também, pressiona edito-
ras por descontos de quase 60% e, agora, o mer-
cado está começando a reagir em bloco. O grupo, 
que reúne mais de cem editoras, diz que a varejis-
ta internacional se aproveita da crise das grandes 
livrarias para faturar alto no mercado.

Em e-mail enviado no início do ano, o gigante 
eletrônico sugere a editoras que ofereçam des-
contos entre 55% e 58% sobre o preço de capa de 
seus livros, mais uma taxa adicional de 5% para o 
“plano de marketing”, ou seja, a publicidade den-
tro do site da Amazon, a exemplo do banner de um 
livro. A praxe dos fornecedores hoje é vender para 
a Amazon com descontos que variam entre 45% 
e 55% do preço de capa do livro, mais 2% ou 3% 
do plano de marketing, por vezes não paga por 
editoras menores. Na prática, o desconto maior 
almejado tiraria parte importante dos lucros das 
editoras, que tradicionalmente trabalham com 
uma margem pequena, chegando a 4 ou 5% para 
editoras menores. 

Pela primeira vez, o setor livreiro está se 
posicionando em massa. O grupo Juntos Pelo Li-
vro, que reúne mais de 100 editoras de pequeno 
e médio porte, elaborou uma carta na qual diz 
ser inviável conceder descontos maiores, pois “as 
condições solicitadas estão muito além das nos-
sas possibilidades”. Cada editora está enviando 
individualmente o documento como resposta à 
Amazon. O crescimento desenfreado do monopó-
lio pela companhia de Jeff Bezos está proporcio-
nando esse tipo de reação no mundo inteiro. Três 
das principais entidades do livro nos EUA – a As-
sociation of American Publishers, a Authors Guild 
e a American Booksellers Association – enviaram 
uma carta endereçada ao Congresso americano, 
alertando sobre “a escalada de operação” da Ama-
zon. Para os representantes dos editores, livrei-
ros e autores, a gigante da Seattle exerce “uma 
vantagem extraordinária sobre seus concorren-
tes, fornecedores, clientes, governo e público”. Na 
citada carta, as entidades observam que “a estru-
tura competitiva da indústria editorial foi funda-
mentalmente alterada nos últimos anos e conti-
nua sob sério risco devido ao poder concentrado 
e à influência de uma empresa em particular: a 
Amazon”.

Não estamos aqui a condenar a Amazon, que 
difundiu a venda de livros baratos, principalmente 
por e-books, porém não se pode admitir a quebra-
deira da indústria nacional do livro! 

O monopólio

Walter Galvão

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Onde estão os bebês do rock?

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Os ídolos do rock vêm atravessando gerações, e o “velho” é o novo para a garotada

Foto: Divulgação

Para Jória e Clarice

Passamos  a semana consterna-
dos com a partida silenciosa e sofrida 
do amigo Walter. Desde fevereiro que 
acompanhávamos esse estado de 
doença, agonia e partida. E eu ainda 
mandei receitinhas de comidinhas para 
o pós-operatório da vesícula, quando 
ainda pensava que fosse tudo mais 
simples. Não era. Ainda pude ouvi-lo 
em áudio, falando da amada e me agra-
decendo. Imagina Walter! Nem sabiam 
ainda o que estaria por vir. De lá para 
cá, só apreensão. 

Quando, enfim, veio a notícia, um 
baque. A morte é sempre um mistério 
de incompreensão e perplexidade.
Fiquei emocionada de ler tantas men-
sagens lindas. Textos de amor e des-
pedida de um sem número de amigos, 
jornalistas e artistas. Todas as belezas 
de amor e admiração tais como: “um 
homem de ação cultural; ser plural; 
livre pensador; mestre; inspiração; 
aberto ao diálogo; militante do pensa-
mento”.  Por experiência própria, ler 
todo esse carinho, conforta. E deses-
pera. Por absorver ali, a concretude 
da realidade. Aconteceu de verdade! 
Kubitscheck, Silvio Osias, Felipe Gestei-
ra, Damião Ramos, Gonzaga Rodrigues, 
Walter Santos, Linaldo Guedes, Alexan-
dre Macedo, Carlos Aranha e  muitos 
outros das redações ou dos terraços de 
casa, falaram amorosamente de Walter. 
Todos em uníssono a falar do homem 
gentil, culto, elegante, político, ético, 
multimídia, erudito, talentoso, com-
prometido, capaz, intelectual, poeta, 
escritor, ensaísta, desportista e aman-
te dos gatos. Junto à Jória. Mas nada 
me emocionou mais que os textos de 
Kubitscheck, o de Silvio Osias, e a sexta 
musical (programa semanal de Silvio), 

pois este último evocou também as 
minhas próprias trilhas sonoras. 

Conheci Walter há décadas. Mas 
não lembrava dele crooner. Passou o 
filme para imaginá-lo cantando naque-
les tempos dos conjuntos de rock ou 
similares. Conheci-o da vida. Jovem. E 
depois, acompanhei transversalmente, 
o seu amor/paixão pela sua compa-
nheira amada, Jória Guerreiro, amiga 
da vida toda da minha irmã Claude. E 
que, depois, chegou perto de mim tam-
bém, como a maioria das amigas das 
minhas irmãs. Depois,vi Clarice (filha) 
nascer, e de como gostei da escolha 
desse nome. Achei que era por conta 
da outra Clarice, a Lispector. E todos os 
corações selvagens e águas vivas, para 
quem chegava a esse mundo. E a cada 
vez que encontrava Walter, muito me 
encantava, a sua voz de veludo azul, 
de valsa alegre, quando mencionava 
o nome de “Clarice”. Era puro derreti-
mento. Ternura. Amor.

Já com a vida andando, vim a 
saber que éramos parentes. Um primo 
distante. Gostei disso. Mas não fui tão 
próxima de Walter. Digo de encon-
trar, conversar, frequentar. Mas onde 
estivéssemos, sempre chegaríamos 
para abraços e papos. Era sua leitora 
nos jornais. E ficava perplexa com o seu 
conhecimento plural. 

Recentemente, recebi as suas duas 
últimas publicações. Com autógrafo 
impregnado. Já sabia que “não que-
ria durar, mas viver”, e como parecia 

que nem a duração e nem a vida lhe 
acariciavam, se apressou em por o seu 
ponto final, ele mesmo.

Walter foi a primeira pessoa que 
publicou uma crônica minha. Por 
ironia, um texto que escrevi quando da 
morte do meu pai, Romero Peixoto, em 
1993. Fui lá na sede do Jornal O Norte, 
com meu papel na mão – Romero, meu 
pai – e ele publicou para minha alegria. 
A partir daí, sempre me recebia, nos 
meus trajetos literários, ou não; e me 
dizia: “Ana, textos mais curtos, não 
tenho todo esse espaço!”. Eu perdida 
ainda nas linhas tortuosas do meu 
pensamento; tão prolixa, e tão verde, 
achava que a página era minha. Mas 
a delicadeza e o carinho com que me 
orientava, me estimulavam. E quando 
lancei meus dois livros em 2016, fui lá 
em A União com o editor Juca Pontes, 
levar as suas cópias de presente. A 
ponta do novelo reencontrando uma 
outra ponta.

Jória? Sei que vai ser muito difícil 
continuar a vida sem o seu companhei-
ro e o seu amor. Um buraco vulcânico! 
Um vazio inimaginável. Ficar viúva 
deveria ser proibido. Mas a certeza de 
ter vivido um grande amor, isso é tudo 
o que se leva dessa vida. E os seus ga-
tos. Mamãe – Coragem! Rayovac e Mini. 
Dizem que os gatos pertencem à vida 
sutil. E a vida é soberana. E junto com 
Clarice e D. Eliane, a força das mulheres 
Guerreiras. E a legião dos amigos. Farás 
parte do Clube de Rosa Montero e a sua 
ridícula ideia de nunca mais te ver!

Walter, te agradeço pelo carinho 
de sempre. Siga na luz.

Com respeito e admiração. E 
saudades!

PS: vou me ausentar deste espaço 
por um tempo, mas volto já.

 Fiquei emocionada de ler tantas 
mensagens lindas. Textos de amor e 

despedida de um sem número de amigos, 
jornalistas e artistas 

Práticas abusivas vêm deixando tenso o mercado editorial no Brasil

Foto: Divulgação
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Vozes veladas, veludosas vozes, 
Volúpias dos violões, vozes veladas, 
Vagam nos velhos vórtices velozes
Dos ventos, vãs, vulcanizadas. 
(Cruz e Sousa. Violões que choram.)

Ao receber o livro Triolé, Triolé: poemas de Cruz 
e Sousa (Editora Cruz e Sousa, 2021), organizado por 
Elaine Debus e ilustrado por Anelise Zilmmermann, me 
transportei para o curso de Letras, na antiga Furne, e 
para as aulas do professor João Batista dos Santos. Este 
professor era apaixonado pela poesia de Cruz e Sousa e 
despertou nos seus alunos o gosto pelo simbolismo bra-
sileiro. Desse período de puro encantamento poético, 
adquiri dois livros de Cruz e Sousa – Broquéis (poesia) e 
Missal (prosa). Desconhecia a sua faceta infantil. 

O que é triolé? É uma palavra de origem france-
sa – triolet – um poema lírico que apresenta afinidades 
com o rondó e rondel. Manuel Bandeira escreveu Rondó 
dos cavalinhos, que foi analisado de forma magistral por 
Antonio Candido. O triolé é da mesma família do rondó, 
remonta ao século 13. Os poetas franceses do século 19, 
entre eles, Daudet, Banville e Rostand, escreveram trio-
lés. No Brasil, Machado de Assis, Valentim Magalhães e 
Fontoura Xavier acompanharam essa moda. 

O triolé é um pequeno poema de forma fixa que se 
estrutura da seguinte forma: é composto por oito versos, 
onde o primeiro verso se repete no quarto, e os dois pri-
meiros, no sétimo e no oitavo versos. 

Nos poemas selecionados para este livro, encontra-
mos vinte triolés que vêm marcados por uma linguagem 
humorada e irônica, pela presença do nonsense, jogos rít-
micos, trava-línguas e repetições sonoras; esses recursos 
estilísticos são muito comuns na poesia para a infância. 

 Um aspecto que chama a atenção do leitor neste 
livro são as ilustrações de Anelise Zilmmermann – são 
imagens surreais que mais parecem pinturas de Salva-
dor Dali. A capa já denota o clima surreal, apresenta uma 
foto de Cruz e Sousa sentado em uma pequena cômoda, 
está com uma bengala na mão e na ponta da bengala se 
encontra pousada uma borboleta colorida que dá um to-
que de graça. Na outra ponta da cômoda, surge outra bor-
boleta, maior e mais colorida. No meio da mesinha, há um 
objeto que não conseguimos identificar, tem a aparência 
de um moedor de café. O pequeno móvel tem duas gave-
tas e uma delas está aberta. 

Todos os poemas foram ilustrados. Se os poemas 
são surreais, mais surreais são as ilustrações. Muitas ve-
zes elas caminham com a linguagem verbal, outras vezes 
é possível se fazer uma nova leitura. O poema que se se-
gue é bem representativo da modalidade triolé:

Embora 
Embora eu não tenha louros 
Como esses grandes heróis 
E nem da ideia os tesouros, 
Embora eu não tenha louros,
Talvez nos tempos vindouros 
Traduza o poema dos sóis, 
Embora eu não tenha louros 
Como esses grandes heróis.

O eu lírico lamenta não ter glórias nem triunfos 
como os grandes heróis, mas espera no futuro produzir 
um poema que o torne brilhante como o sol. A crença re-
side nos tempos que hão de vir.  

 Para ilustrar este poema, Zilmmermann utilizou a 
mesma foto de Cruz e Sousa da capa. O poeta está sen-
tado em um candeeiro com manga de vidro, no topo do 
candeeiro se encontra um pássaro e um menino tenta al-
cançar o local onde está pousado o passarinho. Uma luz 
brilhante deixa-se transparecer dentro do candeeiro. É 
tudo muito simbólico e cheio de significações. 

O poema Preso no trapézio vem na companhia de 
uma ilustração inusitada – dois bonecos de madeira, à 
maneira de Pinóquio, se apresentam em um trapézio e 
têm cara de coruja. Não sei o que mais me deslumbrou 
neste livro – os poemas de Cruz e Sousa ou as ilustrações 
surrealistas de Zilmmermann. O livro proporciona uma 
leitura de deleite e de encantamento.

‘Triolé, Triolé’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Música

Há mais de 30 anos na estrada, a 
Banda cearense Mastruz com Leite está 
lançando neste mês o single ‘Plantando 
Esperança’, que pode ser ouvido em todas 
as plataformas digitais pela Internet.

Com o cancelamento de apresenta-
ções presenciais por conta da pandemia, 
a banda resolveu compor novas músicas 
e gravar no formato pontual ao momen-
to: no caso, lançando singles de forma 
virtual como essa composição assinada 
por Rômulo Santaray, que fala da expec-
tativa da pós-crise sanitária (“Quando 
isso tudo passar / Será que os amores 
serão como antes? Os mesmos amados 
serão os mesmos amantes? / Será que 
tudo isso vai estar aqui? / Quando tudo 
isso passar”, diz a música).

No final do ano passado e no começo 
deste, o grupo de forró divulgou em duas 
partes o DVD Mastruz com Leite Acústi-
co – Tempo para Tudo, celebando as três 
décadas de estrada da banda, com uma 
nova roupagem para sucessos realizados 
ao longo da trajetória.

No repertório, o grupo apresenta 
músicas, principalmente no ritmo juni-
no, como ‘São João na Terra’, ‘Olhinhos 
de Fogueira’, ‘Explode Coração’, ‘Festa na 
Roça’, dentre outros. A apresentação do 
DVD ainda seleciona canções como ‘Saga 
de um Vaqueiro’, ‘Dois Amantes’, ‘Brincar 
de Amar’, além de regravações como ‘Ti-
midez’ e ‘Serpente’.

Atualmente, Mastruz com Leite soma 
números expressivos de seguidores e au-
diência nas principais plataformas digi-

tais: ao todo, o grupo conta com mais de 
78 milhões de visualizações no canal do 
YouTube (/MastruzComLeiteOficial), 364 
mil ouvintes mensais no Spotify e 886 
mil seguidores no perfil do Instagram (@
mastruzcomleiteoficial).

Mastruz com Leite lança 
‘Plantando Esperança’

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. CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 8 (dub.): 20h50; CINÉPOLIS 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. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
13h50 - 16h10 - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
(dub.): 13h (somente sáb. e dom.); CINÉPOLIS 
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. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h45 - 16h45 - 
19h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 (leg.): 15h15 
- 20h20 - 21h15; CINÉPOLIS 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.  CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 13h30 e 16h30 (dub.) - 19h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h - 17h - 20h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 15h - 
18h - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 14h30 
- 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 13h30 - 16h30 - 19h30; CINÉPOLIS 
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.

Investigadores paranormais, os Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) em cena do terceiro ‘Invocação do Mal’

Foto: Divulgação
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Capa da obra 
‘Triolé, Triolé: 
poemas de 
Cruz e Sousa’, 
organizada por 
Elaine Debus 
e ilustrada 
por Anelise 
Zilmmermann
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ouvir o novo ‘single’

Canção inédita da banda de forró cearense 
disponibilizada neste mês tem como tema 
a expectativa da pós-crise sanitária
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“Nós não podemos ficar 
refém da desinformação, como 
preferimos chamar uma notí-
cia falsa. Então, o livro se coloca 
como um objeto, um material 
para que as pessoas possam, 
justamente, entender esse po-
tencial e o percurso histórico 
que nos leva até esse momen-
to, onde nos preocupamos 
tanto com a desinformação, 
e, a partir daí, pensar conjunta-
mente comigo, como autora do 
livro, de soluções para mitigar, 
ou combater a desinformação, 
e criar uma cultura de verifi-
cação, que na verdade é o que 
almejamos e desejamos”, expli-
cou a jornalista pernambucana 
Alice de Souza, referindo-se ao 
seu livro O Grande Boato (232 
páginas, R$ 20).

A edição independente 
da autora e já disponível em 
formato digital na Amazon, ao 
preço de R$ 20, buscando a 
verdade como o fio condutor. 
Na obra, cujo prefácio é assi-
nado pela jornalista Marina 
Magalhães, docente do curso 
de Jornalismo da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
e pesquisadora associada ao 
Centro Internacional de Pes-
quisa Atopos, da Universidade 
de São Paulo (USP), a escrito-
ra debate, num texto claro e 
objetivo, temas como o ecos-
sistema da desinformação, a 
automatização da checagem 
de fatos, o processo de criação 
das ferramentas como o ‘Veri-
fic.ai’ e o ‘Confere.ai’, além do 
impacto das fake news na ro-
tina produtiva dos jornalistas. 

A ideia de escrever a obra 
nasceu de uma inquietação vi-
vida por Alice de Souza nas re-
dações, tendo sido repórter do 
Diário de Pernambuco durante 
uma década e coordenadora 
editorial no Jornal do Commer-
cio. Ela se questionava sobre 
a relação predatória entre o 
consumo de boatos e a desin-
formação com o jornalismo. 
A busca pela resposta levou-a 
ao mestrado, na Universidade 
Católica de Pernambuco, entre 
2017 e 2019, e, da pós-gradua-

ção, saiu com duas ferramen-
tas experimentais de verifica-
ção de fatos. 

O texto presente em O 
Grande Boato não é o mesmo 
da tese que Alice de Souza 
entregou para a banca exami-
nadora. Para o novo processo 
da obra, ela agiu como repór-
ter ganhadora de mais de 30 
prêmios nacionais e interna-
cionais, atualizando os dados e 
saindo em busca de estudos de 
caso para contextualizar a teo-
ria trazida em cada capítulo, o 
que transformou o livro numa 
grande-reportagem.

“Durante o processo de 
edição, entendi que o livro 
só teria sentido se déssemos 
novos contornos à linguagem 
acadêmica”, justificou ela, que 
também assume o seu lugar 
na obra, analisando o universo 
das fake news. O linchamen-
to até a morte de uma dona 
de casa, ao ser confundida 
com uma sequestradora de 
crianças; as declarações do 
ex-ministro Osmar Terra so-
bre a pandemia; o ‘Brexit’, na 
Inglaterra; e as eleições de Jair 
Bolsonaro e Donald Trump 
como presidentes do Brasil e 
dos Estados Unidos, respec-
tivamente, são alguns temas 
analisados pela autora.

“A originalidade da sua 
contribuição se revela, capítulo 
a capítulo, neste livro”, escreve, 
no prefácio, a professora Ma-
rina Magalhães, que também 
é doutora em Ciências da Co-
municação pela Universida-
de Nova de Lisboa. “Seja pelo 
ponto de partida do estudo, 
um diálogo com autores clás-
sicos e contemporâneos sobre 
o problema em questão, seja 
pelo ponto de chegada, o de-
senvolvimento e aplicação de 
um programa capaz de auxiliar 
o usuário a identificar a veraci-
dade das informações recebi-
das nas redes”, observa. 

Alice de Souza comentou 
que é bastante perceptível as 
consequências que as notícias 
falsas podem causar no coti-
diano. “Acho que a gente tem 
passado por um momento, 
mais do que nunca, onde a 
gente viu e vê o impacto da 

desinformação na nossa roti-
na. Se, antes, a gente não tinha 
dimensão, ou achava que era 
algo menor, ou não tão impor-
tante, a pandemia nos trouxe 
a certeza de que a informa-
ção tem um impacto real na 
nossa vida, pode influenciar 
nas nossas decisões de saúde, 
pode influenciar nas nossas 
decisões políticas e, para além 
dessa questão, a gente percebe 
– e a pandemia trouxe isso de 
maneira muito clara – que as 
fake news fazem parte do nos-
so novo cotidiano, que já não 
é tão novo assim, cotidiano de 
relações mediadas pelas redes 
sociais, mediadas pelas tecno-
logias da informação em co-
municação”, disse a escritora. 

“Então, estando dentro 
desse cenário, que é irreversí-
vel, faz parte da nossa rotina 
agora, onde todo mundo pode 
produzir conteúdo, onde as re-
lações não são mais mediadas, 
necessariamente, por alguém 
que faz a apuração de um con-
teúdo, precisamos entender o 
potencial danoso de compar-
tilhar uma notícia falsa, com-
partilhar uma desinformação, 
como a gente prefere chamar, 
e precisa compreender o que 
faz a gente chegar até esse mo-
mento, assim como lidar com 
esse novo cenário de comuni-
cação”, acrescentou de Souza. 

Com o lançamento do li-
vro, a autora também objetiva 

divulgar seu texto para mais 
pessoas. “Eu queria tornar pú-
blica e acessível a minha dis-
sertação de mestrado. Naquele 
momento, tinha dentro de mim 
uma angústia muito grande 
de fazer esse material che-
gar a mais pessoas, para além 
daqueles poucos da banca, 
daquele ambiente majorita-
riamente acadêmico. Eu tinha 
entendido ali que a desinfor-
mação era meio que um cami-
nho sem volta na nossa rotina 
comunicacional e porque eu 
tinha conseguido reunir um 
grande material teórico que 
dialogava bastante com minha 
vida prática como jornalista e 
poderia levar as pessoas a en-
tenderem um pouco esse uni-
verso da desinformação, para 
que refletissem o impacto da 
desinformação na vida delas; 
pensarem no impacto que elas 
podem causar compartilhando 
a desinformação; estimular as 
pessoas a pensarem possíveis 
soluções para esse cenário; e 
contribuir para a literatura, 
em português, sobre desinfor-
mação, porque a maioria do 
material que a gente tem para 
quem estuda e pesquisa sobre 
o tema é em inglês”. 

Segundo a jornalista, há 
um sonho de que haja uma saí-
da para este momento que es-
tamos passando. “Vou, talvez, 
frustrar muita gente em dizer 
que não há uma saída única 

nem uma saída fácil, porque 
esse é um problema comple-
xo, que envolve mudança na 
forma como as pessoas con-
somem conteúdo; uma crise 
dentro do modelo de negócio 
do jornalismo; uma mudança 
das pessoas na relação delas 
com as instituições; um ataque 
formal às instituições; um mo-
mento de ataque à democracia. 
Tudo isso se junta e, como um 
problema complexo, não vai 
ter solução simples e, então, a 
gente não pode acreditar que 
somente as agências de checa-
gem de fatos vão resolver sozi-
nhas o problema, ou somente 
uma tecnologia, como a que eu 
criei, vai conseguir resolver o 
problema, ou que só uma legis-
lação vai resolver o problema”, 
afirmou Alice de Souza.

A autora ainda ressaltou 
outros aspectos da questão 
das notícias falsas. “Não va-
mos conseguir destruir a de-
sinformação descredibilizan-

do, precarizando ainda mais 
o jornalismo. O jornalismo 
requer confiança, mas requer 
dinheiro para operar, requer 
apoio de instituições que fun-
cionem minimamente e isso 
tudo o fortalece. A gente preci-
sa de uma sociedade que seja 
educada midiaticamente. As 
pessoas precisam entender o 
risco, o poder que elas têm ao 
compartilhar uma mensagem, 
filmar algo que aconteceu na 
sua frente e compartilhar nas 
redes sociais”.

Para a pernambucana, 
esse é um problema que vai de-
morar muitos anos. “Por isso, 
o livro é um convite para que 
mais pessoas se envolvam nes-
se processo, para que tomem 
para si a responsabilidade de 
ajudar a criar uma cultura de 
verificação na sociedade, que 
é pensar nas consequências de 
compartilhar um conteúdo que 
não se tem certeza da fonte ou 
da veracidade”.

Livro expõe e reflete sobre a 
indústria da desinformação

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

Em ‘O Grande Boato’, jornalista Alice de Souza aponta a criação de uma cultura de verificação em tempos de ‘fake news’

De acordo com autora (acima), não se consegue destruir a desinformação 
descredibilizando ainda mais o jornalismo, que requer confiança

Foto: Divulgação Imagem: Divulgação

Começo pedindo desculpas por ter 
escrito, há cerca de seis meses, que a palavra 
“saudade” não existe em nenhuma língua 
do mundo além do português. Na Folha de 
S.Paulo, o articulista Hélio Schwartsman 
escreveu que existe, sim, em várias línguas. 
Talvez todas, afirmo.

 
nnnnnnnnnnnnnn

 “Outra inverdade de inspiração le-
vemente nacionalista muito repetida por 
nossas bandas é a história de que a palavra 
“saudade” não encontra tradução em ne-
nhuma língua do mundo. É claro que isso é 
rematada bobagem. Seguem alguns equi-
valentes: os russos têm “toska”; alemães, 
“sehnsucht”; árabes, “shauck” e também “ha-
nim”; armênios, “garod”; sérvios e croatas, 
“jal”; letões, “ilgas”; japoneses, “natsukashi”; 
macedônios, “nedôstatok”; húngaros, “sóvâr-
gás”. Os amantes de línguas clássicas podem 
acrescentar a esta lista o “desiderium” latino 
e o “póthos” dos antigos gregos.

“Ora, se até os cães parecem sentir 
saudades de seus donos quando deles ficam 
separados, seria de um etnocentismo des-
propositado acreditar que esse sentimento 
é próprio apenas aos que falam português. 

Para sustentar a tese da exclusividade é 
necessário recorrer a uma realidade alterna-
tiva e não a meros fatos.”

nnnnnnnnnnnnnn

 Acrescento à lista de Scharzman: 
em francês, “vague”; em inglês, “longing”; 
em espanhol, “nostalgia”. Esclarecimento: 
em francês, “vague” também é onda. Por 
isso, a mudança no cinema de lá, nos anos 
1959/60, foi batizada como “nouvelle vague” 
(“nova onda”). 

nnnnnnnnnnnnnn

 A palavra saudade veio do latim “soli-
tas”, “solitatis”, por meio das formas arcai-
cas “soedade”, “soidade” e “suidade”, sob a 
influência de saúde e saudar.

“Solitas”, em latim, significa “soli-
dão”, “desamparo”, “abandono”, “deixa-
ção”, do que resultam alguns dos signi-
ficados que tem saudade: “desejo de um 
bem do qual se está privado”; “lembran-
ça nostálgica e, ao mesmo tempo, suave, 
de pessoas ou coisas distantes ou extin-
tas, acompanhada do desejo de tornar a 
vê-las ou possuí-las”.

Por que “saudade” seria exclusividade 
do português? Isso não se pode afirmar, pois 
outras línguas podem expressar a mesma 
ideia de “saudade”, embora com mais de 
uma palavra. Sabe-se que as línguas des-
crevem de forma diferente a realidade e os 
sentimentos, que também podem não ser os 
mesmos nos diversos povos. Cada povo vê 
os fenômenos do mundo da mesma forma 
que os outros, mas “interpreta” tudo isso 
de forma diferente, conforme as estruturas 
de sua cultura. A concepção das coisas do 

mundo por um povo tem relação com a sua 
cultura e língua e é, de certa forma, refletida 
nesta, tanto no aspecto semântico quanto no 
gramatical.

No que toca ao uso de “saudade”, essa pa-
lavra pode aparecer tanto no singular quanto 
no plural, conservando o mesmo sentido, o 
que ocorre também com “parabém”, “pêsame”, 
“felicitação”, “felicidade” e outras palavras, 
que pouco a pouco passaram a ser usadas no 
plural, muito embora o singular, com o mesmo 
sentido, também seja correto.

‘Saudade’ é mesmo uma exclusividade do português?

Imagem: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Agressões do DJ Ivis provocaram reação das parlamentares, que cobram ações práticas para proteger as mulheres 

Mais um caso de vio-
lência contra a mulher 
mobilizou as deputadas 
estaduais da Paraíba a ma-
nifestarem preocupação 
quanto à normalização do 
tema. As parlamentares 
repudiaram a atitude do 
paraibano DJ Ivis, flagrado 
em vídeo agredindo a ex
-mulher, Pamella Holanda, 
na frente da filha do casal, 
em Fortaleza.

Na opinião da depu-
tada estadual Cida Ramos 
(PSB) o combate à violência 
contra a mulher precisa de 
ações concretas para não 
se tornar banal. “Com a fre-
quência com que elas vêm 
acontecendo e se repetindo 
em nosso país, as agressões 
contra as mulheres cami-
nham para se tornar uma 
coisa normal e só terão al-
guma solução concreta se 
houver uma reação conjun-
ta da parte dos três pode-
res”, comentou.

O caso ganhou reper-
cussão nacional no último 
fim de semana, após Pamel-
la divulgar os vídeos nas 
suas redes sociais, onde era 
agredida com tapas, socos 
e chutes. 

A deputada disse que a 
cada dia que passa tem fica-
do mais impressionada com 
a repetição e com o grau 
de violência envolvendo as 
mulheres, especialmente 
porque, no caso em foco, a 
vítima se encontra ao lado 

de uma filha de nove meses. 
Para a parlamentar socia-
lista, “parece que as denún-
cias de instituições isoladas 
e de entidades dos movi-
mentos sociais não têm sido 
e nem serão mesmo sufi-
cientes. Acho que precisa 
haver uma reação de uma 
conjunção de forças direta 
dos três poderes”, disse. 

Cida Ramos argumenta 
que “tentar mudar o com-
portamento de algumas 
pessoas e grupos não têm 
surtido efeito. As coisas se 
repetem do mesmo jeito e 
até pior. É preciso mudar 
essa mentalidade e o papel 
da sociedade por inteira é 
fundamental”, apelou.

Ela estranha que “em 
pleno 2021, depois de tan-
tas lutas que já foram mo-
vidas pelos mais diversos 
segmentos políticos e so-
ciais, essa situação ainda 
perdure e pior que isso: se 
agrave a cada diz que passa. 
Os três poderes precisam 
partir para ações conjuntas 
mais sérias. Caso contrário, 
vai banalizar”, lamentou.

Já a deputada estadual 
Camila Toscano enfatizou a 
violência psicológica sofri-
da pela vítima, que reflete 
a realidade de muitas ou-
tras mulheres. “Esse caso 
reflete a dura realidade das 
mulheres que são agredi-
das dentro dos seus lares. 
O agressor ainda tenta se 
defender jogando a culpa 
para mulher, que sempre é 
taxada de louca. Devemos 
nos meter sim em casos 
como esse para salvar vi-
das”, disse.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputadas repudiam novo caso 
de violência contra a mulher

Centro de Convenções
João Azevêdo projeta licitação para novo equipamento em Campina Grande, 
que deverá dar novo impulso ao turismo. “Esses investimentos farão uma 
diferença significativa para toda a Paraíba“, afirma. Página 14
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Camila Toscano tam-
bém fez questão de comen-
tar sobre o fato das pessoas 
não “se meterem” em casos 
de brigas conjugais. Nos ví-
deos, é possível ver amigos 
do DJ e até mesmo a mãe de 
Pamela presenciar as agres-
sões sem interferir. “Não 
podemos admitir que as 
mulheres continuem sendo 
agredidas. Temos que dar 

um basta nessa cultura ma-
chista que acaba em femini-
cídio. É lamentável vermos 
cenas como a que envolve-
ram o DJ Ivis que agrediu a 
ex-mulher na frente da filha 
e de outras duas pessoas.”, 
destacou. 

A deputada estadual 
Estela Bezerra (PSB) tam-
bém alertou sobre a impor-
tância de conscientizar a 

população para denunciar 
casos de violência contra a 
mulher. “Em briga de mari-
do e mulher, a gente salva a 
mulher”, publicou em suas 
redes sociais. 

Já a deputada estadual 
Pollyana Dutra (PSB) mani-
festou a sua solidariedade 
com Pamella e pediu por 
justiça, em suas redes so-
ciais. “Todo o meu apoio 

e solidariedade a Pamel-
la, mais uma vítima dessa 
violência que silencia tan-
tas mulheres, muitas vezes 
para sempre. Meu repúdio 
ao DJ Ivis pelos atos prati-
cados. Nada justifica nem 
jamais justificará violência, 
muito menos a violência 
contra a mulher e em frente 
aos seus filhos. Exigimos 
justiça!”, arrematou.

Conscientização e apoio das pessoas próximas
Em sentido horário: Pollyana Dutra, Cida Ramos, Estela Bezerra e Camila Toscano se pronunciaram a respeito do caso que ganhou as manchetes e as redes sociais do país

Foto: Divulgação / AscomALPB

Foto: Divulgação / Câmara Federal

A respeito da possi-
bilidade de debandada de 
deputados e deputadas do 
seu partido, o PSB, a depu-
tada estadual Cida Ramos 
comentou que, embora es-
teja insatisfeita com algumas 
coisas que vem acontecendo 
com o comando da legenda 
na Paraíba, só irá tratar do 
assunto no próximo ano.

Segundo ela, o foco 
nesse momento de recesso 
parlamentar é visitar mu-
nicípios, reunir segmen-
tos da sociedade, mostrar 
trabalho e cumprir com os 
compromissos assumidos 
com os eleitores. “Quem me 
acompanha pelas redes so-
ciais sabe que todos os dias 
tenho agenda envolvendo 
os segmentos sociais”, disse 
ela, ao frisar que mudança 
de partido é especulação.

Cida Ramos ressaltou 
ainda que no momento está 
procurando com os demais 
membros fazer com que o 
PSB seja um partido a altura 
do que o povo da Paraíba 
e do Brasil esperam dele. 
“O PSB está precisando se 
reunir, mas para discutir 
os problemas nacionais e 
locais que são muitos”, ob-
servou a parlamentar.

Cida Ramos 
diz que troca 
de partido é  
especulação

A deputada estadual 
Dra. Paula informou, on-
tem, a respeito da melho-
ra do quadro de saúde do 
seu marido, o prefeito de 
Cajazeiras, José Aldemir. 
Conforme relato da parla-
mentar, o gestor municipal 
deixou a unidade semi-in-
tensiva e foi acomodado 
em um apartamento do 
Hospital Sírio Libanês. José 
Aldemir permanece hospi-
talizado, no entanto, para 
continuar sendo observa-
do em seu tratamento das 
complicações da covid-19.

A primeira dama caja-
zeirense comentou sobre 
o tratamento e agradeceu, 
por meio de postagem em 
suas redes sociais, as ora-
ções dos amigos e apoia-
dores do prefeito.  “Dr. 
Roberto Kalil achou mais 
prudente que ele fique 
três ou quatro dias, para 
ficar acompanhando ele, 
que continua super bem. 
Vamos continuar nossas 
orações. Aproveito para 
agradecer as orações e di-
zer que já, já ele sairá do 
hospital”, relatou Doutora 
Paula.

José Aldemir Meireles 
de Almeida foi transferido 

no dia 18 de junho para o 
tratamento em São Paulo. 
Ainda no dia 12 daquele 
mês, ele tinha iniciado o 
tratamento em João Pes-
soa, mas não recuperação. 
O quadro de saúde do pre-
feito chegou a agravar-se e 
ele precisou ser entubado, 
devido ao comprometi-
mento da sua capacidade 
respiratória. 

Com a reversão do es-
tado de saúde do seu ma-
rido, a deputada Doutora 
Paula espera que ele pos-
sa retornar logo à Paraíba. 
“Ele quer ir embora, mas 
quem vai decidir a saída 
dele é o médico Roberto 
Kalil”, arrematou a parla-
mentar.

José Aldemir melhora
e deixa semi-intensiva

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Parlamentar exerce 
mandato como 

substituto na Câmara 
Federal e diz não 

poder fazer críticas

Câmara Federal

Leo Gadelha está frustrado com 
Legislativo e não será candidato

O deputado federal 
Leonardo Gadelha (PSC) 
confirmou, ontem, que tem 
se sentido “frustrado” com 
os caminhos tomados pelo 
legislativo no Brasil e que, a 
partir do próximo ano, não 
vai mais disputar nenhum 
mandato.

“O legislativo tem se 
polarizado cada vez mais e 
a gente não tem mais como 
exercer o nosso senso críti-
co”, justifica o parlamentar. 
Ele já foi deputado estadual 
e atualmente substitui, 
temporariamente, o depu-

tado federal Ruy Carneiro 
(PSDB) na Câmara Federal.

Leonardo explicou 
que “o parlamentar pre-
cisa analisar os projetos à 
luz de sua circunstância. O 
que podem trazer de bom 
para o país. E não votar pre-
cisando acompanhar um 
lado ou outro. É isso que 
tem ocorrido e, na maior 
parte das vezes, a gente não 
tem o mínimo direito de 
discutir a matéria, tama-
nho o grau de polarização”, 
desabafou.

Ele lamenta o fato 
de, hoje, “todo mundo ser 
obrigado a ter uma posição 
previamente estabelecida” 

Foto: Divulgação / Prefeitura Cajazeiras

e que nisso reside, segun-
do ele, muito mais uma 
espécie de preconceito do 
que posição política. “Essa 
situação nos incomoda e 
acho que até por isso nosso 
partido precisa se reciclar e 
sempre apresentar novas 
propostas, novas ideias e 
novas pessoas”, disse.

Baseado nesse pro-
pósito, Leonardo antecipa 
que deve mesmo se afas-
tare que inclusive já indica 
o nome do seu tio, Dalton 
Gadelha, como alternativa 
para disputar as eleições 
no seu lugar, em 2022. “Tra-
ta-se de um empreendedor 
experimentado, que já teve 
muito sucesso nas suas ini-
ciativas e que pode contri-
buir de forma decisiva para 
a Política”, afirmou.

Parlamentar indica nome do tio Dalton como alternativa para seu lugar
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Processo licitatório pode ser autorizado pela Caixa Econômica ainda esta semana e Azevêdo espera incremento do turismo

As obras do Centro 
de Convenções de Campi-
na Grande poderão ter sua 
licitação autorizada ainda 
nesta semana pela Caixa Eco-
nômica Federal. Foi o que 
projetou o governador João 
Azevêdo (Cidadania), ontem, 
durante o programa ‘Con-
versa com o Governador’, na 
Rádio Tabajara. O chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
a importância do projeto ter 
um andamento rápido, para 
o desenvolvimento econômi-
co de toda a Paraíba. 

O investimento foi in-
cluído no Orçamento Geral 
da União, e contará com R$ 
48 milhões em emendas dos 
parlamentares da Bancada 
Federal da Paraíba e R$ 72 
milhões em recursos pró-
prios do tesouro estadual. 

João Azevêdo ressaltou, 

durante o programa trans-
mitido em rede para toda 
a Paraíba, que a obra será 
um marco para o turismo 
de Campina Grande. “Espe-
ramos concluir essa obra o 
mais rápido possível. Ela vai 
marcar, eu não tenho dúvida 
nenhuma, dois momentos 
diferentes para o turismo 
em Campina Grande. Antes 
e depois do Centro de Con-
venções. Eu tenho certeza 
que esses investimentos fa-
rão uma diferença signifi-
cativa para toda a Paraíba”, 
asseverou. 

A obra foi consolidada 
em uma reunião que ocorreu 
no último dia 6 de julho, en-
tre o governador do Estado 
e o secretário nacional da 
Infraestrutura Turística, Vi-
centinho Alves, em Brasília. 

Polo Turístico
O governador também 

destacou os encaminhamen-

tos do projeto do Polo Turís-
tico Cabo Branco. Segundo 
ele, os projetos arquitetô-
nicos para a construção já 
encontram-se na Prefeitura 
de João Pessoa, aguardando 
a liberação do alvará para as 
obras terem início. 

Além disso, João Aze-
vêdo recebeu o secretário 
executivo do Ministério do 
Turismo, Daniel Nepomuce-
no, e investidores para con-
solidar ainda mais o projeto 
e atrair novas empresas. “O 
Polo tem avançado. Recebe-
mos investidores que já tra-
balham na área de energias 
renováveis e querem fazer 
investimentos naquela re-
gião. Foi uma participação 
importante. Apresentamos 
não só o potencial turístico, 
mas também o nosso poten-
cial em geração de energia 
eólica e solar. Queremos 
atrair cada vez mais empre-
sas”, arrematou o gestor. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governador projeta liberação 
do Centro de Convenções de CG

Investimento está no Orçamento da União, com R$ 48 milhões vindo de emendas e R$ 72 milhões de recursos próprios do Estado

Presidente Marinaldo Cardoso anunciou retorno dos trabalhos a partir de hoje, de forma remota, como no primeiro semestre

Foto: Divulgação / SecomPB

Foto: Divulgação / Republicanos.org.br

Campina: veredores antecipam final do recesso

Por decisão do presi-
dente, vereador Marinaldo 
Cardoso (Republicanos), a 
Câmara Municipal de Campi-
na Grande decidiu diminuir 
o tempo do recesso que era 
previsto até agosto e já re-
toma as sessões plenárias 
na manhã desta terça-feira.

Marinaldo anunciou 
que o retorno ainda se dará 
através dos trabalhos remo-
tos, como vinha acontecen-
do no decorrer do primeiro 
semestre, mas com perspec-
tiva de nos próximos dias 
ou semanas as atividades 
de plenário passarem de 
remotas para híbridas, com 
parte dos vereadores em 
casa e outros no plenário 
da Câmara. 

Segundo o vereador 
presidente, nesta terça-feira 

já estarão em pauta três pro-
jetos de urgência que foram 
enviados na semana passa-
da pelo Poder Executivo e 
que já estão nas Comissões 
de Constituição e Justiça e 
de Finanças e Orçamento. A 
sessão, segundo ele, começa 
a partir das 9h.

Marinaldo explicou 
como anda a programação 
para os trabalhos deixarem 
de ser totalmente remotos. 
“A Câmara Municipal conta 
com um quadro de pessoas 
jovens que ainda não foram 
vacinadas. Estamos traba-
lhando esses levantamentos 
com precisão e muito em 
breve anunciaremos quando 
e como os trabalhos poderão 
passar a acontecer de forma 
híbrida e presencial”, disse.

No sistema remoto, já 
adotado em outros momen-
tos e também por outras Ca-
sas, parte dos parlamentares 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

e servidores passa a mar-
car presença em plenário e 
nos seus locais de trabalho, 
enquanto que outra parce-
la continua remotamente 
como tem acontecido desde 
o ano passado”.

Ele explicou que essas 
adequações vão dependen-
do dos avanços da campanha 
de vacinação e também das 
faixas etárias dos vereado-
res e servidores da Casa. 
“Essas providências estão 
sendo estudadas, mas o mais 
importante agora é a ante-
cipação do final do recesso 
que decidimos na semana 
passada”, comentou.

Parlamentares têm três 
projetos de urgência 
para apreciarem hoje

Educação

Famup promove debate sobre o Novo 
Fundeb e suas implicações para 2021

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup), a União 
dos Dirigentes Nacionais de 
Educação (Undime) e o Foco 
Consultoria realizam no dia 
28 de julho, às 14h, debate 
sobre o Novo Fundeb e suas 
implicações para 2021. As 
inscrições, que são gratui-
tas, já podem ser feitas pelo 
endereço eletrônico: focopb.
com.br/course/50

O debate será coman-
dado pela consultora da 
área de Educação da Confe-
deração Nacional de Muni-
cípios (CNM), Mariza Abreu. 
Ela é uma das autoras do 
livro Educação em Pauta – 
elaborado pela OEI em par-
ceria com diversos especia-
listas em políticas públicas 
educacionais. O objetivo da 
publicação é apoiar o desen-
volvimento e a garantia da 

O deputado federal Ra-
fafá (PSDB) destacou sua 
atuação na área da saúde, 
com a destinação de R$ 1 
milhão em emendas par-
lamentares para os muni-
cípios de Campina Grande, 
Boa Vista e Esperança. Os 
valores já foram creditados 
nas contas municipais e 
devem ser utilizados para 
o custeio na área da saúde 
das gestões, de acordo com 
o parlamentar. 

Para Campina Grande, 
Rafafá encaminhou R$ 800 
mil. Esperança e Boa Vista 
receberam, cada, R$ 100 
mil.  Ocupando o cargo de 
deputado federal desde 
abril, o deputado come-
mora que em três meses, 
os recursos destinados já 
foram enviados, benefi-
ciando moradores das três 
cidades do Agreste.“É uma 
grande alegria ver que em 
tão pouco tempo os valo-
res chegaram nas contas 

da Prefeitura. Esse é um dos 
maiores desafios enquanto 
suplente, e posso dizer com 
toda convicção que minha 
atuação tem deixado mar-
cas positiva. Tenho me em-
penhado para cumprir tudo 
que prometi lutar”, avaliou.

Rafafá: R$1 milhão em 
emendas para a saúde

É uma grande 
alegria ver que em tão 

pouco tempo os 
valores chegaram nas 
contas da Prefeitura. 

Esse é um dos maiores 
desafios enquanto 

suplente, e posso dizer 
com toda convicção 
que minha atuação 
tem deixado marcas 

positiva. 

educação enquanto direito 
social inalienável de todo 
indivíduo.

O Novo Fundeb garan-
te Investimentos voltados 
exclusivamente à educação 
infantil, reforço no contro-
le social e um incremento 
considerável no aporte de 
recursos da União. Transfor-

mado em fundo permanente 
de apoio ao desenvolvimen-
to da educação brasileira 
pela Emenda Constitucio-
nal n° 108/2020, o novo 
Fundeb foi regulamen-
tado com a sanção da Lei 
n° 14.113/2020. Uma das 
maiores modificações é o 
aumento previsto na com-

plementação da União, um 
reforço importante para 
aprimorar a educação bási-
ca pública brasileira.

A contribuição da União 
neste novo Fundeb vai au-
mentar gradativamente até 
atingir o percentual de 23% 
dos recursos que formarão 
o fundo em 2026. Passará 
de 10%, do modelo atual do 
Fundeb, vigente até o fim des-
te ano, para 12% em 2021; 
em seguida, para 15% em 
2022; 17% em 2023; 19% 
em 2024; 21% em 2025; até 
alcançar 23% em 2026.

Mariza Abreu é gradua-
da em História e Direito; pro-
fessora; presidente da Undi-
me/RS e vice-presidente do 
Consed; consultora legisla-
tiva aposentada da Câmara 
dos Deputados, na área da 
educação; e Consultora na 
área da educação da CNM.

Educação básica é foco do fundo, que passou por transformações recentemente

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil



Brasil

Inquérito foi oficialmente instaurado após decisão dada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal

PF vai apurar se Bolsonaro
prevaricou no caso Covaxin
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Atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura do inquérito

A Polícia Federal abriu 
inquérito para investigar se o 
presidente Jair Bolsonaro co-
meteu crime de prevaricação 
por supostamente não ter co-
municado aos órgãos de inves-
tigação indícios de corrupção 
nas negociações para compra 
da vacina indiana Covaxin pelo 
Ministério da Saúde. Segundo 
apurou o Estadão, a corpora-
ção ainda prepara as primeiras 
diligências a serem cumpridas 
na investigação.

O procedimento foi ofi-
cialmente instaurado após 
decisão dada pela ministra 
Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal, no último 
dia 2. Na ocasião, a ministra 
atendeu um pedido da Pro-
curadoria-Geral da República 
- apesar de esta ter defendido, 
em um primeiro momento, 
aguardar o fim da CPI da Co-
vid antes iniciar as apurações. 
Após Rosa negar tal pedido, a 
Procuradoria solicitou a ins-
tauração do inquérito.

A investigação tem ori-
gem em uma notícia-crime ofe-
recida pelos senadores Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
Fabiano Contarato (Rede-ES) 

e Jorge Kajuru (Podemos-GO) 
a partir das suspeitas tornadas 
públicas na CPI da Covid. No 
sistema do STF, a petição as-
sinada pelos parlamentares já 
foi reautuada como inquérito.

O caso foi levado ao STF 
depois que o deputado fede-
ral Luis Miranda (DEM-DF) e 
o irmão do parlamentar, Luis 
Ricardo Miranda, que é chefe 
de importação do Departa-
mento de Logística do Mi-
nistério da Saúde, disseram 
em depoimento à comissão 
parlamentar que o presiden-
te ignorou alertas a respeito 
de suspeitas de corrupção no 
processo de aquisição do imu-
nizante fabricado pelo labora-
tório Bharat Biotech.

No dia 24 de junho, quase 
três meses depois de ter sido 
informado pelo deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) sobre as 
possíveis irregularidades no 
processo de aquisição da vaci-
na, o presidente Jair Bolsonaro 
ainda não havia acionado a PF 
para investigar o caso, con-
forme apurou o Estadão com 
fontes na instituição. O inqué-
rito para apurar as denúncias 
apresentadas por Luis Miran-
da a Bolsonaro só foi instaura-
do no dia 30 de junho a mando 
de Anderson Torres, ministro 
da Justiça e Segurança Pública.

Foto: Agência Estado

Em conversa com apoiadores

Presidente questiona segurança de 
eleições e pesquisas da Datafolha

O presidente Jair Bol-
sonaro insinuou, sem apre-
sentar provas, que o institu-
to Datafolha, responsável 
por pesquisas cujos resul-
tados indicam desgaste do 
Governo Federal perante 
a opinião pública e o cres-
cimento das intenções de 
voto no ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, teria 
recebido valores para adul-
terar números.

“Datafolha recebeu 
pouca grana dessa vez. Dis-
se que no segundo turno 
o Lula tem só 60%, então 
tem que colocar mais um 
dinheirinho no Datafolha 

para passar para 70%, 80%. 
Quem sabe, se a gente con-
fiar no Datafolha, nem vai 
votar. Já está eleito mesmo”, 
disse a apoiadores na saída 
do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro também 
voltou a questionar a se-
gurança das eleições e afir-
mou: “Vamos fazer de tudo 
para que nós tenhamos 
eleições limpas e trans-
parentes, para o bem do 
Brasil, porque se não for 
assim, é sinal de que já está 
escolhido quem vai nos co-
mandar, e as pessoas que 
chegam na fraude não têm 
compromisso com vocês”

O presidente destacou 
o desempenho do Pronam-
pe, programa de socorro às 
pequenas empresas, que, 

segundo ele, “ajudou a sal-
var 11 milhões de empre-
gos” durante a pandemia 
do novo coronavírus. Em 
seguida, renovou ataques 
a governadores pelo fecha-
mento de estabelecimentos 
comerciais.

Também ressaltou o 
resultado da geração de 
empregos na primeira me-
tade de 2021 e enfatizou 
o papel do setor privado 
na retomada dos postos de 
trabalho formais. “Nesse 
primeiro semestre foram 
mais de 1 milhão de empre-
gos que vocês criaram. Não 
foi o governo. O governo 
não cria emprego, o gover-
no cria condições”, afirmou.

Bolsonaro disse que a 
vacina contra o coronaví-

rus foi aplicada a mais da 
metade da população adul-
ta e afirmou, em contradi-
ção às evidências científi-
cas, que jovens menores 
de 18 anos estão imunes 
à doença. “Esses, quis a 
genética que resistissem 
sem sentir absolutamente 
nada”. Embora haja estu-
dos que indiquem risco 
baixo de infecção grave em 
crianças, há registros de 
casos e até de mortes pela 
covid-19 no grupo.

Estudo da Univer-
sity College London e das 
Universidades de York, 
Bristol e Liverpool estima 
25 crianças mortas pela 
doença na Inglaterra, onde 
vivem cerca de 12 milhões 
de pessoas.

Gilmar Mendes diz que voto impresso é 
lenda que galvaniza base bolsonarista

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes criticou a defesa do 
voto impresso feita pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, sua 
principal bandeira nos últi-
mos tempos. Para Mendes, o 
discurso de que sem a medida 
haveria fraudes nas eleições 
é um tipo de “lenda urbana” 
que “galvaniza” a base eleito-
ral mais dura do presidente. 
“Entendo que isso é tão con-
sistente quanto à mensagem 
que diz que o homem não foi à 
Lua”, disse o magistrado. “Não 
há fraude na urna eletrônica”, 
completou.

O tema tem ganhado força 
devido à insistência de Bolso-
naro de que há uma articula-
ção dentro do STF para que o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva volte à cadeira presi-

dencial por meio de fraude. 
Bolsonaro tem afirmado a 
apoiadores que a única ma-
neira de impedir isso seria por 
meio da implementação do 
voto impresso e tem frequen-
temente colocado em dúvida a 
realização das eleições do ano 
que vem caso o sistema não 
seja implementado

Em entrevista à Rádio 
CBN, Mendes negou a existên-
cia de uma “conspirata” para 
fraudar o sistema eleitoral 
dentro do STF, e em resposta 
às críticas de Bolsonaro contra 
Corte, o decano declarou que 
o chefe do Executivo deveria 
fazer um registro positivo da 
contribuição do Tribunal para 
sua governança. Segundo ele, o 
Supremo tem contribuído bas-
tante para sua gestão, “inclu-
sive poupando o governo de 
erros mais crassos”, disse.

Na defesa da segurança 
das urnas eletrônicas, Men-

des usou um argumento que é 
muito comum quando Bolso-
naro critica o sistema, o de que 
ele mesmo chegou ao poder 
através das urnas. “Já tinham 
ouvido falar de Hélio Negão? 
Já tinham ouvido falar de Bia 
Kicis? Nenhum de nós tinha 
ouvido falar deles. Não obstan-
te, eles vieram nesse arrastão 
provocado pelo presidente 
Bolsonaro, o que prova que 
a urna é fiel aos votos que lá 
foram depositados”, argumen-
tou.

O decano também co-
mentou sobre as tensões entre 
as Forças Armadas e a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid. O tema ganhou 
força após o presidente da 
CPI, senador Omar Aziz (PSD
-AM), ter feito críticas a alguns 
membros do Exército devido a 
suposto envolvimento em es-
cândalos relacionados a com-
pra de vacinas contra covid, 

investigados pelo colegiado. 
As falas do parlamentar não 
agradaram a cúpula das Forças 
Armadas, que lançou uma nota 
criticando suas declarações. 
Para membros do colegiado, 
a reação foi uma tentativa de 
intimidar os trabalhos da CPI.

Ao comentar sobre o fato, 
Mendes afirmou ser impor-
tante que os poderes tenham 
noção de suas competências 
e atribuições, para evitar ten-
sões dispensáveis ou desne-
cessárias. “Eventuais exageros 
de um lado ou de outro encon-
tram sempre um modo de ser 
contraposto, e há formas legais 
de fazer os devidos reparados. 
Acho que é preciso reduzir 
esse nervosismo”, disse.

“Não é função das Forças 
Armadas fazer ameaças à CPI, 
ou ao Parlamento. Pelo contrá-
rio, as Forças Armadas têm o 
poder e o dever de proteger as 
instituições”, concluiu.

A Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) apro-
vou nessa segunda-feira, 
12, o relatório preliminar 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2022. 
A sessão desta manhã re-
tomou as discussões que 
haviam sido iniciadas na 
quinta-feira, 8, uma vez 
que os parlamentares pe-
diram mais tempo para 
analisar o texto. Relatado 
pelo deputado Juscelino 
Filho (DEM-MA), o pare-
cer preliminar não acatou 
nenhuma das 19 emendas 
apresentadas pelos parla-
mentares.

Após a apreciação do 
relatório, a presidente da 
CMO, Rose de Frei- t a s 
(MDB-ES), manteve 

o prazo para apresentação 
de emendas por parte dos 
deputados e senadores ao 
relatório final da LDO. Ele 
ficará aberto até quarta-
feira, dia 14, às 12h.

Ainda não há data 
para a votação do rela-
tório final da LDO pela 
comissão, nem pelo Ple-
nário, o que aumenta as 
chances de o Congresso 
não entrar em recesso 
formal. Se a LDO não for 
aprovada em Plenário até 
o dia 17 de julho, o reces-
so formal - entre 17 e 31 
de julho - terá que ser sus-
penso. Nessa situação, ha-
veria o chamado “recesso 
branco”, que permite o 
funcionamento de todas 
as estruturas do Legisla-
tivo, inclusive a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid.

CMO aprova relatório
preliminar da LDO

Agência Brasil

A Justiça determinou a 
preservação dos elementos 
estruturais e arquitetônicos 
dos prédios que compõem 
as antigas instalações da 
sede do Destacamento de 
Operações de Informação 
– Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-Codi), 
para onde eram levados os 
presos durante o regime mi-
litar, na Rua Tutóia, bairro 
do Paraíso, na capital pau-
lista. A ação foi movida pela 
Promotoria de Justiça de Di-
reitos Humanos do Ministé-
rio Público do Estado de São 
Paulo. 

Segundo a decisão da Fa-
zenda Pública, estão proibidos 
novos usos das dependências 
ou a instalação de outros ser-
viços públicos no local. Além 
da conservação das estrutu-
ras físicas, ficou determinada 
a elaboração de um memorial.

O imóvel, que pertence 
à Secretaria da Segurança 
Pública, já é tombado pelo 
patrimônio histórico esta-
dual e, com a decisão, ganha 
políticas públicas para a sua 
preservação. 

O MP-SP sugeria tam-
bém a transferência da Se-
cretaria Estadual de Cultura 
para o DOI-Codi, mas o pedi-
do foi rejeitado pela Justiça. 

Justiça preserva sede
do DOI-Codi em SP

Pepita Ortega e
Weslley Galzo 
Agência Estado

Anne Warth
Agência Estado

Gustavo Côrtes e
Matheus de Souza
Agência Estado

Matheus de Souza
Agência Estado



Mundo

Presidente Díaz-Canel atribuiu o tumulto aos EUA, ex-inimigo da Guerra Fria que endureceu seu embargo comercial contra a ilha

Manifestantes vão às ruas de 
Cuba protestar contra governo
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Manifestantes ocupa-
ram as ruas da capital de 
Cuba, Havana, no último do-
mingo para protestar contra 
a crise econômica e o avanço 
nos números da pandemia 
de covid-19.

Segundo a agência de 
notícias Reuters, a falta de 
alimentos, limitações às li-
berdades civis e a má con-
dução do presidente Miguel 
Díaz-Canel frente ao avanço 
do novo coronavírus esta-
vam entre as reivindicações 
populares.

Forças de repressão ao 
movimento foram aciona-
das. Carros militares com 
armas de alto calibre foram 
vistos na capital mesmo 
após o fim das passeatas. 
Durante a pandemia, Hava-

na e outras cidades estão 
sob toque de recolher para 
tentar evitar o avanço da co-
vid-19. Cidadãos não podem 
circular após as 21h.

Díaz-Canel, que também 
comanda o Partido Comu-
nista, atribuiu o tumulto aos 
Estados Unidos, ex-inimigo 
da Guerra Fria que nos úl-
timos anos endureceu seu 
embargo comercial de dé-
cadas contra a ilha, em um 
pronunciamento televisio-
nado na tarde de domingo.

O presidente disse que 
muitos manifestantes são 
sinceros, mas manipulados 
por campanhas de rede so-
cial orquestradas pelos EUA 
e “mercenários” em solo 
cubano, e alertou que novas 
“provocações” não serão to-
leradas, pedindo aos apoia-
dores que as confrontem. 

Após cirurgia

Papa Francisco ficará no hospital 
por mais alguns dias, diz Vaticano
Agência Brasil

O papa Francisco com-
pletou o tratamento pós-ci-
rúrgico, mas permanecerá no 
hospital por mais alguns dias 
para fazer os ajustes finais 
de medicação e reabilitação, 
informou o Vaticano ontem.

Quando o papa deu en-
trada no hospital em 4 de 
julho para ter parte de seu 
cólon removido, o Vaticano 
disse que ele ficaria inter-

nado por cerca de sete dias, 
caso não ocorressem com-
plicações. “Sua Santidade, o 
papa Francisco passou um 
dia (domingo) tranquilo e 
completou seu tratamento 
pós-operatório”, disse o por-
ta-voz Matteo Bruni em seu 
comunicado diário sobre o 
estado de saúde do papa.

“Para ajustar sua terapia 
de medicação e de reabilita-
ção, o Santo Padre perma-
necerá hospitalizado por 

mais alguns dias”, disse ele 
no comunicado em italiano.

Bruni disse que antes de 
o papa fazer um pronuncia-
mento público no domingo 
da varanda do hospital Ge-
melli, ele visitou crianças 
em uma ala voltada ao tra-
tamento de câncer. Algumas 
delas ficaram ao lado dele na 
varanda. Após o pronuncia-
mento, disse Bruni, o papa 
visitou outros pacientes e 
membros da equipe médica.

O papa ficou na varan-
da por cerca de 10 minutos 
enquanto fazia o pronuncia-
mento no domingo e pareceu 
estar em boa condição geral, 
embora sua voz estivesse rou-
ca. O Vaticano posteriormente 
divulgou fotos de Francisco 
sendo levado em uma cadeira 
de rodas para visitar médicos 
e outros pacientes.

Roberta Janse
Agência Estado

O desenvolvimento em 
tempo recorde de várias vaci-
nas contra a covid-19 parece 
ter dado o impulso que faltava 
para a criação de um imunizan-
te contra o HIV. Quarenta anos 
depois do início da pandemia 
de aids, o mundo parece estar 
perto de ter um produto eficaz 
na prevenção da infecção. Um 
estudo com mais de 6 mil pes-
soas está sendo conduzido em 
vários países da África, Europa, 
América do Norte e América 
Latina, inclusive no Brasil. Para 
especialistas, é o mais promis-
sor em quatro décadas.

O estudo está dividido 
em duas frentes. A primeira 
delas, na África Subsaariana, 
testa 2.637 mulheres heteros-
sexuais. Uma segunda, chama-
da de Mosaico, conduzida na 
Europa, na América do Norte 
e na América Latina, está tes-
tando 3.600 voluntários, entre 
homens homossexuais e pes-
soas trans. No Brasil, o estudo 
ocorre em oito centros de pes-
quisa em São Paulo, no Rio, em 
Minas e no Paraná.

A pesquisa está na fase 3, 
que testa a eficácia em larga 
escala. As fases 1 e 2, com me-
nos voluntários, determinam a 
segurança do produto e a dose 
apropriada. Numa fase ante-
rior, em macacos, o imunizante 
apresentou uma proteção de 
67% contra a infecção. É por 
conta deste número que os 
cientistas estão otimistas. Até 
hoje, o candidato a vacina con-
tra a aids mais eficaz já testado 
no mundo apresentava prote-
ção de 30% - e sua pesquisa foi 
deixada de lado.

“Nas fases 1 e 2, a vacina 
se mostrou muito segura. Os 
efeitos colaterais são parecidos 
aos da AstraZeneca contra a 
covid: dor local, febre por um 
dia, dor de cabeça”, afirma o 
infectologista Ricardo Vascon-
celos, coordenador da fase 3 
no Hospital das Clínicas, em 
São Paulo. “A imunogenicidade 
do produto, ou seja, o quanto 
ele conseguiu induzir uma res-
posta imune, foi considerada 
muito satisfatória. Resta saber 
se essa resposta é capaz de re-
duzir a incidência da infecção.”

A vacina está sendo apli-
cada em pessoas soronegativas 

que tenham o risco aumentado 
de exposição à infecção. Os vo-
luntários serão acompanhados 
por 30 meses. Metade recebe-
rá placebo e a outra metade, o 
imunizante. Cada um tomará 
quatro doses, com intervalos 
de três meses entre cada uma.

Mutações
A grande capacidade de 

mutação do vírus HIV - mui-
to superior à do Sars-CoV-2 - 
sempre foi o maior obstáculo 
para a criação de uma vacina 
eficaz. A tecnologia usada no 
novo imunizante é similar à 
da AstraZeneca desenvolvida 
contra a covid-19. Um adeno-
vírus inativado é usado como 
um ‘cavalo de Troia’ para levar 
fragmentos genéticos do HIV 
para dentro da pessoa a ser 
imunizada, “treinando” o seu 
sistema imunológico a com-
bater o vírus real. A diferença 
é que, neste novo produto, es-
tão sendo usados milhares de 
fragmentos genéticos.

“São muitos tipos dife-
rentes de vírus circulando 
pelo mundo, a ideia é conse-
guir cobrir o maior número 
possível de variantes”, explica 
Vasconcelos. “(Essa pesqui-
sa) se chama Mosaico porque 
reúne milhares de fragmentos 
de HIV.”

Atualmente, 38 milhões 
de pessoas vivem com HIV no 
planeta, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). 
Até hoje, pelo menos 33 mi-
lhões de pessoas morreram 
vítimas da infecção. Com a 
evolução nas técnicas de pre-
venção e nos tratamentos, a 
mortalidade caiu de 1,7 milhão 
em 2004, no pico da epidemia, 
para 690 mil em 2019 - uma 
redução de 60%. A taxa de 
infecção também caiu. De 2,8 
milhões de novas infecções ao 
ano em 1998 para 1,7 milhão 
em 2019, queda de 40%.

Cientistas testam 
vacina contra HIV

Haiti: preso suposto mandante 
do assassinato de presidente
Agência Estado

As autoridades do 
Haiti anunciaram na noite 
do último domingo a pri-
são de um dos supostos 
mandantes do assassina-
to do presidente Jovenel 
Moïse, no último dia 7. O 
homem, um médico hai-
tiano que mora na Flóri-
da, Christian Emmanuel 
Sanon, estaria planejando 
se tornar presidente do 
país caribenho, sugeriu 
o diretor da Polícia Na-
cional, León Charles, em 
declarações à imprensa.

Sanon, de 63 anos, é 
a terceira pessoa detida 
que tem elos com os Es-
tados Unidos. Não está 
claro, contudo, se seria 
cidadão americano como 
os outros dois. Entre os 
detidos, há ainda 18 ci-
dadãos colombianos, em 
sua maioria ex-militares.

Em declarações na 
noite de domingo, Char-
les disse crer que o médi-
co teve um papel central 
na morte de Moïse, cujo 
assassinato a tiros den-
tro da residência oficial 
acentuou uma crise polí-

tica de meses e criou um 
vácuo de poder no país.

“Quando (a polícia) 
bloqueou o avanço dos 
bandidos,  a primeira 
pessoa que chamaram foi 
Emmanuel Sanon”, disse 
Charles, afirmando que a 
polícia também investi-
ga outros dois supostos 
autores intelectuais do 
magnicídio, que estariam 
em contato com Sanon, 
mas não divulgou suas 
identidades.

Segundo o policial, 
Sanon contatou uma fir-
ma de segurança privada 
para recrutar pessoas que 
“realizassem este ato”. A 
companhia, ele disse, se-
ria a CTU, uma empresa 
venezuelana sediada nos 
Estados Unidos.

O médico teria de-
sembarcado no Haiti em 
junho, em um avião parti-
cular, com “objetivos polí-
ticos” e acompanhado de 
mercenários colombianos 
supostamente contrata-
dos para garantir sua se-
gurança. “A missão inicial 
dada aos criminosos era 
proteger o indivíduo cha-
mado Emmanuel Sanon, 

mas em seguida ela mu-
dou”, disse Charles, suge-
rindo que o objetivo do 
homem seria se tornar 
presidente, segundo o 
The New York Times.

Como evidência, o 
policial disse que o mé-
dico foi o homem que um 
dos suspeitos colombia-
nos contatou após ser 
detido.

Em uma operação na 
sua casa, as autoridades 
afirmaram ter encontra-
do um boné da agência 
antidrogas dos Estados 
Unidos, o DEA, uma caixa 
de cartuchos, dois veícu-
los, seis coldres para pis-
tolas, aproximadamente 
20 caixas de munições e 
quatro placas de carro da 
República Dominicana.

Segundo relatos de 
testemunhas e imagens 
dos arredores da residên-
cia presidencial, os ho-
mens que mataram Moïse 
teriam entraram na casa 
afirmando serem parte de 
uma operação do DEA. A 
agência, contudo, diz não 
ter qualquer envolvimen-
to com o ocorrido.

A polícia haitiana 
disse ainda, no domin-
go, ter tomado “medidas 
cautelares” contra os res-
ponsáveis pela seguran-
ça de Moïse, em meio a 
suspeitas de que alguns 
deles tenham agido em 
conivência com os res-
ponsáveis pelo assassi-
nato. Os investigadores 
estão analisando as infor-
mações para determinar 
“o nível de implicação de 
cada um”.

O próximo passo, dis-
se Charles, é descobrir 
quem financiou a opera-
ção. Políticos da oposição 
têm contestado a versão 
da polícia para o crime 
e parentes dos colom-
bianos dizem que eles 
foram ao Haiti para tra-
balhar como seguranças 
de pessoas ricas. Segun-
do uma versão, o próprio 
Moïse teria contratado os 
colombianos como segu-
ranças.

No domingo, o Pentá-
gono afirmou que enviará 
uma equipe de agentes do 
FBI e do Departamento de 
Segurança Interna para 
ajudar nas investigações. 

Foto: Vatican Media

Após o pronunciamento de domingo na 
varanda do hospital, o papa visitou outros 
pacientes e membros da equipe médica

Atualmente, 38 
milhões de pessoas 
vivem com HIV no 
planeta, segundo 
a Organização das 

Nações Unidas (ONU)

Leia mais na Página 23
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Grupo K1 iniciou o treinamento de funcionários para fábrica em Santa Rita e continua selecionando para novos cargos

O Grupo K1, que entrará em 
operação no município de Santa 
Rita, na Região metropolitana de 
João Pessoa, anunciou as primeiras 
contratações e o treinamento de 
funcionários paraibanos que está 
sendo realizado na sede da empresa, 
em Tupandi, no Rio Grande do Sul. 
Nesta primeira etapa, foram contra-
tados 14 profissionais que atuarão 
nas áreas de costura, supervisão, 
manutenção, P&D, linha de produ-
ção e gerência.

A expectativa é que as contra-
tações cheguem a 500 empregos di-
retos com o investimento de R$ 160 
milhões a ser investido. De acordo 
com a gerente de Recursos Huma-
nos da K1, Deise Stulp, os primeiros 
profissionais serão treinados por 
aproximadamente 60 dias e há pre-
visão de novas contratações.

“Além dos 14 colaboradores, es-
tamos realizando um Processo Sele-
tivo para o departamento de recur-
sos humanos. Quando estivermos 
mais próximos do início das ativida-
des na Paraíba, contrataremos mais 
pessoas, as quais serão treinadas 
para o processo de fabricação de es-
tofados”, explica Deise. Responsável 
pela marca Kappesberg, a compa-
nhia assinou parceria em fevereiro 
deste ano com o governador João 
Azevêdo e pretende iniciar sua atua-
ção no estado ainda neste semestre, 
com a produção de estofados e sala 
de jantar. Posteriormente, implan-
tarão a fabricação dos demais itens 
produzidos pelas empresas que for-
mam a Companhia.

Na avaliação da Companhia de 
Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), 
o Governo tem investido na atração 
de investimentos e este é só o come-
ço do plano de retomada pós-pan-
demia. “Criamos o Departamento de 
Atração de Investimentos dentro da 
Companhia, para estudar mercados, 
instituindo processos continuados, 
onde os frutos já estão surgindo”, ava-
lia o presidente, Rômulo Polari.

Saiba mais
Apenas neste ano o Governo do 

Estado já anunciou a expectativa da 
geração de centenas de empregos 
com a chegada de novas empresas. 
Além disso, o anúncio da instalação 
de um novo Centro de Distribuição 
da Rede Paraíba de Supermercados 
fez com que a estimativa de geração 
de vagas também fosse ampliada.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Empresa faz processo seletivo 
e anuncia contratações na PB

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
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Em pesquisas divulgadas anos atrás, 
bem antes da pandemia, e que foram 
realizadas pelo CNDL e SPC Brasil, ficou 
constatado que 33% dos aposentados 
no Brasil com idade superior a 60 anos 
precisam continuar trabalhando.

A justificativa desta continuidade para 
este grupo não é a necessidade de continuar 
a se sentir útil, bem como, o início de uma 
tão sonhada segunda carreira ou algo 
semelhante. 

O fato é simples: o provento recebido 
não é suficiente para sustentar a família e 
pagar suas contas.

Se vislumbrarmos a vida financeira 
de um aposentado, poderíamos resumir 
a mudança de gastos saindo de menos 
despesas em itens como vestuário (pesado 
para quem possuía atividade formal como 

na área jurídica) e combustível (já que não 
teremos deslocamentos constantes para 
o trabalho), mas aumentos em relação 
à saúde - com mais gastos de planos, 
consultas médicas, remédios - e, contando 
com mais tempo livre para aqueles que não 
programaram uma segunda carreira ou não 
precisam, pode aumentar com mais lazer, 
viagens, programas sociais, etc. 

E ainda no caminho do Brasil teremos 
no futuro mais reformas previdenciárias 
sem falar na administrativa enviada 
pelo governo ao Congresso Nacional que 
vai extinguir de vez a possibilidade de 
incorporação de gratificações no setor 
público e outros benefícios, se ainda 
existirem, e que irão levar os futuros 
aposentados a perda de renda quando da 
aposentadoria ou retardo do tempo para se 

aposentar se não planejarem bem antes sua 
trajetória financeira durante o período de 
sua atividade profissional. 

Mas, pegando especificamente o grupo 
que precisa continuar trabalhando para 
pagar suas contas, lembro de cara de uma 
frase do Warren Buffet que diz: “Nunca 
dependa de uma única fonte de renda. Faça 
investimentos para criar uma segunda 
fonte.”

Então meu alerta vai para você jovem 
leitor, que está lendo neste momento da opção 
de decidir partir para conquistar uma vida 
com educação financeira, prestando bem 
atenção a alguns princípios dela que são: 

Viver um degrau abaixo do seu poder 
aquisitivo; 

Gastar menos do que ganha; 
Decidir primeiro quanto vai guardar 

para depois fazer o orçamento dos gastos;
Revisar periodicamente a situação, 

nada é engessado;
Forme sua reserva de emergência e 

carteira de investimentos;
Estipule metas, objetivos e sonhos para 

se alcançar na vida, inclusive financeira.
Lembrando bem que viver com 

educação financeira não é uma corrida de 
cem metros que acaba na esquina e sim 
uma opção de condução de vida a fim de 
que se possa proporcionar à família e a 
você a estabilidade financeira de forma 
sustentável, para que no futuro quando 
chegar sua oportunidade de aposentadoria 
ou mesmo de diminuição do tempo 
dedicado ao trabalho laboral possa ser 
feito de uma forma tranquila sabendo que 
construiu as condições ao longo da vida.

Vida financeira após a aposentadoria 

Ibovespa 

-1,25%
R$ 5,174

-1,45%
R$ 6,135

-1,35%
R$ 7,183

1,73%
127.593 pts

Programa de estágio

Estado lança edital para cadastro 
de empresas no Primeira Chance

As empresas interessadas 
em contratar estagiários pelo 
Programa Primeira Chance de-
verão participar do edital aberto 
ontem pelo Governo do Estado. 
Ao todo, são 350 vagas de estágio 
para alunos da 3ª série do Ensi-
no médio dos cursos técnicos da 
Rede Estadual de Ensino, com 
bolsas de R$ 500. 

De acordo com o governa-
dor João Azevêdo, as vagas serão 
distribuídas em 38 cidades pa-
raibanas contemplando 11 eixos 
tecnológicos e os alunos deverão 
começar a atuar já em setembro. 
O chefe do Executivo estadual 
ressaltou que o intuito do projeto 
é capacitar os alunos do ensino 

técnico para que o mercado de 
trabalho receba mão de obra de 
qualidade. 

“O Primeira Chance é um 
grande projeto destinado aos nos-
sos jovens e eu espero que mais 
empresas façam essa adesão ao 
edital que estamos publicando”, 
comentou o governador. Os alu-
nos cumprirão carga horária se-
manal de 20 horas e as empresas 
deverão arcar apenas com o segu-
ro saúde e o vale transporte dos 
estagiários.

Para realizar o cadastro, as 
empresas deverão observar os 
procedimentos necessários à ade-
são do edital (como a comprova-
ção de regularidade fiscal) e ob-

servar o prazo de inscrição, que 
segue até o dia 25 deste mês. 

Com a divulgação das em-
presas participantes do projeto, 
os alunos cadastrados no banco 
de talentos do Programa Primei-
ra Chance participarão de uma 
entrevista no dia 1º de agosto. 
Para receber a convocação, o alu-
no precisa estar com o cadastro 
atualizado e atender aos requi-
sitos da empresa. As vagas serão 
distribuídas conforme a quanti-
dade de empresas e estudantes 
interessados no processo seletivo 
e são voltadas a diversas áreas 
e variam de Gestão e Negócios a 
Recursos Naturais.  

Além disso, devido às medi-

SAIBA MAIS 

n Para ter acesso à lista de 
documentos necessários 
à adesão do edital, é ne-
cessário acessar o site do 
Programa Primeira Chance, 
disponível em: http://primei-
rachance.seect.pb.gov.br/

das de contenção da covid-19, as 
entrevistas serão realizadas re-
motamente e contarão com a pre-
sença do aluno e de responsáveis 
pelo projeto e pela coordenação 
do estágio na empresa também.

Governador João Azevêdo (dir.) durante evento realizado no mês de fevereiro para celebrar a parceria do Estado com o Grupo K1 visando a instalação de fábrica no município de Santa Rita

Foto: Secom-PB
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Valor anunciado ontem pela Receita é três vezes o que havia sido divulgado em junho pelo presidente Jair Bolsonaro

O projeto de lei que alte-
ra a tributação sobre a renda 
de empresas e pessoas físicas, 
enviado pelo governo ao Con-
gresso Nacional, representará 
um aumento de arrecadação 
de R$ 6,15 bilhões entre 2022 
e 2024, segundo informou on-
tem a Receita Federal. O nú-
mero é três vezes o divulgado 
no final de junho, quando o 
governo Jair Bolsonaro (sem 
partido) apresentou sua pro-
posta de reforma. Na ocasião, 
a Receita Federal informou 
que a arrecadação subiria R$ 
1,9 bilhão no mesmo período.

Depois de críticas por 
não ter apresentado os cál-
culos que embasaram as mu-
danças, a Receita divulgou 
uma nota explicativa sobre a 
reforma, em que detalha o im-
pacto das alterações na tribu-
tação. Inicialmente, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
declarou que a reforma teria 
efeito nulo, ou seja, nem au-
mentaria nem reduziria a ar-
recadação.

De acordo com a nota, 
o impacto total da reforma 
será de aumento de R$ 2,47 

bilhões no pagamento de 
impostos em 2022, R$ 1,60 
bilhão em 2023 e R$ 2,08 bi-
lhões em 2024. O crescimento 
na arrecadação se dá, prin-
cipalmente, pela taxação de 
dividendos e o fim dos Juros 
sobre Capital Próprio (JCP). 
Em 2022, o impacto das novas 
regras é positivo em R$ 19,42 
bilhões para os cofres públi-
cos, em 2023 em R$ 57,68 
bilhões e, em 2024, R$ 61,04 
bilhões.

Também aumentam a 
arrecadação as mudanças 
em regras de pagamento do 
Imposto de Renda para apli-
cações financeiras, com alta 
esperada de R$ 14,19 bilhões 
em 2022, R$ 80 milhões em 
2023 e $ 50 milhões em 2024.

Já a atualização de bens 
imóveis representa um acrés-
cimo de R$ 880 milhões no 
próximo ano e uma redução 
no recolhimento de tributos 
de R$ 2,45 bilhões em 2023 e 
de R$ 2,03 bilhões em 2024.

As maiores reduções na 
arrecadação se darão com o 
corte de alíquotas do IRPJ e 
CSSL: queda esperada de R$ 
18,52 bilhões em 2022, R$ 
39,25 bilhões em 2023 e R$ 
41,53 bilhões em 2024. 

Lorenna Rodrigues 
Agência Estado

Governo muda cálculos e sobe 
arrecadação para R$ 6 bilhões
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Planos de saúde empresariais registram 
crescimento de 1 milhão de beneficiários

Os sinais de retomada eco-
nômica, especialmente nos se-
tores da indústria e de serviços, 
podem ser sentidos no merca-
do de planos de saúde. O infor-
mativo Nota de Acompanha-
mento de Beneficiários (NAB), 
produzido pelo Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS), constata que, em maio 
desse ano ante o mesmo mês 
do ano passado, 1,27 milhão 
de beneficiários ingressaram 
em planos de saúde médi-
co-hospitalares empresariais 
- aqueles que são vinculados 
ao CNPJ das empresas e, na 
maioria das vezes, concedido 
aos funcionários -, crescimen-
to de 4%. No trimestre, em 
maio ante fevereiro, a varia-

ção foi positiva em 1,6%, ou 
502,6 mil novos vínculos.

O mercado de planos de 
saúde, como um todo, regis-
trou crescimento de 2,9% em 
12 meses, ou 1,33 milhão de 
novos beneficiários. Alguns 
fatores ajudam a entender 
o aumento no número de 
beneficiários, explica José 
Cechin, superintendente exe-
cutivo do IESS. “Parte desse 
crescimento está ligado ao 
acréscimo no número de no-
vos empregos com carteira 
assinada. De acordo com da-
dos do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), o Brasil abriu mais 
de 280 mil vagas de trabalho 
formais em maio”, cita Cechin. 

Levantamento realizado 
pela equipe de pesquisadores 
do IESS constatou que, em 
12 meses, o saldo do Caged 
foi de 2,58 milhões de novos 
empregos no país. No perío-
do, a indústria respondeu por 
635,96 mil vagas adicionais, 
enquanto o segmento de ser-
viços representou acréscimo 
de 837,97 mil contratações. 
Na comparação trimestral, 
maio ante fevereiro, o sal-
do do Caged foi de 574 mil 
empregos, sendo 104,5 mil 
novos postos na indústria e 
259,75 mil em serviços.

Novas adesões
Outro motivo que expli-

ca o salto dos planos empre-

sariais se refere aos contra-
tos com até 29 vidas. Nesse 
segmento, empreendedores 
e pequenos empresários po-
dem contratar planos. Além 
desses, há que se registrar 
o elevado número de novas 
inscrições como Microem-
preendedores Individuais 
(MEI), que também podem 
contratar plano de saúde 
empresarial.

“Na pandemia, contar 
com a segurança de um plano 
de saúde ganhou maior rele-
vância para as pessoas. E no 
processo de potencial recu-
peração da economia, a saúde 
suplementar sente os efeitos, 
como demonstra nosso infor-
mativo”, observa Cechin.

A previsão do merca-
do financeiro para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA 
- a inflação oficial do país) 
deste ano subiu de 6,07% 
para 6,11%. A estimativa 
está no boletim Focus de 
ontem, pesquisa divulgada 
toda semana, pelo Banco 
Central (BC), com a proje-
ção para os principais indi-
cadores econômicos.

Para 2022, a estimati-
va de inflação é de 3,75%. 
Para 2023 e 2024 as pre-
visões são de 3,25% e 

3,16%, respectivamente.
O cálculo para 2021 

está acima da meta de in-
flação que deve ser per-
seguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%.

No mês passado, a 
inflação desacelerou para 
0,53%, depois de chegar 
a 0,83% em maio. Com o 
resultado, o IPCA acumu-
la alta de 3,77% no ano e 
8,35% nos 12 meses.

Inflação vai a 6,11% 
com nova projeção 
Andreia Verdélio
Agência Brasil

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher da Câ-
mara dos Deputados aprovou 
o Projeto de Lei 5033/20, que 
destina 10% da arrecadação 
com multas de trânsito para 
as despesas com o tratamen-
to de câncer de mama em 
hospitais públicos ou conve-
niados do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A relatora, deputada Te-
reza Nelma (PSDB-AL), reco-
mendou a aprovação ao cons-
tatar que cerca de R$ 800 
milhões poderiam ser repas-
sados anualmente ao SUS, de 
acordo com dados de 2020. 
“É um aporte considerável de 
recursos para diagnóstico e 
tratamento dessa doença que 
mutila e mata milhares de 
mulheres”, comentou.

A proposta, de autoria 
da deputada Rejane Dias 

(PT-PI), altera o Código de 
Trânsito Brasileiro e a Lei Or-
gânica da Saúde. Prevê ainda 
que o dinheiro das multas 
será depositado em parcelas 
mensais na conta do Ministé-
rio da Saúde.

Atualmente, o Código 
de Trânsito estabelece que a 
arrecadação com as multas 
deverá ser aplicada em sina-
lização, engenharia de tráfe-
go e de campo, policiamento, 
fiscalização e educação de 
trânsito. Do total, 5% deve-
rão ser repassados ao Fundo 
Nacional de Segurança e Edu-
cação de Trânsito.

Tramitação
O projeto tramita em ca-

ráter conclusivo e ainda será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; 
de Viação e Transportes; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

Multas podem ajudar no 
tratamento do câncer
Ralph Machado
Agência Câmara

Pensando no bolso

Consumidores devem pagar R$ 13 bi 
extras por uso de energia de térmicas

O uso de usinas ter-
melétricas por conta da 
escassez nos reservatórios 
das principais hidrelétricas 
deve custar R$ 13,1 bilhões 
até novembro deste ano 
aos consumidores. Devido 
à crise hídrica, o governo 
autorizou o uso de todas 
essas usinas, até mesmo as 
mais caras, para garantir o 
abastecimento de energia 
no país. A despesa bilioná-
ria será embutida nas tari-
fas de energia no próximo 
ano.

A estimativa atual re-
presenta um aumento de 
45% no valor previsto em 
junho pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), 
de R$ 8,99 bilhões. O mon-
tante resultaria em um au-
mento adicional de 5% no 
custo da energia, a ser re-
passado para as tarifas no 
próximo ano. A pasta não 
informou nova estimativa 
de impacto do custo das 
térmicas nas tarifas, que 
deve ser ainda mais alto. 

O custo da geração de 
energia também é repassado 
aos consumidores por meio 
das bandeiras tarifárias. Com 
o agravamento da crise hídri-
ca e a falta de perspectiva de 
chuvas, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica reajus-
tou em 52% a taxa embu-
tida atualmente nas contas 
de luz. A chamada bandeira 
vermelha patamar 2 pas-
sou de R$ 6,24 para R$ 9,49 
cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos.

Esse não é, porém, o 
único reajuste programado 
para os próximos meses. A 
agência discute uma segun-
da correção dos valores, 
que prevê que a bandeira 
vermelha patamar 2 pode 
ser elevada para R$ 11,50 a 
cada 100 kWh consumidos. 

Marlla Sabino
Agência Estado

A avaliação é que o reajuste 
aprovado não será suficien-
te para cobrir os custos das 
térmicas. Há também uma 
preocupação para evitar um 
déficit na conta bandeiras, já 
que isso também reflete em 
pressão nas tarifas em 2022.

Na semana passada, o 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, classifi-
cou o aumento da bandeira 
tarifária como uma “conse-
quência da crise hídrica” e 
afirmou que as térmicas dão 
mais segurança ao forneci-

mento de energia. “Essas 
bandeiras tarifárias signi-
ficam que o custo da ener-
gia ficou mais caro e essa 
energia tem que ser paga. É 
isso que o consumidor vai 
ter que arcar com o custo”, 
disse em entrevista ao pro-
grama “Agenda Econômica”, 
da TV Senado.

Segundo o MME, o au-
mento dos gastos com o 
uso de térmicas é resultado 
de medidas adotadas para 
reter mais água nos reser-
vatórios. “O custo adicional 
de despacho termelétrico 
esperado até novembro au-
mentou em razão das me-
didas de flexibilização ado-
tadas, que têm permitido o 
maior armazenamento de 
água nos reservatórios e, 
por consequência, a maior 
utilização de termelétricas 
para atendimento à de-
manda do sistema.”

Projeções
Os cálculos são ba-

seados em estudos e si-

mulações apresentados 
pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) e 
aprovados pelo Comitê de 
Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE). Na sema-
na passada, o colegiado 
recomendou novas me-
didas para reter água. Na 
reunião, o ONS informou 
que permanece o cenário 
de atenção quanto às con-
dições de atendimento.

Apesar da situação, o 
ministro afasta a possibili-
dade de um racionamento 
e apagão. No mês passado, 
o governo editou uma Me-
dida Provisória para criar 
a Câmara de Regras Ex-
cepcionais para Gestão Hi-
droenergética, que tem o 
poder de determinar, por 
exemplo, mudanças nas 
vazões de reservatórios e 
hidrelétricas. Outras me-
didas também devem ser 
adotadas, como um plano 
de redução voluntária no 
consumo de energia das 
indústrias.

Valor da energia ainda 
sofre alterações por 
meio dos custos de 

geração e fornecimento

Bandeiras

Estimativa atual representa um aumento de 45% no valor previsto em junho pelo Ministério de Minas e Energia

Foto: Marcus Antonius
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Ação acontecerá amanhã e espera mobilizar prefeituras até 8 de agosto; no Estado, apenas 34 já aderiram ao projeto
Amanhã será o Dia D 

de Adesão ao Selo Unicef, 
uma forma de incentivar os 
municípios paraibanos a fir-
marem o compromisso de 
priorizar crianças e adoles-
centes na agenda de políticas 
públicas. No Estado, há 217 
cidades elegíveis à iniciativa. 
Deste total, apenas 34 já as-
sinaram o Termo de Adesão, 
dando início ao período de 
quatro anos de parceria com 
o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef).

Ao longo do Dia D de 
Adesão ao Selo Unicef, arti-
culadores de todos os muni-
cípios elegíveis que ainda não 
fizeram adesão estarão mo-
bilizados para sensibilizar as 
gestões municipais a partici-
parem da iniciativa. Também 
está programado, às 10h, o 
webinário “Garantia de Direi-
tos de Crianças e Adolescen-
tes: Como o Selo Unicef pode 
ajudar o meu município?”. A 
transmissão será pelo canal 
do YouTube da Asserte (As-
serte Administrativo).

A adesão ao Selo Unicef 
pode ser realizada até o dia 
8 de agosto pelo site www.
selounicef.org.br/adesao. Ao 
aderir à iniciativa, os muni-
cípios passam a contar, ao 
longo de quatro anos, com o 
apoio do Unicef e de seus par-
ceiros implementadores para 
o fortalecimento da gestão 
local na implementação de 
políticas públicas, no desen-
volvimento de capacidades 
de gestores e técnicos muni-
cipais e na promoção da mo-
bilização social, incentivando 
a avaliação e o monitoramen-
to de indicadores sociais re-
lacionados à infância e à ado-
lescência. 

“O município tem um 
papel essencial na garantia 
dos direitos de crianças e 
adolescentes. É no municí-
pio que as crianças nascem, 
crescem e se desenvolvem 
e as políticas públicas se 
tornam realidade, trazendo 
mudanças concretas na vida 

de meninas e meninos. Por 
isso, é fundamental um es-
forço amplo e conjunto com 
foco na infância e adolescên-
cia”, ressalta o chefe do Uni-
cef para o Semiárido, Dennis 
Larsen. Um total de 2.311 
municípios de 18 estados da 
Amazônia Legal e do Semiá-
rido estão aptos à iniciativa, 
que reuniu 1.924 participan-
tes na edição passada.

Na Paraíba, a Asserte, 
organização da sociedade 
civil sem fins lucrativos que 
trabalha em defesa da edu-
cação, saúde e assistência, é 
a parceira implementadora 
do Selo Unicef - Edição 2021-
2014.  “Colocamo-nos, intei-
ramente, à disposição dos 
municípios paraibanos para 
fortalecer as políticas pú-
blicas e reduzir as desigual-
dades que afetam a vida de 
crianças e adolescentes do 
nosso Semiárido, disse Graça 
Lima, gestora de Projetos da 
Asserte.

Na edição passada do 
Selo Unicef, dos 169 municí-
pios paraibanos participan-
tes, 32 receberam a certifi-
cação por implementarem 
avanços na garantia dos 
direitos de crianças e ado-
lescentes. Na Paraíba, 88% 
dos munícipios participantes 
do Selo Unicef implementa-
ram a estratégia Busca Ativa 
Escolar, indo atrás de cada 
criança e adolescente que es-
tava fora da escola e toman-
do as medidas necessárias 
para a rematrícula e a apren-
dizagem.

Além disso, muitos mu-
nicípios investiram em ações 
voltadas a aqueles estudan-
tes que estavam na escola, 
em atraso escolar, com risco 
de evadir. No Brasil, entre 
2016 e 2019, o percentual de 
estudantes dos anos finais do 
Ensino Fundamental público 
com dois ou mais anos de 
atraso escolar caiu 10,7%. Já 
nos municípios certificados 
com o Selo Unicef na Paraíba, 
a redução foi maior: 11,5%.

Municípios da PB participam do 
Dia D de Adesão ao Selo Unicef

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona
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Cerca de 30 profis-
sionais multiplicadores 
do Programa de Inclusão 
Através da Música e das 
Artes da Paraíba (Prima), 
entre professores e fun-
cionários administrativos, 
irão participar de uma 
formação oferecida pela 
Fundação Centro Integra-
do de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad) sobre 
“Acessibilidade e Inclu-
são”. Os profissionais se-
rão responsáveis por re-
plicar o conteúdo em seus 
ambientes de trabalho. A 
formação também será 
destinada a componen-
tes das Bandas Marciais, 
vinculadas à Secretaria 
de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia 
(SEECT-PB), que atuam na 
Rede Estadual de Ensino.

A formação acontecerá 
amanhã, a partir das 9h, via 

Professores do Prima integram 
formação sobre acessibilidade

Google Meet, e contará com 
diversas temáticas a serem 
abordadas, como: a concei-
tualização histórica sobre 
a pessoa com deficiência e 
orientações de convivência 
com as pessoas com defi-
ciência física; orientações 
de convivência com as pes-
soas com deficiência inte-
lectual; orientações de con-
vivência com as pessoas 
com autismo; orientações 

de convivência com as pes-
soas com deficiência visual 
e orientações de convivên-
cia com as pessoas com de-
ficiência auditiva.

 
Prima
O Prima tem como 

objetivos fomentar o exer-
cício da cidadania de seus 
integrantes e promover a 
inclusão, democratização 
do acesso à arte, difusão 
da música em sua diversi-
dade e o desenvolvimento 
humano através do ensi-
no coletivo de música com 
formação de orquestras 
e outros grupos musicais 
voltados para crianças e 
adolescentes que são aten-
didos prioritariamente 
pela rede pública de ensino 
ou que estão em situação 
de vulnerabilidade social. 
Participaram do Programa 
mais de 5 mil alunos.

profissionais 
multiplicadores do 

Prima irão participar 
da formação na Funad

30

Aplicativo mapeia mais de 5 mil 
famílias de povos tradicionais

Uma ferramenta de au-
tomapeamento identificou 
mais de 5 mil famílias de po-
vos tradicionais e de peque-
nos agricultores que ainda 
não têm seus territórios de-
marcados. O resultado consta 
em um relatório divulgado no 
fim de junho pelo Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Ama-
zônia (Ipam) e pelo Instituto 
Sociedade, População e Natu-
reza (ISPN). O projeto, bati-
zado de Tô no Mapa, também 
contou com apoio do Institu-
to Cerrados e da Rede Cerra-
do, uma articulação com cer-
ca de 50 organizações.

Até o momento, 53 co-
munidades em oito estados 
brasileiros concluíram o ma-
peamento de seus territórios 
no aplicativo. Elas somam um 
total de 5.324 famílias quilom-
bolas, indígenas, ribeirinhos, 
pescadores artesanais, extra-

tivistas, quebradeiras de coco
-babaçu, entre outros grupos 
tradicionais, e ocupam uma 
área de 290 mil hectares. Há 
ainda mais 94 cadastros in-
completos, que abrangem co-
munidades espalhadas por 23 
unidades da federação.

O Tô no Mapa foi lançado 
em outubro do ano passado 
como desdobramento de um 
trabalho anterior de mapea-
mento de comunidades na 
região do Matopiba, acrôni-
mo para os estados do Mara-
nhão, Tocantins, Piauí e Bah-
ia, uma zona em grande parte 
coberta por cerrado nativo.

“Na época, a gente par-
tiu dos dados oficiais do IBGE 
[Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística] que con-
tavam 667 comunidades na 
região, mas chegamos a cata-
logar a existência de 2.398, um 
número 3,5 vezes maior”, rela-
ta Isabel Castro, pesquisadora 
do Ipam e uma das coordena-
doras do projeto. A partir da 

constatação da invisibilidade 
de milhares de comunidades 
tradicionais, as organizações 
da sociedade civil decidiram 
desenvolver uma ferramenta 
nova que permitisse o mapea-
mento dos territórios pelas 
próprias comunidades, com 
abrangência nacional.

Como funciona
O Tô no Mapa teve apoio 

do Fundo de Parceria para 
Ecossistemas Críticos (CEPF), 
uma iniciativa conjunta da 
Agência Francesa de Desen-
volvimento, da Conservação 
Internacional, União Euro-
peia, do Fundo Global para o 
Meio Ambiente, do governo 
do Japão e do Banco Mundial.

Entre as funcionalida-
des, o aplicativo, após ser 
baixado no celular, pode ser 
utilizado offline. Ele permite 
que o usuário cadastrado de-
limite o território ocupado, 
utilizando o próprio GPS do 
aparelho. 

Rafael Vilela
Agência Brasil

Educação

Inscrições para o Exame Nacional 
do Ensino Médio terminam amanhã

Termina amanhã o 
prazo para inscrição no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021. Os in-
teressados em participar 
do certame, isentos ou não, 
devem acessar o site do 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) 
para fazê-lo, na Página do 
Participante.

A taxa de inscrição 
para os não isentos é de 
R$ 85. O pagamento deve 
ser feito por meio de Guia 
de Recolhimento da União 
(GRU Cobrança).

Provas
As provas do Enem 

2021 serão aplicadas nos 
dias 21 e 28 de novem-
bro, tanto a versão digi-
tal quanto a impressa. As 
duas versões também te-
rão a mesma estrutura de 

prova: quatro cadernos 
de questões e a redação. 
Cada prova terá 45 ques-
tões de múltipla escolha, 
que, no caso do Enem Di-
gital, serão apresentadas 
na tela do computador. 
Já a redação será realiza-
da em formato impresso, 
nos mesmos moldes de 
aplicação e correção da 
versão em papel. Os par-
ticipantes receberão fo-
lhas de rascunho nos dois 
dias.

No primeiro dia, se-
rão aplicadas as provas de 
linguagens, códigos e suas 
tecnologias, e ciências hu-
manas e suas tecnologias, 
além da redação. A aplica-
ção regular terá cinco horas 
e 30 minutos de duração.

No segundo dia, as 
provas serão de Ciências 
da Natureza e suas Tecno-
logias, e Matemática e suas 
Tecnologias. Nesse caso, a 
aplicação regular terá cin-
co horas de duração.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As provas do Enem 2021 
serão aplicadas nos dias 21 
e 28 de novembro, tanto a 
versão digital quanto a impressa



Diversidade
Edição: Jorge Rezende      Editoração: Joaquim Ideão20  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de julho de 2021

Governo libera R$ 6,5 mi para 
acolher imigrantes e refugiados
Eles serão interiorizados em 16 cidades do país, que terão repasse emergencial para ações socioassistenciais
Andreia Verdélio
Agência Brasil

O Ministério da Cidada-
nia destinou R$ 6,5 milhões 
para municípios que rece-
berão imigrantes e refugia-
dos venezuelanos. O repas-
se emergencial dos recursos 
federais para ações socioas-
sistenciais acontecerá em 
parcela única, referente a 
seis meses de atendimento.

A Portaria 641/2021 
foi publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União (DOU). 
De acordo com o texto, a 
situação de vulnerabilidade 
dos imigrantes e refugiados 
oriundos de fluxo migra-
tório provocado pela crise 
humanitária no país vizinho 
foi agravada pela pandemia 
de covid-19, por isso a ne-
cessidade de assegurar me-
didas de assistência emer-
gencial.

Por meio da ‘Operação 
Acolhida’, o Governo Federal 
atende os venezuelanos que 
chegam ao país pelas fron-
teiras de Roraima e Ama-
zonas. Parte da operação, a 
estratégia de interiorização 
leva voluntariamente re-
fugiados e imigrantes dos 
estados do Norte para ou-
tras cidades no país, como 
forma de reduzir a pressão 
sobre comunidades locais 
que acolhem essas pessoas 
e proporcionar novas opor-
tunidades aos cidadãos.

Os municípios bene-
ficiados pela portaria de 
ontem do Ministério da Ci-
dadania receberão 2.730 
pessoas. São eles: Venâncio 
Aires e Nonoai (RS); Cha-

pecó e Xaxim (SC); Maringá 
(PR); Montes Claros e Belo 
Horizonte (MG); Teresina 
(PI); Palmas (TO); Itabuna 
(BA); Garanhuns (PE); São 
José do Ribamar e São Luís 
(MA); Itaituba e Santarém 
(PA); e Santana (AP).

O Ministério da Cida-
dania, por intermédio da 
Secretaria Nacional de As-
sistência Social, dará as-
sessoramento técnico aos 
estados e municípios nas 
atividades de planejamento 
e implementação das ações.

O fluxo migratório provocado pela crise humanitária na Venezuela foi agravada pela pandemia do novo coronavírus, que provoca a covid-19

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mato Grosso do Sul

Focos de incêndio voltam a atingir o Pantanal

Grandes focos de incên-
dio voltaram a atingir o Pan-
tanal, em Mato Grosso do Sul, 
um dos ecossistemas mais 
vulneráveis do país, neste fim 

de semana. As chamas con-
sumiram três mil hectares 
no Banhado do Rio da Prata 
e avançam sobre a região de 
Porto Morrinho, a 70 km da 
área urbana de Corumbá.

Animais já foram atin-
gidos pelo fogo. Pelo menos 

100 bombeiros militares es-
tão acampados na região, em 
missões de combate aos fo-
cos. A falta de chuvas e a bai-
xa umidade do ar favorecem 
a propagação das chamas.

No domingo, 11, os bom-
beiros combateram vários fo-

cos que surgiram à margem 
direita do Rio Paraguai, em 
Porto Morrinho. Essa é uma 
região de pesqueiros, muito 
procurada por turistas que 
viajam para o Pantanal. A 
mata é fechada e com grande 
quantidade de coqueiros e ca-

raguatás, que ajudam as cha-
mas a ganharem altura. Essa 
frente de combate é integrada 
por 79 militares e brigadistas 
voluntários, com apoio de 15 
veículos traçados. No fim da 
tarde, a fumaça densa ainda 
cobria o horizonte.

Ministério lança campanha anual 
de promoção de produtos orgânicos

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) lançou ontem a Cam-
panha Anual de Promoção do 
Produto Orgânico. O objetivo 
da iniciativa é promover essa 
modalidade agrícola junto à so-
ciedade e estimular o consumo 
de alimentos produzidos sobre 
a base agroecológica.

Pela legislação, produtos 
orgânicos são aqueles obtidos 
a partir de um sistema orgâ-
nico de produção ou por meio 
de uma prática de extrativismo 
sustentável, que não prejudi-
que o ecossistema local.

Esses alimentos precisam 
ser certificados por órgãos com 
essa finalidade para que sejam 
vendidos em feiras e mercados. 
Hoje, há cerca de 31 mil unida-
des de produção orgânicas no 
país, segundo o Mapa. Na últi-
ma década, houve crescimento 
de mais de 400% no número 
de produtores cadastrados.

Na cerimônia virtual de 
lançamento da campanha, a 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, declarou que o obje-
tivo é difundir conhecimento 
sobre produtos orgânicos tan-
to sobre as vantagens desses 
quanto sobre as obrigações im-
postas aos produtores.

“Por meio da campanha 
transmitimos informações so-
bre como identificar o produ-
to na feira bem como sobre a 
forma de controle social para 
a prevenção de fraudes”, disse. 
Ela destacou que a campanha 
é importante nesse momen-
to de pandemia, quando ficou 
mais claro o vínculo entre saú-
de, alimentação, agricultura e 
meio ambiente. “E essa forma 
de produção garante alimentos 
saudáveis”, disse.

A titular do Mapa acres-
centou que o fato de ser orgâ-
nico não significa que sejam 
inseguros. E lembrou que a 
legislação brasileira estabelece 
uma série de mecanismos de 
controle que resguardam pa-
drões de qualidade e seguran-
ça.

Tereza Cristina argumen-
tou que essa modalidade traz 
diferencial aos produtores, 
uma vez que está associada a 
vantagens competitivas. Ela 
colocou, por exemplo, o fato do 
Chile ter reconhecido a certifi-
cação brasileira e a Colômbia 
estar estudando medida seme-
lhante, abrindo o mercado da 
América do Sul para os produ-
tores brasileiros.

Assistência técnica
A ministra da Agricultura 

anunciou a destinação de R$ 

Jonas Valente
Agência Brasil

José Maria Tomazela
Agência Estado

3 milhões para a assistência 
técnica voltada a esses pro-
dutores. “Esperamos que com 
essas medidas possamos criar 
condições de desenvolvimento 
adequado neste setor tão pro-
missor”.

A coordenadora da Co-
missão de Produção Orgânica 
do Espírito Santo (CPOrg-ES), 
Selene Tesch, destacou a neces-
sidade de fortalecimento das 
políticas públicas e a alocação 
de recursos voltadas ao fomen-
to da produção orgânica.

“Há uma grande expecta-
tiva da implementação da 3ª 
edição do Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgâ-
nica, que prevê a realização de 
políticas públicas de forma arti-

culada visando o fortalecimen-
to do setor. O plano deverá ser 
construído prevendo recortes 
adequados às diferentes reali-
dades no país”, disse.

Tesch elencou entre as po-
líticas públicas necessárias aos 
produtores, a reestruturação 
com aportes significativos ao 
setor pelo Plano Nacional de 
Assistência Técnica em Produ-
ção Orgânica de Base Agroeco-
lógica, a ampliação de equipes 
técnicas multidisciplinares, o 
fomento ao conhecimento or-
gânico e a difusão de políticas 
tecnologias inovadoras a to-
dos os cantos do Brasil, como 
o acesso à Internet para áreas 
rurais e a garantia de energia 
limpa.

Ministra garante que o fato de ser orgânico não significa que sejam inseguros

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Venezuelanos atendidos 
no Brasil chegam ao 

país pelas fronteiras dos 
estados de Roraima

e do Amazonas

Operação



Após a goleada sobre o Manaus, elenco do Belo já deu início aos treinos para enfrentar o Jacuipense, em Salvador

Os jogadores do Bo-
tafogo se reapresentaram 
nessa segunda-feira, dando 
início aos treinos para o 
próximo jogo, sábado, às 15 
horas, contra o Jacuipense, 
no estádio do Pituaçu, em 
Salvador. O Belo é o novo 
líder do grupo A da Série 
C, com 11 pontos, e para se 
manter na liderança, pre-
cisa voltar a pontuar na 
próxima partida, já que os 
clubes do topo da tabela es-
tão lutando, ponto a ponto, 
gol a gol, em cada rodada.

O ambiente de tensão 
na Maravilha do Contor-
no deu lugar à alegria e 
ao otimismo, depois da 
surpreendente vitória de 

goleada, 4 a 1, sobre o Ma-
naus, no último sábado, no 
Almeidão, em João Pessoa. 
A torcida está em festa e 
começa a acreditar que 
o clube pode conseguir o 
acesso este ano. O técnico 
Gerson Gusmão elogiou 
bastante a atuação do time, 
que acabou levando o clu-
be à liderança do grupo. 

“ Fo i  u m  r e s u l t a d o 
muito bom, com um pla-
car elástico, que estáva-
mos precisando, porque 
não vínhamos marcando 
muitos gols e não dá para 
lutar pela classificação, 
sem ter  um bom saldo 

de gols. Esta vitória veio 
em boa hora e fiquei fe-
liz porque foi uma vitória 
convincente e alguns gols 
saíram justamente como 
treinamos durante a se-
mana. Em um campeonato 
tão disputado como esse, 
é preciso que repitamos 
esse tipo de apresentação 
nos próximos jogos. Não 
podemos deixar cair o ní-
vel de atuação, como fize-
mos em Tombos. É muito 
importante conseguir um 
resultado positivo contra 
a Jacuipense em Salvador”, 
disse o treinador.

O atacante Ederson, 

estreou com o pé direito 
com uma bela atuação e 
marcando um dos gols da 
vitória do Belo. A chegada 
de um centroavante golea-
dor agradou aos torcedo-
res e também à comissão 
técnica. 

“O Emerson é um joga-
dor muito experiente e tem 
muito a oferecer à equipe, 
que certamente vai melho-
rar quando estiver mais 
entrosada. Ele estreou mui-
to bem, segurando a bola 
com inteligência no ataque 
e fazendo gol, o que sempre 
se espera de um camisa 
nove. Nós há muito tempo 

vínhamos atrás desse tipo 
de jogador e a diretoria fez 
um grande esforço para tra-
zê-lo. A tendência agora é 
de crescimento da equipe”, 
concluiu Gerson Gusmão.

Depois da sétima ro-
dada, o grupo A da Série C 
ficou ainda mais embolado, 
com os 3 primeiros colo-
cados empatados com 11 
pontos. Do quarto ao séti-
mo lugar, todos os clubes 
têm 10 pontos. Em oitavo 
lugar vem o Floresta com 
nove pontos e em seguida, 
o Jacuipense com 7. O lan-
terna é o Santa Cruz, com 
apenas 3 pontos.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Comemoração
O papa ficou feliz com a vitória da Argentina sobre 
o Brasil na final da Copa América e da Itália 
sobre a Inglaterra na Eurocopa. Página 23
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Esportes

Botafogo 
assume a 
liderança 
na Série C

O atacante Éderson estreou com o 
pé direito e já marcou seu primeiro 
gol com a camisa do Botafogo. 
Ele foi decisivo na vitória do Belo

 Foi um resultado 
muito bom, com um placar 

elástico, que estávamos 
precisando, porque não 

vínhamos marcando muitos 
gols e não dá para lutar 
pela classificação sem ter 

um bom saldo de gols 
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O Campeonato Parai-
bano Sub 21 terá início 
mesmo no próximo dia 31 
com 20 clubes, ao invés 
de 21, como foi anunciado 
anteriormente. Isto por-
que o Serrano, de Cam-
pina Grande, desistiu de 
participar da competição 
e o grupo do Agreste, que 
teria cinco participantes, 
agora terá apenas quatro: 
Treze, Perilima, Femar e 
Queimadense. O grupo do 
Litoral terá cinco clubes: 
Botafogo, Auto Esporte, 
CSP, Miramar e Spartax. No 
grupo do Brejo estão Con-
fianca, Sport Lagoa Seca, 
Guarabira, Internacional e 
São Paulo Crystal. O maior 
grupo é o do Sertão, com 
seis participantes: Sousa, 
Atlético, Nacional, Esporte, 
Paraíba e Sabugy.

No ano passado, a 
competição não foi dis-
putada por causa da pan-
demia do coronavírus. 
A competição deste ano 
valerá vaga para a Copa 
Nordeste de 2021 da ca-
tegoria, a Copa São Paulo 
de Futebol Juniores e a 
Copa do Brasil, as duas 
últimas no próximo ano.

Quanto a fórmula de 
disputa, será com jogos 
apenas de ida dentro das 
chaves. Se classificam 
para a segunda fase os 
dois primeiros colocados 
de cada grupo. Através 
de sorteio, ficou defini-

do que na fase dois, os 
classificados do grupo do 
Litoral enfrentam os do 
grupo do Brejo e os do 
Agreste enfrentam os do 
Sertão. O primeiro colo-
cado de cada grupo en-
frenta o segundo do outro 
grupo e vice-versa, com 
a vantagem de jogar em 
casa para os primeiros 
de cada grupo. Em caso 
de empate, a decisão será 
na cobrança de pênaltis. 
Os classificados seguem 
para as semifinais e em 
seguida, os vencedores 
vão decidir o título em 
dois jogos. Apenas na de-
cisão haverá jogos de ida 
e volta.

De acordo com a tabe-
la divulgada pela Federa-
ção Paraibana de Futebol, 
a competição terá 40 jo-
gos na primeira fase, com 
início dia 31 deste mês 
e término no dia 15 de 
agosto. A primeira rodada 
tem quatro jogos previs-
tos para o dia 31. São eles 
Spartax x CSP e Miramar 
x Auto Esporte, pelo gru-
po do Litoral. Desportiva 
Guarabira x Internacio-
nal e São Paulo Crystal 
x Sport Lagoa Seca, pelo 
grupo do Brejo.

A rodada prossegue 
no dia 1 de agosto com 
mais quatro jogos: Femar 
x Queimadense e Perili-
ma x Treze, ambos pelo 
grupo do Agreste, além de 
Esporte x Sousa e Paraíba 
x Atlético, pelo grupo do 
Sertão.

Quatro jogos abrem 
o Paraibano Sub 21 
no próximo dia 31
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Sousa e Campinense são destaque 
na Série D e Treze continua na lanterna

A semana de trabalho 
do Campinense e do Sousa 
começou ontem e em gran-
de estilo e não podia ser 
diferente, após as vitórias 
no fim de semana que dei-
xaram os dois clubes bem 
encaminhados para a clas-
sificação à próxima fase da 
Série D. Na sétima rodada, 
a Raposa receberá o líder 
ABC, sábado, às 15 horas, no 
estádio Amigão, em Campi-
na Grande. Já o Dinossauro 
vai até Natal enfrentar o 
América, no mesmo dia e 
hora, na Arena das Dunas.

No Campinense, os jo-
gadores trabalharam ontem 
nos dois expedientes e o 
técnico Ranielle Ribeiro fez 
questão de elogiar os joga-
dores pela grande vitória, 
de virada, contra o Atlético, 
por 3 a 2, no Ceará.

“Jogamos contra uma 
equipe que considero uma 
das melhores desse grupo, 
enfrentamos um calor imen-
so, um campo pesado e isso 
tudo torna a nossa vitória 
ainda mais importante, gra-
ças ao esforço e a dedicação 

de nossos jogadores. É pre-
ciso continuar assim sempre 
tentando pontuar a cada ro-
dada”, disse o treinador.

“A Raposa passou agora 
para 11 pontos e está na 
terceira colocação do grupo 
três, a apenas um ponto do 
líder ABC, adversário do 
próximo sábado em Cam-
pina Grande. Caso vença, o 
rubro-negro pode assumir a 
liderança do grupo.

Sousa
O Sousa foi o respon-

sável pelo resultado mais 
surpreendente da rodada. 
O Dinossauro goleou o Cau-
caia, por 7 a 0, no Marizão, 
em Sousa. Com o resultado, 
o time sertanejo pulou para 
a segunda colocação, com o 
mesmo número de pontos 

do Campinense, mas com 
um melhor saldo de gols. 

O técnico Warley ficou 
muito satisfeito com a parte 
ofensiva do time, que pela 
primeira vez na competição, 
soube traduzir em gols as 
oportunidades criadas. “Nós 
vínhamos criando, mas não 
aproveitando as chances, 
porém contra o Caucaia, nos-
so ataque soube aproveitar 
bem a conclusão das jogadas 
e agora vamos para Natal, 
otimistas em busca de somar 
pontos contra o América”, 
disse o treinador.

Treze
Já o Treze continua dan-

do vexame na competição e 
ainda não foi nessa rodada 
que o Galo conseguiu sua pri-
meira vitória, em seis jogos 

disputados. O alvinegro não 
foi além de um empate, em 
2 a 2 contra o América, no 
domingo, no estádio Amigão, 
em Campina Grande. Nem 
mesmo a motivação com a 
estreia do técnico Wellington 
Fajardo ajudou.

Ontem à tarde, o time se 
reapresentou e o novo trei-
nador já começou a colocar 
em prática sua filosofia de 
jogo para enfrentar o Cau-
caia, no próximo sábado, 
no estádio Raimundão, em 
Caucaia. Caso não vença, 
dificilmente o Galo vai con-
seguir se classificar para a 
próxima fase da competi-
ção. Diante da situação em 
que se encontra, o Treze 
terá de vencer praticamente 
todos os jogos para garantir 
a classificação.

Jogadores do Campinense muito felizes após a vitória sobre o Atlético, na volta para Campina Grande

Foto: Ascom/Campinense

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Jogamos contra 
uma equipe que 

considero uma das 
melhores desse grupo 
...e isto tudo torna a 
nossa vitória ainda 

mais importante 



Atletas deixaram São Paulo no domingo à noite, muito otimistas, e querem conquistar a medalha de ouro

Alison e Álvaro Filho já  
estão no Japão. A dupla viajou 
domingo, de São Paulo para 
Tóquio para a disputa dos Jo-
gos Olímpicos 2020+1. Cabe-
ças-de-chave do Grupo D do 
torneio que será disputado 
no Shiokaze Park Stadium, no 
Parque Shiokaze, os brasilei-
ros vão enfrentar Brouwer / 
Meeuwsen (Holanda), Lucena 
/ Dalhausser (EUA) e Azad / 
Capogrosso (Argentina) na 
primeira fase da competição 
que começa no dia 24 – ain-
da não foi divulgada a tabela 
com datas dos confrontos. 
Ansiosos, sim, afinal o adia-
mento das Olimpíadas fez 
com que a expectativa só au-
mentasse para a disputa dos 
Jogos. Experiente e com duas 
medalhas ‘nas costas’ (ouro 
no Rio-2016 e prata em Lon-
dres-2012), Alison fala em 
‘frio na barriga’. O mesmo 
frio que ‘sente’ o estreante 
Álvaro Filho…

“ Estou muito feliz em 
poder representar o meu 
país. Claro que tem aquele 
friozinho na barriga, aquela 
vontade de querer chegar 
logo, de poder respirar os 
ares olímpicos, um sonho de 
uma vida que está perto de 
virar realidade”, afirmou o 
paraibano.

“Se não tiver ‘frio na bar-
riga’ tem alguma coisa erra-
da… Essa adrenalina é impor-
tante, é uma sensação boa, de 
agora estarmos bem perto de 
um primeiro objetivo que era 
poder defender o Brasil nas 
Olimpíadas. Chegou a hora 
e trouxemos muita coisa na 
bagagem com a gente além 
do nosso material: o apoio, 
o carinho e a confiança das 
nossas famílias, dos nossos 
amigos e do povo brasileiro”,  
disse o ‘Mamute’ capixaba.

A preparação, sob o co-
mando de Leandro ‘Brachola’ 
Andreão (técnico campeão 
olímpico em 2016) foi a me-
lhor possível, dentro dos limi-
tes impostos pela pandemia. 
Mas não há lamento. O foco 
está em fazer um bom cam-
peonato, a cabeça já está em 
Tóquio e Alison e Álvaro Filho 
sabem bem o que espera pela 
dupla na caminhada rumo ao 
pódio na Ásia.

Da redação 

Dupla Álvaro e Alison já está 
no Japão para as Olimpíadas

Esportes
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Fiquei preocupado com o que vi
Não é de hoje que venho dizendo que o fu-

tebol brasileiro está se distanciando do futebol 
que é praticado na Europa. O final de semana 
passado serviu para reforçar esta minha tese. 
Quando dizia isto, há alguns anos, me referia 
principalmente ao futebol dos clubes, que por 
razões lógicas, como a disparidade financeira 
entre os clubes europeus e os nossos, estava 
bastante desproporcional. Eles têm os melho-
res atletas deles e mais os de outros países, 
inclusive do Brasil. Já nossos clubes têm joga-
dores que não interessam a eles, somados aos 
que foram para lá e que não deram certo.

Porém, de um tempo para cá, esta distân-
cia vem atingindo também a Seleção Brasilei-
ra. Cheia de jogadores que atuam na Europa, 
alguns até de capacidade técnica inferior a 
alguns que jogam aqui, mas com empresários 
fortes por trás, e um técnico brasileiro, que-
rendo adotar um sistema tático importado do 
Velho Mundo, mas obsoleto, que já não se usa 
mais por lá. Eles usavam, o que Tite faz hoje, 
como forma de parar os nossos craques. Se 
fechavam todos, como robôs, e jogavam por 
uma bola. O principal era se defender bem e 

aproveitar um erro do adversário. Nessa mes-
ma época, nós jogávamos com alegria, para 
vencer, contávamos com a genialidade de 
nossos craques para ultrapassar as muralhas 
inglesas, italianas e alemães.

Hoje, a coisa se inverteu, eles continuam 
marcando muito melhor do que nós, mas 
com a bola jogam em direção ao gol, em alta 
velocidade, com bons jogadores, e nós jogamos 
como eles jogavam, tentando evitar o gol deles, 
jogando de forma horizontal, tentando achar 
espaços na defesa deles, sem dribles, apenas 
com excesso de toques e de movimentação. O 
único capaz de driblar é Neymar, então bola 
para nosso maior craque resolver sozinho. 

Não é de hoje, e agora principalmente na 
era Tite, que quando a Seleção Brasileira pega 
um time que joga bem fechadinho, fica com a 
bola e não sabe o que fazer com ela, para che-
gar ao gol do adversário. Precisamos urgente 
de um técnico inteligente, do Velho Continen-
te, para reaprender a jogar como jogávamos. 
Para aprender o que é o novo futebol. Ou, do 
contrário, será outra decepção na Copa do 
Catar. Parece até ironia, nós aprendermos 

futebol com eles, mas é verdade.
Antes tarde do que nunca, a derrota para 

a Argentina na decisão da Copa América, em 
pleno Maracanã, mostrou isso, serviu de alerta. 
A Argentina de Lionel Messi não fez nada de-
mais, praticamente nem chutou a gol, mas sou-
be se fechar, jogar duro, parar o que temos de 
melhor que é Neymar. Algumas vezes, até de 
forma desleal, mas parou e ganhou. Não soube-
mos chegar ao gol argentino, apenas em raros 
momentos, e isso prova que nossa seleção, sob 
o comando de Tite, não sabe penetrar em uma 
defesa sólida. Se não consegue entrar na defesa 
de uma Argentina, como conseguirá entrar nas 
defesas que vimos na Eurocopa? 

Assisti alguns jogos da Eurocopa e da 
Copa América. A sensação que tive é que o 
futebol que as grandes seleções europeias 
estão jogando é outra modalidade esportiva, 
comparado com o nosso futebol. A final Ingla-
terra x Itália foi uma lição de futebol, de como 
defender e atacar em questão de segundos. 
De como chutar de fora, quando não se pode 
entrar na área. De como ser duro, mas não 
ser desleal, e principalmente, de como jogar 

em conjunto para o time e pelo time, afinal, o 
futebol é um esporte coletivo.

Temos que agir rápido, temos bons 
jogadores, temos camisa que ainda faz tremer 
muitos adversários, mas falta um comandante 
com estratégias para cada tipo de jogo apre-
sentado pelo adversário. Precisamos colocar 
em prática a nossa ginga, o nosso drible. Ele 
não morreu. Ele é o diferencial entre o nosso 
futebol e os demais, mas hoje com a evolução 
física a que chegaram os jogadores, o espaço é 
pequeno e o jogo tem de ser bem mais rápido.

Temos que pensar com mais velocida-
de, utilizar novas táticas, aliadas aos nossos 
dribles imprevisíveis. Temos que não ter 
medo de arriscar, de driblar e de chutar. Em 
certos momentos, a melhor defesa é o ataque, 
pelo menos é assim que é para ser quando 
estamos de posse da bola. Chega de entre-
gar apenas a Neymar a responsabilidade de 
driblar e de improvisar para fazer jogadas 
geniais e resolver tudo sozinho. Do contrário, 
basta ele ser bem marcado que não ganhamos 
mais. Desta forma, vamos só passear no Catar, 
no próximo ano.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

O Basquete Unifaci-
sa segue a sua preparação 
para as disputas do Novo 
Basquete Brasil (NBB) na 
próxima temporada, previs-
ta para ser iniciada no mês 
de outubro, mas sem data 
confirmada. Antes da dis-
puta que é organizada pela 
Liga Nacional de Basquete 
(LNB), haverá o retorno da 
de Liga de Desenvolvimento 
de Basquete (LDB), após 
dois anos sem ocorrer, a 
competição terá sua 10ª 
edição sendo iniciada no dia 
22 deste mês. Para a LDB, o 
time paraibano fechou uma 
parceria com a equipe do 

Flamengo que cederá atle-
tas das categorias Sub-19 
e Sub-17 para a equipe de 
Campina Grande disputar o 
torneio de base.

Como o Basquete Uni-
facisa, que estreou no NBB 
na temporada 2019-2020, 
ainda não conta com uma 
equipe de base, para poder 
participar da LNB, o time 
paraibano firmou uma par-
ceria com o Flamengo que 
também disputará a com-
petição, mas com seu elenco 
sub-22. Além dos atletas do 
time carioca, a comissão 
técnica da Unifacisa, para o 
torneio de desenvolvimen-
to, também contará com 
profissionais da equipe ru-
bro-negra formando, assim, 

uma equipe mista, também 
no comando do time a par-
tir do banco de reservas.

Essa parceria, poderá 
ser extensiva para outros 
projetos entre as equipes 
no futuro, incluindo outras 
modalidades, já que a Uni-
facisa, por exemplo, estuda 
desenvolver outros esporte 
no futuro, no entanto, nesse 
primeiro momento, o acor-
do firmado entre o clube 
paraibano e o Flamengo se 
restringe à Liga de Desen-
volvimento de Basquete, 
conforme explica Guilher-
me Kroll, vice-presidente 
de esportes olímpicos da 
equipe carioca.

“Esse é só o início de 
uma parceria que tem tudo 

para ser histórica entre Fla-
mengo e Unifacisa. A Uni-
facisa já brilha no NBB e 
nós teremos o orgulho de 
somar forças agora na LDB. 
O Flamengo tem a sua pró-
pria equipe sub-22, mas 
tem também jovens de ouro 
no sub-19 e sub-17 que irão 
representar muito bem a 
Unifacisa na competição”, 
comentou o dirigente ru-
bro-negro.

Preparação para o NBB
Mesmo com as dispu-

tas da LDB ocorrendo já 
esse mês, o Basquete Uni-
facisa não perde o foco na 
sua competição principal, 
que é o NBB e, seguindo 
com a montagem da equipe 

que contará, novamente, 
com César Guidetti como 
treinador - a renovação do 
contrato com o técnico foi a 
primeira movimentação da 
equipe para a próxima tem-
porada -, o time de Campina 
Grande já confirmou nove 
atletas para o elenco.

O  t i m e  d a  U n i f a -
cisa para a  temporada 
2021/2022 já conta com os 
armadores David Cubillan 
(Venezuela) e Trevor Gas-
kins (EUA/Panamá) e os 
alas André Góes, Crescenzi 
e Jimmy. A equipe também 
oficializou o retorno do ala
-pivô Antônio e a chegada 
de três novos pivôs: Fábio 
Alexandrino, Guilherme 
Hubener e Gerson.

Basquete Unifacisa faz parceria com o Fla
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: MPC Rio Comunicação

Álvaro e Alison embarcaram de 
São Paulo, levando na bagagem 
muita esperança em conquistar o 
lugar mais alto do pódio olímpico



Esportes

Boca Juniors x Atlético-MG, Cerro Portenho x Fluminense e São Paulo x Racing são os jogos envolvendo clubes do Brasil

Três clubes brasileiros 
entram em campo nesta 
terça-feira pelas oitavas de 
final da Copa Libertadores 
da América. Destaque para 
o duelo entre Boca Juniors 
x Atlético-MG, a partir das 
19h15, na La Bambonera, 
em Buenos Aires. No Atlé-
tico, o clima é de muito oti-
mismo, depois de 4 vitórias 
seguidas pelo Campeonato 
Brasileiro. Mesmo com o 
adversário argentino estan-
do com alguns desfalques, 
o técnico Cuca adverte que 
o clube não vai encontrar 
moleza, na Argentina.

“ Jogar contra o Boca é 
sempre difícil. Tem que divi-
dir. São duas grandes equi-
pes. Eles têm ponto positivo 
que estão super descansa-
dos, e por outro lado, que te-
mos de positivo, é estar com 
ritmo de jogo, ainda que não 
esteja totalmente descansa-
do. Deixamos alguns joga-
dores fora para recuperá-los 
fisicamente e deixá-los em 
condição de jogo para esta 
terça-feira” disse Cuca.

C. Portenho x Flu
Quem também esta-

rá em ação nesta noite de 
terça-feira é o Fluminense, 
que vem de uma boa vitó-
ria sobre o Sport em Reci-
fe, no último sábado, pelo 

Campeonato Brasileiro. Por 
causa da importância do 
jogo de hoje, o técnico Róger 
poupou vários jogadores. 
O pensamento é conseguir 
pelo menos um empate em 
assunção, para administrar 
melhor o jogo da volta. 

A partida será às 19h15, 
no estádio La Nueva Olla e 
a novidade é que deverá ter 
público, já que a Conmebol 
autorizou e as autoridades 
do Paraguai são simpáticos 
à ideia, apesar com alguns 
protocolos de segurança.

São Paulo x Racing
Dos clubes brasileiros, 

apenas o São Paulo vai jogar 
em casa. O Tricolor do Mo-
rumbi vai receber o Racing 
da Argentina, a partir das 
21h30, no Morumbi. O late-
ral Daniel Alves, que está na 
Seleção Brasileira Olímpica, 
não vai jogar no tricolor. 

Rival do São Paulo nas 
oitavas de final da Liber-
tadores, o Racing comple-
ta hoje 39 dias sem jogar. 
Nesse período, o time de 
Hernán Crespo fez 11 par-
tidas. A última vez em que 
o Racing entrou em campo 
para um jogo oficial foi no 
dia 4 de junho, quando foi 
derrotado pelo Colón na 
final da Copa da Liga Ar-
gentina. Foi o fim da tem-
porada no país vizinho, e o 
time entrou de férias.

Da Redação 

Libertadores retorna hoje 
com brasileiros em campo 
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Ingleses condenam racismo após a decisão da Eurocopa
A Associação de Fute-

bol da Inglaterra (FA, na si-
gla em inglês) divulgou um 
comunicado oficial, nesta 
segunda-feira, condenando 
os ataques racistas nas re-
des sociais contra jogadores 
da seleção após a derrota 
na disputa de pênaltis para 
a Itália na final do Eurocopa 
no domingo. Após empate 
por 1 a 1 no tempo normal e 
na prorrogação, os italianos 
venceram por 3 a 2, com 
os ingleses Marcus Rash-

ford, Jadon Sancho e Bukayo 
Saka, todos negros, desper-
diçando suas cobranças de 
pênalti.

"A FA condena veemen-
temente todas as formas de 
discriminação e está cho-
cada com o racismo on-li-
ne que tem sido dirigido a 
alguns de nossos jogadores 
da Inglaterra nas redes so-
ciais", informou o comuni-
cado oficial. "Não podería-
mos deixar mais claro que 
alguém por trás de um com-

portamento tão repulsivo 
não é bem-vindo ao seguir 
a equipe. Faremos tudo o 
que estiver ao nosso alcan-
ce para apoiar os jogadores 
afetados, ao mesmo tempo 
em que pedimos punições 
mais duras possíveis para 
os responsáveis".

A seleção da Inglaterra 
também divulgou uma nota 
condenando o abuso diri-
gido a seus jogadores nas 
redes sociais. "Estamos des-
gostosos que parte de nossa 

equipe - que deu tudo pela 
camisa neste verão - tenha 
sido submetida a abusos 
discriminatórios on-line 
depois do jogo desta noite", 
disse a equipe em sua conta 
oficial no Twitter.

A polícia britânica in-
formou que investigaria 
as postagens.  "Estamos 
cientes de uma série de 
comentários ofensivos e 
racistas nas redes sociais 
dirigidos aos jogadores 
de futebol após a final do 

#Euro2020", tuitou a Po-
lícia Metropolitana. "Esse 
abuso é totalmente inacei-
tável, não será tolerado e 
será investigado".

O prefeito de Londres, 
Sadiq Khan, pediu às em-
presas de mídia social que 
removessem esse conteúdo 
de suas plataformas. "Os 
responsáveis pelo nojento 
abuso on-line que vimos de-
vem ser responsabilizados 
- e as empresas de mídia 
social precisam agir ime-

diatamente para remover 
e prevenir esse ódio", afir-
mou o político.

O primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, foi 
outro que protestou con-
tra o caso de racismo. "Es-
tes jogadores da seleção 
da Inglaterra merecem ser 
tratados como heróis e não 
agredidos racialmente nas 
redes sociais", escreveu no 
Twitter. "Os responsáveis 
destes horríveis ataques 
deveriam se envergonhar".

Foto: Pedro Sousa/Atlético

Torcida especial

Papa vibra com vitórias da Argentina e da Itália
Internado desde o úl-

timo dia 4 no Hospital 
Policlínico Agostino Ge-
melli, em Roma, para se 
recuperar de uma cirur-
gia no cólon, o papa Fran-
cisco expressou nessa se-
gunda-feira a sua alegria 
com os títulos conquista-
dos neste final de semana 
pela Argentina, na Copa 
América, e pela Itália, na 
Eurocopa.

Segundo o porta-voz 
do Vaticano, Matteo Bruni, 
o líder da Igreja Católica 
"compartilhou a alegria 
pela vitória das seleções 
argentina e italiana com as 
pessoas que lhe estão pró-
ximas" e ressaltou o "signi-
ficado do esporte e de seus 
valores", especialmente a 
"capacidade esportiva de 
aceitar a derrota".

"Apenas assim, diante 
das dificuldades da vida, 
é possível estar sempre 
em jogo, lutando sem se 
render, com esperança e 
confiança", disse o papa 
Francisco, segundo Bruni 
em um comunicado ofi-
cial do Vaticano.

Fã de futebol, Jorge 
Bergoglio é torcedor do 
San Lorenzo, um dos ti-
mes mais tradicionais da 
Argentina. O Vaticano, no 
entanto, não informou se 
o papa Francisco assistiu 
às finais da Copa América 
e da Eurocopa no hospital.

A Argentina foi cam-
peã no últ imo sábado 
ao derrotar o Brasil por 
1 a 0, em pleno estádio 
do Maracanã, no Rio de 
Janeiro, interrompendo 
um jejum de 28 anos. Já 

a Itália conquistou a Eu-
rocopa pela segunda vez 
em sua história ao vencer 
a Inglaterra na disputa 
por pênaltis no estádio de 
Wembley, em Londres, no 
domingo.

O papa Francisco está 
internado devido a uma 
cirurgia para corrigir uma 
estenose diverticular do 
cólon, estreitamento cau-
sado pelo surgimento de 
pequenas bolsas chama-
das divertículos nessa 
parte do intestino grosso. 
A previsão inicial era de 
que ficaria hospitaliza-
do durante uma semana, 
mas o Vaticano confirmou 
que a internação vai se es-
tender por "mais alguns 
dias", a fim de "otimizar 
o tratamento médico e a 
reabilitação".

Foto: Divulgação

O papa Francisco confessou, 
no hospital onde está se 

recuperando de uma cirurgia 
que torceu muito para a 
Argentina e para a Itália

Apesar da excelente fase do Atlético, 
o técnico Cuca não quer saber de 
oba-oba e pede muita atenção com 
o Boca Juniors, na Argentina
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No Brasil, 116 milhões enfrentavam, no final de 2020, algum nível de insegurança alimentar e 20 milhões passavam fome

Onze pessoas morrem de 
fome por minuto no mundo

Um ano e meio após o 
início da pandemia de co-
vid-19, o número de pessoas 
que morrem de fome está ul-
trapassando o de vítimas do 
novo coronavírus, afirmou na 
sexta-feira (9) a organização 
humanitária Oxfam. Segun-
do o relatório elaborado pela 
ong internacional, estima-se 
que atualmente onze pessoas 
morram de fome por minuto. 
“Esse número supera a atual 
taxa de mortalidade pandê-
mica, que é de sete pessoas 
por minuto”, aponta a enti-
dade.

Cerca de 155 milhões 
de indivíduos vivem atual-
mente sob níveis extremos 
de insegurança alimentar, 20 
milhões a mais do que no ano 
passado, aponta o relatório, 
intitulado ‘O vírus da fome se 
multiplica’. O número de pes-
soas que vivem em condições 
de fome estrutural aumentou 
cinco vezes desde que a pan-
demia começou, para mais de 
520 mil.

A ong calcula ainda que, 
até o final de 2021, cerca de 
12 mil pessoas poderão mor-
rer diariamente de fome asso-
ciada à pandemia, potencial-
mente mais do que os óbitos 
pela própria covid-19. “O pior 
ainda está por vir, a menos 
que governos enfrentem com 
urgência a insegurança ali-
mentar e suas raízes”, alertou 
a organização em comuni-
cado, registrado no site DW 
Made For Minds.

“As estatísticas são cho-
cantes, mas devemos lem-
brar que esses números são 
compostos por indivíduos 
enfrentando sofrimentos ini-
magináveis. Uma única pes-
soa já seria demais”, disse a 
presidente e diretora execu-
tiva da Oxfam America, Abby 
Maxman.

Na Paraíba, em parale-
lo à luta contra a covid-19, 
o governador João Azevêdo 
(Cidadania) tem tomado me-
didas que fazem frente à inse-
gurança alimentar no estado. 
Em artigo publicado no Jornal 
A União no domingo (11), o 
governador ressaltou que a 
Paraíba já alcança a marca de 

Aforismo
“O holocausto é a solução 
definitiva para os judeus.”

(Adolf Hitler)

574 — Papa João III
939 — Papa Leão VII
1899 — João da Silva Retumba, político (PB)
1919 — Chico Borges (Francisco de Paula Oliveira 
Borges), advogado, magistrado e político (PB)
1954 — Frida Kahlo, pintora mexicana
1973 — Ciro Monteiro, 
cantor e compositor brasileiro
1978 — Geraldo Medeiros dos Santos, pianista, 
arranjador e compositor (PB)
1986 — Orígenes Lessa, 
jornalista e escritor brasileiro
2002 — Claudinho, cantor e compositor brasileiro
2016 — Héctor Babenco, 
cineasta argentino-brasileiro

Mortes na História

Obituário
Nayara Vit
7/7/2021 – Aos 33 anos, em Santiago do 
Chile, após cair do 12º andar de um prédio 
residencial onde morava com o marido. 
Modelo, ela era irmã de um empresário que 
atua na Paraíba e morava no Chile. A família 
cobra explicações sobre o episódio e a polícia 
chilena está investigando o caso. Ela era irmã do empresário 
Gabriel Vit, proprietário da empresa Alfa Vistoria Veicular, que 
atua em Cuiabá (MT), João Pessoa (PB) e Florianópolis (SC).

Foto: Reprodução
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38,3 mil refeições fornecidas 
por dia em todo o território 
paraibano. São refeições sub-
sidiadas ao preço de apenas 
R$ 1, por meio do programa 
‘Tá na Mesa’, beneficiando ini-
cialmente 83 municípios.

Além desse mecanismo 
de combate à fome, o governo 
paraibano mantém ainda o 
programa ‘Prato Cheio’ e os 
restaurantes populares, para 
aplacar a fome de milhares 
de famílias que enfrentam as 
consequências econômicas 
provocadas pela pandemia do 
novo coronavírus, que causa 
a covid-19.

“Lutamos diariamente 
para garantir a dignidade das 
famílias paraibanas e temos a 
clareza de que não existe ação 
ou programa mais eficiente 
em defesa da cidadania do 
que acabar com a fome da 
população”, afirma o gover-
nador no artigo. “Cidadania, 
com fome, não existe. Sem 
alimentação para as pessoas, 
não avançamos na saúde, na 
educação – nem em qualquer 
outra esfera de atuação do 
estado”.

Eixos da fome
A Oxfam listou os países 

que considera serem mais 
vulneráveis à fome no mundo 
e onde a crise alimentar já 
existente foi agravada pela 
pandemia do novo corona-
vírus. Afeganistão, Etiópia, 

Sudão do Sul, Síria e Iêmen 
– todos dilacerados por con-
flitos – viram aumentar os ní-
veis extremos de fome desde 
o ano passado, diz o relatório.

Venezuela, República 
Centro-Africana e Sahel (uma 
faixa de 500 a 700 quilôme-
tros de largura, em média, e 
5,4 mil quilômetros de exten-
são, entre o deserto do Saara, 
ao norte, e a savana do Su-
dão, ao sul; e entre o oceano 
Atlântico, a oeste, e ao mar 
Vermelho, a leste) também 
estavam na lista de polos da 
fome da Oxfam, assim como 
Índia e Brasil, que atualmente 
amargam altos índices de in-
fecção e morte por covid-19.

No Brasil, o percentual 
da população que vive em ex-
trema pobreza quase tripli-
cou desde o início da pande-
mia, passando de 4,5% para 
12,8%, aponta a Oxfam. “No 
final de 2020, mais da me-
tade da população – 116 mi-
lhões de pessoas – enfrentava 
algum nível de insegurança 
alimentar, das quais quase 20 
milhões passavam fome”, diz 
o relatório.

As causas da crise
A Oxfam atribuiu o au-

mento da fome a uma com-
binação de três fatores: con-
flitos armados em curso em 
diversas partes do mundo, o 
impacto econômico da atual 
pandemia e a crise climática 

global. Essa combinação de 
fatores teria aprofundado a 
pobreza e a insegurança ali-
mentar nos locais já afetados 
pelo problema, além de criar 
novos epicentros da fome 
pelo mundo.

Cerca de dois terços das 
155 milhões de pessoas que 
enfrentam níveis extremos de 
insegurança alimentar vivem 
em países com conflitos mi-
litares. A Oxfam aponta que, 
apesar da pandemia, os gas-
tos militares globais aumen-
taram no ano passado em 51 
bilhões de dólares – seis vezes 
mais do que a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
afirma ser necessário para 
acabar com a fome no mundo.

De acordo com o relató-
rio, os efeitos econômicos da 
pandemia, combinados com 
o aquecimento global, causa-
ram um aumento de 40% nos 
preços globais dos alimentos 
– o maior em mais de uma 
década.

“Os governos devem se 
concentrar no financiamento 
de programas urgentes de 
resposta à fome e proteção 
social para salvar vidas agora, 
em vez de fechar negócios 
no setor armamentista que 
só perpetuam os conflitos, 
a guerra e a fome”, apelou 
a ong. “Precisamos de mais 
ação para criar formas mais 
justas, resilientes e sustentá-
veis de alimentar o mundo”.

Imunização completa

João Pessoa finaliza 
vacinação de coveiros

A Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP) finalizou 
no domingo (11) a imu-
nização contra a covid-19 
dos coveiros que traba-
lham nos cinco dois seis 
cemitérios públicos da 
capital. Eles receberam a 
segunda dose da vacina, 
seguindo as orientações 
do Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacina-
ção contra a covid-19 do 
governo federal, que inclui 
os funcionários do sistema 
funerário nos grupos prio-
ritários, com recomenda-
ção para que sejam imu-
nizados por estarem mais 
expostos aos riscos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus.

Foram vacinados os 
coveiros dos Cemitérios 
Santa Catarina, Penha, Boa 
Sentença, Cruz das Armas 
e Cristo Redentor. Eles 
também receberam novos 
kits dos equipamentos de 

proteção individual (EPIs) 
e assinaram um termo de 
responsabilidade, onde se 
comprometem a utilizar o 
material recebido.

Ubaldo Pequeno, 
secretário executivo da 
Secretaria do Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), 
destacou que é de extrema 
importância a vacinação 
dos profissionais do sis-
tema funerário. “Sabemos 
dos riscos a que todos nós 
estamos expostos, mas 
no caso dos coveiros são 
profissionais que obvia-
mente correm muito mais 
riscos de contaminação 
pelo novo coronavírus e 
por essa razão a prefeitura 
tem atuado para que eles 
tenham todos os cuidados, 
com entrega dos EPIs, bem 
como para que sejam vaci-
nados. E agora completa-
mos o ciclo de imunização 
dos profissionais, cum-
prindo as recomendações 
em relação aos grupos 
prioritários”, concluiu.

Número de pessoas que vivem em condições de fome estrutural aumentou cinco vezes desde que a pandemia começou

Foto: Laetitia Bezaim
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No último domingo, os coveiros receberam a segunda dose da vacina

Vinícius Galdino Batista
9/7/2021 – Aos 23 anos, em Carrapa-
teiras (PB), por complicações causadas 
pelo novo coronavírus. Foi diagnosticado 
com a doença e chegou a ser internado no 
Hospital Regional de Cajazeiras e, após se 
recuperar, recebeu alta médica.

Foto: Notícia Paraíba

Cícero Batista Rodrigues da Silva
10/7/2021 – Em decorrência de com-
plicações da covid-19. Era o mais antigo 
assessor do deputado estadual Tião Gomes 
(Avante), vice-presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB). Atuou du-
rante três décadas ao lado do parlamentar 
paraibano.

Foto: Divulgação

Maria Lúcia Lira de Souza
10/7/2021 – Aos 57 anos, em João Pessoa 
(PB), de covid-19. Assistente social que 
trabalhou durante 20 anos no Cunhã Cole-
tivo Feminista, onde era coordenadora exe-
cutiva. Educadora, pesquisadora e ativista. 
Era defensora do Sistema Único de Saúde 
(SUS), dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Ela 
integrou o Conselho Municipal de Saúde e o Comitê Estadual 
de Mortalidade Materna. Nasceu em Conceição (PB), em 1º 
de dezembro de 1963.

Foto: ParlamentoPB

Jorge Fontes Hereda
9/7/2021 – Aos 64 anos, vítima de um 
câncer. Ex-presidente da Caixa Econômica 
Federal (CEF), arquiteto e urbanista de 
formação. Foi secretário do Desenvolvi-
mento Econômico da Bahia e secretário da 
Habitação do Ministério das Cidades, no go-
verno do presidente Lula (PT), entre os anos de 2003 e 2005. 
Formado em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), mestre em Arquitetura e Urbanismo na Universidade 
de São Paulo (USP), iniciou a vida pública como secretário da 
Habitação e Desenvolvimento Urbano em Diadema (SP).

Foto: Alex Ferreira

André Ouriques
9/7/2021 – Aos 55 anos, em Caraguata-
tuba (SP), vítima da covid-19. Padre que 
exercia a função de pároco em Caraguata-
tuba. Corpo seguiu para Florianópolis (SC), 
onde foi sepultado.

Foto: Facebook



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 05 ao Contrato nº 26/2020 – Processo: 015/2020, Tomada de Pre-
ços nº 003/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Alterar a quantidade dos serviços contratados, no valor de R$ 
31.208,04 (Trinta e um mil duzentos e oito reais e quatro centavos).

Alagoa Grande(PB), 8 de julho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Fornecimento 
diário de refeições (Cafe da manhã, almoço e janta) para atendimento das demandas de diversas 
secretarias do municipio de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: LEANDRO EVANGELISTA 
DE FIGUEIROA 06931415492 - R$ 33.500,00.

Alcantil - PB, 05 de Julho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Fornecimento diário de 
refeições (Cafe da manhã, almoço e janta) para atendimento das demandas de diversas secretarias 
do municipio de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 - R$ 33.500,00.

Alcantil - PB, 12 de Julho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento diário de refeições (Cafe da manhã, almoço e janta) para atendimento 

das demandas de diversas secretarias do municipio de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
12.361.1005.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% 13.392.1007.2015 – PRO-
MOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alcantil e: CT Nº 25106/2021 - 12.07.21 - LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 
06931415492 - R$ 33.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços contínuo, de conexão á rede mundial de 
computadores (INTERNET) em banda larga, com entrega em fibra óptica na zona urbana e rural 
de Alcantil –PB; ADJUDICO o seu objeto a: EWERTON N B ARAUJO - R$ 78.012,00.

Alcantil - PB, 05 de Julho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços contínuo, de conexão á rede mundial de 
computadores (INTERNET) em banda larga, com entrega em fibra óptica na zona urbana e rural 
de Alcantil –PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EWERTON 
N B ARAUJO - R$ 78.012,00.

Alcantil - PB, 12 de Julho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuo, de 

conexão á rede mundial de computadores (INTERNET) em banda larga, com entrega em fibra 
óptica na zona urbana e rural de Alcantil –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 
03.003–SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.1003.2005 – MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEI-
RO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2006 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.301.1008.2023 – DE-
SENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF 10.301.1008.2025 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DA FARMÁCIA BÁSICA 10.302.1008.2028 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 
10.302.1008.2029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 07.007–FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. 
DE ASSISTÊNC ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 12/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 25107/2021 - 12.07.21 - EWERTON N B ARAUJO - R$ 78.012,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA CABINE AUDIOMÉTRICA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 

ELETRO–ELETRÔNICOS E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CER II DE ARARUNA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021 – 
Recursos Próprios do Município/Outros Recursos: 03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: Fichas: 
10 302 0012 1059 IMPLANTAÇÃO DO CER – CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO 
Elemento de Despesa: 4490.52 69 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna 
e: CT Nº 00018/2021 - 07.07.21 - VICTOR PAULO SOUSA SILVA - R$ 4.130,00; CT Nº 00019/2021 
- 07.07.21 - RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME - R$ 3.300,00; CT Nº 00020/2021 - 07.07.21 - LICITA 
HB INFORMATICA LTDA - R$ 5.389,41; CT Nº 00021/2021 - 07.07.21 - A N Q GONCALVES JUNIOR 
EIRELI - R$ 79.520,00; CT Nº 00022/2021 - 07.07.21 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI 
- R$ 1.210,00; CT Nº 00023/2021 - 07.07.21 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - R$ 
7.300,00; CT Nº 00024/2021 - 07.07.21 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - R$ 
15.024,00; CT Nº 00025/2021 - 07.07.21 - MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - R$ 15.110,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AO SISTEMA DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - R$ 24.374,25; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 181.546,00; VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 
LTDA - R$ 67.335,96.

Alagoa Nova - PB, 30 de Junho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATEN-

DER AO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00015/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alagoa Nova e: CT Nº 00102/2021 - 05.07.21 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA 
LABORATORIOS LTDA - R$ 24.374,25; CT Nº 00103/2021 - 05.07.21 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
181.546,00; CT Nº 00105/2021 - 06.07.21 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA - R$ 67.335,96.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA LICENCIADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO 
E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE ALAGOA 
NOVA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ECOSOLO GESTAO 
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 144.000,00.

Alagoa Nova - PB, 07 de Julho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZI-
DOS PELO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS (Ordinários). VIGÊNCIA: até 
07/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00106/2021 
- 08.07.21 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 144.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
ESPECIFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o 
seu objeto a: IMPORT INFORMATICA EIRELI - R$ 19.080,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA - R$ 66.000,00.

Alagoa Nova - PB, 07 de Julho de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS 
PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: IMPORT INFORMATICA EIRELI - R$ 19.080,00; PUBLIC 
SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 66.000,00.

Alagoa Nova - PB, 07 de Julho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍ-
PIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: 
RECURSOS PRÓPRIOS (Ordinários). VIGÊNCIA: até 07/07/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00107/2021 - 08.07.21 - IMPORT INFORMATICA 
EIRELI - R$ 19.080,00; CT Nº 00108/2021 - 08.07.21 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA - R$ 66.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
HOMOLOGAÇÃO 

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2021, que objetiva: CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEÍCULOS E 
MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
E PECAS LTDA - R$ 80.400,00; AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA - R$ 64.200,00; GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 
SERVICOS LTDA - R$ 81.150,00; H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 
87.200,00; PNEUMAX LTDA - R$ 82.880,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 79.755,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Julho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

EM GERAL NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS 
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00109/2021 - 08.07.21 - H R PNEUS PECAS 
ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 87.200,00; CT Nº 00110/2021 - 08.07.21 - GRANPECAS - 
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 81.150,00; CT Nº 
00111/2021 - 08.07.21 - PNEUMAX LTDA - R$ 82.880,00; CT Nº 00112/2021 - 08.07.21 - SEMEA 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 79.755,00; CT Nº 00113/2021 - 
08.07.21 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 64.200,00; 
CT Nº 00114/2021 - 08.07.21 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 
PECAS LTDA - R$ 80.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA 
FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A SERTANEJA SERVICOS 
E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 161.504,48; AUTO CAR COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 158.622,00; GRANPECAS – COMERCIO E 
DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 191.105,05; H R PNEUS PECAS 
ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 107.862,38; IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 
- R$ 106.719,55; PNEUMAX LTDA - R$ 84.700,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
PARA AUTOS LTDA - R$ 221.990,70.

Alagoa Nova - PB, 09 de Julho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS PARA MANUTEN-

ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES 
A ESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS ORDINÁRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00116/2021 - 09.07.21 
- H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 107.862,38; CT Nº 00117/2021 - 
09.07.21 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS 
LTDA - R$ 191.105,05; CT Nº 00118/2021 - 09.07.21 - PNEUMAX LTDA - R$ 84.700,00; CT Nº 
00119/2021 - 09.07.21 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 
221.990,70; CT Nº 00120/2021 - 09.07.21 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 158.622,00; CT Nº 00121/2021 - 09.07.21 - IDEAL PNEUS PECAS E 
SERVICOS LTDA - R$ 106.719,55; CT Nº 00122/2021 - 09.07.21 - A SERTANEJA SERVICOS E 
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 161.504,48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2021, que objetiva: CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 144.080,00.

Alagoa Nova - PB, 08 de Julho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECA-

PAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00025/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00115/2021 - 09.07.21 - PNEUMAX RECONDICIONADORA 
LTDA - R$ 144.080,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00030/2021, cujo objeto é: CONSULTORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA 
COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE TRABALHO VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS 
TRIBUTÁRIAS OU NÃO, JUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA, AGÊNCIAS E POSTOS DE 
ATENDIMENTO BANCÁRIOS E CARTÓRIOS ESTABELECIDOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOA 
NOVA, RELATIVAMENTE A DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. ENVOLVENDO 
CADASTRAMENTO IN LOCO DE SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS, AUDITORIA FISCAL, 
ENQUADRAMENTO LEGAL, CÁLCULO DOS ENCARGOS LEGAIS E APURAÇÃO TOTAL DO 
DÉBITO COM O MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 23 DE JULHO DE 2021, ÀS 09H00MIN (HO-
RÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 12 de Julho de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2021, Execução dos 
serviços de transporte diversos, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, para o 
dia 22 de Julho de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio 
Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 12 de Julho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 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: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação 
dos serviços de exames de imagem, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde, con-
forme demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 12 de Julho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços continuados de assessoria técnica especializada em in-

fraestrutura escolar para monitoramento das obras financiadas com recursos do MEC/FNDE, 
incluindo acompanhamento das demandas junto ao órgão financiador, além da captação de novos 
recursos na área educacional. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.040 Secretaria Municipal de 
Educação – 12 361 2002 2012 Manutenção da Secretaria de Educação – 390.39 99 1111 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / 02.070 Secretaria de Infraestrutura – 15 122 2002 2045 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura – 3390.39 99 1001 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 30/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04001/2021 - 30.06.21 - NOGUEIRA LIMA SERVICOS E 
CONSTRUCOES LTDA - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONTRATO Nº 1065695–77/2019 – SICONV 889356; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TORRES 
CONSTRUCOES LTDA – EPP - R$ 467.458,53. 

Barra de Santana - PB, 30 de Junho de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO 

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE 
A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONTRATO Nº 
1065695–77/2019 – SICONV 889356. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS DE CONVENIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
CONTRATO nº 1065695–77/2019 – SICONV 889356 – 02.070 Secretaria de Infraestrutura – 15 
451 1001 1022 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana – 23 695 
1001 1031 Construção de Infraestrutura Turística – 44.90.51 – Obras e Instalações.. VIGÊNCIA: 
até 30/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
00101/2021 - 30.06.21 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 467.458,53.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00009/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMO-
TORES, ZERO KM, DO TIPO: HATCH – MOTOR 1.0 e uma PICK–UP Flex, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Razões de interesse público. 

Barra de Santana - PB, 01 de Julho de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2021 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, ÀS 10H00MIN 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: EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE ELETRICO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 011/12; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-
-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 12 de Julho de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

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: Prestação de serviços continuados de assessoria técnica especializada em infraes-
trutura escolar para monitoramento das obras financiadas com recursos do MEC/FNDE, incluindo 
acompanhamento das demandas junto ao órgão financiador, além da captação de novos recursos 
na área educacional; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - R$ 30.000,00.

Barra de Santana - PB, 30 de Junho de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Julho de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE 
KITS DE ENXOVAIS DE BEBÊ, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO NATALIDADE DISTRIBUÍDO 
PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fede-
ral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de Julho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00030/2021
O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM torna 

público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo protocolado pela Empresa FARMAIS 
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS- CNPJ Nº 40.131.611/0001-93, mediante Pregão 
Presencial n° 00030/2021 que tem como objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE FORMA PARCELADA DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS 
- COVID 19, DESTINADOS A DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Da análise do recurso 
à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, no parecerjurídico, DECIDE 
pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado Os autos do processo licitatório encontra-se com 
vista franqueada aos interessados.

Belém, 12 de julho de 2021.
RONALDO GENUINO BARBOSA

Presidente da comissão permanente de licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio Ribeiro, 
74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS 
FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de Julho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 

COMISSÃO DE PREGÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.032/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021
OBJETIVO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios do tipo hortifruti, e polpas de frutas 

destinados as secretarias e órgãos municipais bem como aos programas de ante as condições 
estabelecidas no anexo I e Edital

A reunião dia 08:40 no dia 30 de julho de 2021
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, informação no endereço Rua São José, 35 - Centro -Cacimbas/

PBsite;www.tce.gov.br,cacimbas,Email,cacimbas.cpl@gmail.com,http://www.cacimbas.pb.gov.br/,de 
segundas às sextas-feiras, das 8h às 12hs.

Cacimbas - PB, 09 de julho de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial /PMC

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.033/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021  
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 08:31 horas do dia 26 de julho de 
2021 licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para Aquisição 
Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados a Formação de Kit Merenda Escolar e demais Pro-
gramas da Administração Pública do Município de Cacimbas – PB, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e anexo. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.cacimbas.
pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 09 de julho de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.062.2021

TOMADA DE PREÇO Nº.04/2021
OBJETIVO: Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos 

(lixo urbano) em aterro sanitário ou atividade correlata/assemelhada, devidamente licenciado pelo 
órgão estadual competente, recaindo à empresa a ser contratada, a responsabilidade pelos serviços 
de recebimento, separação, triagem, tratamento e armazenamento, os quais terão que ser realizados 
em locais apropriados e adequados, separando os resíduos orgânicos dos inorgânicos, viabilizando 
a sua destinação final, em local apropriado e adequado, na forma estabelecida pela Federal nº 
12.305/2010, conforme licença expedida por órgão ambiental competente, cuja área para tanto, 
terá que ser de propriedade da empresa contratada, Conforme projeto básico e edital em anexo e 
Lei 8.666/93.   reunião as 11:00hs do dia 30 de julho de 2021 de 2021 na sala da CPL, informação 
no endereço sala da CPL Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB hs, site 
do http://www.cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB, 09 de julho de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE RETOMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09h00min do dia 19 de Julho de 2021, a 
retomada da licitação modalidade Pregão Presencial Nº 00012/2021, tendo em vista a inabilitação 
da empresa ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, por não ter apresentado 
a Certidão de Regularidade Federal item 9.2.5 do edital, conforme prazo concedido pela pregoeira, 
fica convocada a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, para 
negociação dos itens remanescentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1104.  

Casserengue - PB, 12 de Julho de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições por compras de Pneus e Protetores, de fabricações Nacional, destinados à 
Veículos leves, médios e pesados pertencentes à Prefeitura Municipal e aos Fundos Municipais de 
Saúde e Ação Social, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUNDEB 30% / QSE / PNATE / FUS / CUITEIO / FNAS: 
20.400 – 20.608.1002.2012 – 20.600 – 12.361.0008.2015 – 12.361.0008.2016 – 12.361.0008.2017 
– 20.700 – 15.451.1002.2027 – 21.000 – 26.782.0006.2038 – 21.400 – 08.244.0010.2033 – 
08.244.0010.2044 – 08.244.0010.2045 – 08.244.0010.2046 – 40.000 – 10.301.0004.2060 – 40.001 
– 10.301.0004.2067 – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 
85/2021 - 05.07.21 - DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 
- R$ 27.840,00; CT Nº 86/2021 - 05.07.21 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COM DE PÇS P/VEIC 
AUTOMOTORES LTDA-ME - R$ 4.500,00.

Cuitegi, 05 de julho de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de julho de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Elétricos diversos, exercício 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUNDEB 
30% / QSE / FUS e CUSTEIO: 20.100 – 04.122.1002.2003 – 20.200 – 04.122.1002.2005 – 20.300 – 
04.123.0009.2006 – 20.400 – 20.608.1002.2012 – 20.600 – 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2019 
– 20.700 – 15.451.1002.2027 – 21.000 – 26.782.0006.2038 – 21.100 – 27.812.0012.2041 – 
21.200 – 18.542.0015.2043 – 21.400 – 08.244.0010.2033 – 40.000 – 10.301.0004.2054 – 40.001 
– 10.301.0004.2067 – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 
80/2021 - 05.07.21 - LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFO-
NIA LTDA - R$ 13.699,88; CT Nº 81/2021 - 05.07.21 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 
- R$ 210.251,55; CT Nº 82/2021 - 05.07.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 129.450,50; CT Nº 
83/2021 - 05.07.21 - INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - R$ 6.945,25; CT 
Nº 84/2021 - 05.07.21 - KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME - R$ 61.815,00.

Cuitegi, 05 de julho de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS 
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 162/2021

Pregão Presencial Nº 020/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:Pedreiras 
Capoeiras Ltda, CNPJ: 18.421.772/00001-62.Valor total contrato:R$ 296.900,00 (Duzentos e 
noventa e seis mil e novecentos reais) pelos itens 1 e 2. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado 
de pedras de paralelepípedo e pedras para meio-fio, para atender as necessidades do município 
de coremas. Forma de pagamento: De acordo com o fornecimento. Fonte de Recurso: Próprios 
(Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente incorpo-
radas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Início 
dos serviços: Imediato. Execução dos serviços e fornecimento: Em até 05 (Cinco) dias.Vigência do 
contrato: Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais períodos, caso seja necessário. Partes: Irani A. da Silva(Pela contratante) e o Sr. Wendell 
Queiroga Santana(Pela contratada).  

Coremas-PB, 12 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 163/2021

Pregão Presencial Nº 021/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:Minimercado 
e Sacolão Saúde Ltda-ME, CNPJ nº 12.565.486/0001-94. Valor total contrato:R$ 155.092,00 (Cento 
e cinquenta e cinco mil, noventa e dois reais)pelos lotes 1, 2, 3 e 4.Objeto: Prestar o fornecimento de 
gêneros alimentícios destinados para doação de cestas básicas e outras atividades de interesse da 
municipalidade. Forma de pagamento: De acordo com o fornecimento. Fonte de Recurso: Próprios 
do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. 
Início do fornecimento: Imediato. Execução do fornecimento: Diariamente. Vigência do contrato: 
Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 
períodos, caso seja necessário. Partes: Irani A. da Silva(Pela contratante) e a Sra. Maria Nazareno 
Gomes Rodrigues (Pela contratada).  

Coremas-PB, 12 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 145/2021

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PUBLICADO NO DIA 01/07/2021 (DIÁRIO MUNICÍPIO, 
FAMUP E J. AUNIÃO) 

Pregão Presencial Nº 017/2021.Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Francisco 
Aucivan de Moura-ME (Moura Refrigerações), CNPJ: 09.687.370/0001-13. Valor total contrato do 
lote II:R$ 71.500,00 (Setenta e um mil e quinhentos reais).Valor total contrato do lote III:R$ 66.000,00 
(Sessenta e seis mil reais).Objeto:Prestar serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado 
pertencentes as diversas Secretarias (Exceto Saúde e Educação) do Município de Coremas/PB, 
conforme termo de referência.Forma de pagamento: De acordo com a execução dos serviços. Fonte 
de Recurso 01:Recursos próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Fonte de Recurso 02: 
Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.Dotação: QDD/2021, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para 
o exercício seguinte. Início dos serviços: Imediato. Execução dos serviços: Diariamente.Vigência do 
contrato:Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais períodos, caso seja necessário. Partes:Irani A. da Silva(Pela contratante) e o Sr. Francisco 
Aucivan de Moura(Pela contratada).  

Coremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 146/2021

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PUBLICADO NO DIA 01/07/2021 (DIÁRIO MUNICÍPIO, 
FAMUP E J. AUNIÃO) 

Pregão Presencial Nº 017/2021.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB.Contratada:Jonas Amorim 
Carvalho-ME, CNPJ: 33.382.610/0001-56. Valor total contrato:R$ 122.500,00 (Cento e vinte e dois 
mil e quinhentos reais).Objeto:Prestar serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado 
pertencentes as diversas Secretarias (Exceto Saúde e Educação) do Município de Coremas/PB, 
conforme termo de referência.Forma de pagamento: De acordo com a execução dos serviços. Fonte 
de Recurso 01:Recursos próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Fonte de Recurso 02: 
Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.Dotação: QDD/2021, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para 
o exercício seguinte. Início dos serviços: Imediato. Execução dos serviços: Diariamente.Vigência 
do contrato:Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais períodos, caso seja necessário. Partes:Irani A. da Silva(Pela contratante) e o Sr. Jonas 
A. Carvalho(Pela contratada).  

Coremas-PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO Nº 119/2017
Inexigibilidade Nº 021/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: EPE Empresa 

Paraibana de Serv. de Engenharia Ltda, CNPJ: 27.570.223/0001-40.Considerando o serviço objeto 
da avença, ora aditado, fica acrescido por mais 12 (Doze) meses o presente contrato, fundamen-
tado na cláusula quarta, a seguir: Cláusula Quarta (Vigência): A vigência será de 01 (um) ano, 
prorrogavel por igual período caso seja necessário, dentro das hipóteses previstas nos arts. 77 e 
78 da Lei 8.666/93, para pagamento, ainda ser podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso 
seja necessário. Considerando a prorrogação da vigência de 03/07/2020 a 03/07/2021, para a nova 
vigência de 03/07/2021 a 03/07/2021, por conta dos serviços contratados ser considerado de natureza 
continuada, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência;Considerando a prorrogação da 
vigência o valor total aditivado será de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) para o período de 12 (Doze) 
meses.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo.Partes:Irani Alexandrino da Silva(Pela contratante) e o Sr. Diego Romualdo 
de Medeiros (Pela contratada).

Coremas/PB, 14 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS 
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2021

Pregão Presencial Nº 018/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:Susgestão 
- Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52. Valor total contrato: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. Objeto: Prestar o fornecimento de Profissionais de Saúde (Tercei-
rização) 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 Auditoria “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 Especia-
lidades Odontológica “CEO”, e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB. 
Forma de pagamento: De acordo com a execução dos serviços. Fonte de Recurso 01: Recursos 
próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Fonte de Recurso 02: Recursos próprios (Diversos) 
Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. 
Início dos serviços: Imediato. Execução dos serviços: Diariamente. Vigência do contrato: Será de 
1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
caso seja necessário. Partes: Irani A. da Silva(Pela contratante) e o Sr. Ronaldo Estrala dos Santos 
(Pela contratada).  

Coremas-PB, 12 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS 
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 161/2021

Pregão Presencial Nº 019/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:Minimercado 
e Sacolão Saúde Ltda-ME, CNPJ nº 12.565.486/0001-94. Valor total contrato:R$ 139.362,00 (Cen-
to e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais) pelos lotes 1, 2, 3 e 4.Objeto: Prestar o 
fornecimento de hortifrútis para atender as necessidades das diversas secretarias do município de 
Coremas-PB. Forma de pagamento: De acordo com o fornecimento. Fonte de Recurso: Próprios 
do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. 
Início do fornecimento: Imediato. Execução do fornecimento: Diariamente. Vigência do contrato: 
Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 
períodos, caso seja necessário. Partes: Irani A. da Silva(Pela contratante) e a Sra. Maria Nazareno 
Gomes Rodrigues (Pela contratada).  

Coremas-PB, 12 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de teste rápido de antígeno 
COVID-19 (do tipo SWAB de nasofaringe), para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e 
órgãos visando o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Município de Conceição/PB. Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 07h55min horas do dia 20/07/2021. Data e horário 
do início da disputa: 08h00min horas do dia 20/07/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Medida Provisória nº. 1.047/2021, 
Decreto Municipal de N° 016/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. Em razão do disposto no art. 
5 do Medida Provisória nº. 1.047/2021, os prazos do procedimento licitatório foram reduzidos à 
metade. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 12 de julho de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através de sua Pregoeira Substituta, convoca as 
empresas:DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - CNPJ: 07.190.090/0001-70; TACIEL DA SILVA 
SANTOS - CNPJ: 37.639.423/0001-66, credenciadas no Pregão Presencial Nº 00040/2021, para 
a reabertura do mesmo, marcada paraas09:00 horas do dia 29 de Julho de 2021, no Setor de 
Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/PB. Informações no 
horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis.

Telefone: (083) 3250-3222- Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 12 de Julho de 2021

GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2021

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00096/2021, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esporte, Juventude e Lazer no ano de 2021, fica adiado até ulterior deliberação, para 
readequação das especificações a serem licitadas.

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 12 de Julhode2021.

RAMON SORRENTINO BATISTA 
PregoeiroOficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2021

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 03 de Agosto 
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/confecção de itens/equipamentos para 
mobília, com a finalidade de atender às necessidades da nova Sede da Secretaria de Comunicação 
da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, conforme especificações e quantitativos contidos neste 
Termo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 29 de Junho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro – Casserengue – PB, as 09h00min do dia 06 de Agosto de 2021, 
Chamada Pública 00001/2021, para Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, destinados a Secretaria de Educação e Cultura para atendimento da Merenda Escolar 
exercício 2021. Devendo, portanto, os interessados no período de 15/07 à 06/08/2021, apresentar 
o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
habilitação dos fornecedores, no endereço supra mencionado. O preço de compra dos gêneros 
alimentícios será o constante do edital da chamada pública supra e os critérios de seleção e prioriza-
ção estabelecidos no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. 

Casserengue - PB, 12 de Julho de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

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: AQUISIÇÃO DE 03 
(TRÊS) GABINETES ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 26 de Julho 
de 2021. Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 26 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, 12 de Julho de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

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: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLOGICO ITENS FRACASSADOS NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO 0001/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CACHOEIRA DOS íNDIOS–PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 26 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: 
http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bllcompras.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Julho de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de pão tipo 

bisnaga, bebida láctea e queijo mussarela. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: LM Distribuidora Eireli - CNPJ 26.290.355/0001-56. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Km 3 - Conde - PB, no horário Segunda a Quinta das 12:00 as 
18:00 horas e Sexta de 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. O licitante deverá comprovar nesse 
ato a sua regularidade fiscal e trabalhista.

Conde - PB, 12 de Julho de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de carne bovina 

e de frango. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Distribuidora Brazmac 
Ltda - CNPJ 17.020.542/0001-29. LM Distribuidora Eireli - CNPJ 26.290.355/0001-56. INFORMA-
ÇÕES: na sede da CPL, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Km 3 - Conde - PB, no horário Segunda a 
Quinta das 12:00 as 18:00 horas e Sexta de 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. O licitante deverá 
comprovar nesse ato a sua regularidade fiscal e trabalhista.

Conde - PB, 12 de Julho de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros ali-

mentícios diversos. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Horizonte Comercio 
Eireli - CNPJ 29.114.088/0001-54. LM Distribuidora Eireli - CNPJ 26.290.355/0001-56. Mercadinho 
Oliveira Eireli - CNPJ 26.739.555/0001-43. Tatiane Freire de Santana - CNPJ 31.131.079/0001-13. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Km 3 - Conde - PB, no horário 
Segunda a Quinta das 12:00 as 18:00 horas e Sexta de 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. O 
licitante deverá comprovar nesse ato a sua regularidade fiscal e trabalhista.

Conde - PB, 12 de Julho deR 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITRUA MUNICIPAL DE  DONA INÊS

NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal 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 0019/2021, Contrato nº 
0074/2021-CPL, cujo objeto é Aquisição parcelada de equipamentos, materiais e suprimentos de 
informática,  para entregar no prazo de 05 (cinco) dias o pedido referente aos notebooks, enviado via 
e-mail desde o dia 17/06/2021, 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, 09 de Julho de 2021.
ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de links de internet banda larga via fibra óptica; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INTELNET SERVICO DE 
MULTIMIDIA LTDA - R$ 91.070,00; LEMOS & MORAIS LTDA ME - R$ 33.970,00. Convocamos as 
empresas vencedoras, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Ines - PB, 07 de Julho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 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 de construção civil para executar a obra de implantação da com-
plementação da pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel 
Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, na cidade de Dona Inês/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - 
R$ 126.950,15. Convocamos a empresa vencedora, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Ines - PB, 12 de Julho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.100/2021
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2021

OBJETIVO: Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos 
(lixo urbano) em aterro sanitário ou atividade correlata/assemelhada, devidamente licenciado pelo 
órgão estadual competente, recaindo à empresa a ser contratada, a responsabilidade pelos ser-
viços de recebimento, separação, triagem, tratamento e armazenamento, os quais terão que ser 
realizados em locais apropriados e adequados, separando os resíduos orgânicos dos inorgânicos, 
viabilizando a sua destinação final, em local apropriado e adequado, na forma estabelecida pela 
Federal nº 12.305/2010, conforme licença expedida por órgão ambiental competente, cuja área 
para tanto, terá que ser de propriedade da empresa contratada, Conforme projeto básico e edital 
em anexo e Lei 8.666/93.

ABERTURA: 08:30hs do dia 03 de agosto 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, 09  de Julho  de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
ATO AVISO DE RETOMADA DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021
Em relação ao Pregão Presencial de nº 00051/2021, objetivando Locação de caminhão munck 

para serviços de troca de lâmpadas em diversas vias do município., fica retomada a data de 
14/07/2021 as 08h00min para continuação e prosseguimento ao processo em tela  no endereço 
supracitado: sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira, 12de Julhode 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00074/2021, que objetiva: Aquisições de 
testes rápidos para o COVID–19, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 283.750,00.

Guarabira - PB, 07 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para locação de serviços de softwares para melhor funciona-

mento das atividades administrativas do Fundo Municipal de Saúde de Guarabira. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00064/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00307/2021 - 02.07.21 - ELMAR PROCESSAMENTO 
DE DADOS - R$ 11.880,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para locação de serviços de softwares para melhor funcio-

namento das atividades administrativas da Prefeitura Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00063/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 00306/2021 - 02.07.21 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - R$ 116.880,00.

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ERRATA A PREGÃO PRESENCIAL Nº 000772021 

 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de 
licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00077 
/2021 que objetiva a Aquisições parceladas de Materiais e equipamentos de segurança (EPI) para 
suprir as demandas dos diversos setores da administração municipal , DESCONSIDERAR OS 
ITENS 9.2.15 e 9.2.16 Do edital de modo que a referida documentação não será exigida para fins 
de habilitação. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

                                                                             Guarabira - PB, 12 de Julho   de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00023/2021

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 DV00023/2021, 
que objetiva: SERVIÇO DE APOIO, DESLOCAMENTO E ASSISTENCIA A PACIENTES ENCA-
MINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE 
CAMPINA GRANDE– PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARCOS AURELIO PEREIRA DE GOUVEIA JUNIOR - R$ 12.000,00.

Igaracy - PB, 12 de Julho de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00023/2021. OBJETO: SERVIÇO DE APOIO, DESLO-
CAMENTO E ASSISTENCIA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE– PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 12/07/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
odontológicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 12 de Julho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços técnicos especia-
lizados de apoio à infraestrutura da rede de dados e suporte aos sistemas operacionais utilizados 
pela administração municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 12 de Julho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de coleta, transporte, tratamento 
por termo destruição e destinação final dos resíduos do serviço de saúde gerados pelas Unidades de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 12 de Julho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATUBA-PB; No uso de suas atribuições legais e em confor-
midade a Lei 8.666/93, art. 49, CONSIDERANDO que em razão das informações contidas no 
relatório da CPL e do Parecer Jurídico pela viabilidade da Anulação do processo Administrativo nº 
210323PP00008 – PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021, que tem como Objeto:Aquisição parcelada 
de Medicamentos Padronizados, em atendimento as demandas operacionais deste Município. Em 
virtude de sanar falhas pela inobservância da Comissão de Licitações em não atender o que está 
preconizado na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e pelo Ofício Circular nº 
08/2021 – TCE-PB GAPRE de 07 de Abril de 2021 –RESOLVE ANULAR o Processo Licitatório 
Citado em Tela. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 09 de Julho de 2021.
JOSMAR LACERDA MARTINS

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE RESCISÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
DE CONTRATO Nº 00114/2020.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 201008PE00006. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FPM HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70. Objeto da rescisão: Contrato nº 00114/2020, oriundo do Pregão 
Eletrônico nº 0006/2020, que tem como Objeto: Aquisição de Aparelho de Raio X fixo digital com 
01 Impressora a Laser Policromática para impressão de Radiografia Digital, Ultrassonografia, en-
doscopia, Tomografia (em papel) , destinado as demandas operacionais da secretaria   de Saúde 
deste Município. Fundamento da rescisão: Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, no art. 58, inciso 
II, combinado com art. Nº 78, XII e 79, inciso I. 

Itatuba – PB, 09 de Julho de 2021.
JOSMAR LACERDA MARTINS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2021/015192/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.005/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

da Conclusão da Obra de Implantação do Terminal de Integração do Valentina em João Pessoa/PB
Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas 

todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo 
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e 
adjudico o objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licita-
ção, declarando vencedora da licitação à empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 
- CNPJ Nº 18.715.796/0001-24, no valor global de R$ 3.550.000,00 (Três milhões quinhentos e 
cinquenta mil reais)).

João Pessoa, 09 de julho de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

 DO CONTRATO Nº. 14.010/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33.004/2020/SEPLAN

CONTRATANTE: Município de João Pessoa 
CONTRATADA: MOC Serviços de Construção Ltda., CNPJ 01.088.740/0001-94 
OBJETO: Manutenção corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas 

e ambientes na cozinha Comunitária do Timbó em João Pessoa (Lote 04).
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 14.010/2020 a partir 

de 15/06/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 15 de junho de 2021
Felipe Matos Leitão

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDOS DE 23 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IPÊS, BESSA, GEISEL, GRAMAME, 
ALTO DO CÉU, GROTÃO, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCIONÁRIOS 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DE 
MUMBABA: RUA TRAVESSA ARÁBIA, RUA ESCÓCIA, RUA ANGOLA, RUA IRAQUE, RUA DA 
ISLÂNDIA, RUA DINAMARCA, RUA HOLANDA, RUA JAMAICA, RUA CUBA, RUA ÁFRICA, RUA 
CIDADE DE ALHANDRA - 11 RUAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.033/2021

Chave O9DV-1O33-TCLC-U4MR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM-

PEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.
Data da sessão: 26/07/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 12 de julho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
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 à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, a Licença 

Prévia para URBANIZAÇÃO BAIRRO SÃO JOSÉ, no bairro São José e em Manaíra, em João 
Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 5MKT-8HS7-2RXY-WTL4

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09015/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/040483
CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 882851

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCO-
LARES, CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO EM ABS, CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 
LARANJA EM ABS E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- 
SEDEC.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 13/07/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 23/07/2021, às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br 
e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 13 de julho de 2021.

João Pessoa, 12 de julho de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.035/2021

CHAVE CGM: A315-U0EC-XKFM-Y3H4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO  PREVENTIVA E CORRETIVA E REVISÕES PERIÓDICAS NOS 2 (DOIS) DU-
PLICADORES DA GRÁFICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/008116.
Data da sessão: 26/07/2021
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, 12 de julho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021. Processo: 18822/2021
Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 

40.955.403/0001-09 Contratado: JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME – CNPJ nº 40.964.157/0001-51. 
OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos de ar-condicionado com reposição de peças. Registro CGM: 24RL-FE3O-90AK-
-KPQA. Vigência 12/07/2022

LOTE   
TR Item ESPECIFICAÇÃO QNTD VALOR 

TOTAL

1 1 9.000 BTUS  manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. 11 R$ 520,00

1 2 12.000 BTUS  manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. 26 R$ 1.300,00

1 3 18.000 BTUS manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. 3 R$ 200,00

1 4 18.500 BTUS  manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças.. 2 R$ 130,00

1 5 22.000 BTUS manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. 3 R$ 230,00

1 6 24.000 BTUS  manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças.. 3 R$ 200,00

1 7 29.000 BTUS  manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. 3 R$ 200,00

1 8 36.000 BTUS manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. 1 R$ 75,00

João Pessoa, 12 de Julho de 2021.
CAROLINE FERREIRA AGRA

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 026/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2021
OBJETO: 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.

 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 

epígrafe as empresas: ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA – itens: 01,03,04,08,09,10,11,12,13,14,
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(PB), 8 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

O Prefeito Constitucional do Município de Juarez Távora, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, vem CONVOCAR as empresas: ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 
35.016.277/0001-97, com sede na Rua Aloísio Batista da Silva, 148-A – Universitário – Campina 
Grande – PB; e MULTIMÍDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI 
– ME, CNPJ nº 09.368.621/0001-05, com sede na Rua Manoel Leonardo Gomes, 466 – Jardim 
Paulistano – Campina Grande -  PB, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data 
desta publicação,

comparecer junto ao Setor de Licitações da Prefeitura objetivando a assinatura dos respectivos 
contratos de referentes ao Pregão Presencial nº 00016/2021, onde a mesma foram vencedoras, 
sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. 

 Juarez Távora(PB), 8 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 50/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS - ME, CNPJ nº 26.525.467/0001-49.
OBJETO: Locação de: sistema de sonorização, serviços de transmissão para redes sociais, 

sistema de iluminação e palco, para realização de uma live durante as festividades de Emancipação 
Política da cidade de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa: ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS - ME, CNPJ 
nº 26.525.467/0001-49.

OBJETO: Locação de: sistema de sonorização, serviços de transmissão para redes sociais, 
sistema de iluminação e palco, para realização de uma live durante as festividades de Emancipação 
Política da cidade de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa: ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS - ME, CNPJ 
nº 26.525.467/0001-49.

OBJETO: Contratação de bandas musicais (Nattan Vinícius, Betinho dos Teclados, Cinthia 
Rodrigues e Augustinho e Forró das Trilhas), para realização de apresentações artísticas na live de 
comemoração das festividades de Emancipação Política da cidade de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 (Sete mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 51/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS - ME, CNPJ nº 26.525.467/0001-49.
OBJETO: Contratação das Bandas Musicais: Nattan Vinícius, Betinho dos Teclados, Cinthia 

Rodrigues e Augustinho e Forró das Trilhas, para realização de apresentações artísticas na live 
de comemoração das festividades de Emancipação Política da cidade de Juarez Távora, no dia 
16/07/2021.

VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 (Sete mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que fará realizar o certame 

licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 002/2021 (Processo Administrativo Nº 081/2021). 
Hora prevista para o início da sessão pública: Às 14h00min (quatorze horas) do dia 29/07/2021. 
Local previsto para realização da sessão pública: Quadra da Escola Municipal Alcides Carneiro, 
localizada na Rua José Américo de Almeida, Nº S/N, Bairro: Centro, Cidade: Livramento-PB.Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na Construção de 01 
(Uma) Passagem Molhada para adequação de estrada vicinal(Lado esquerdo de 30,08m, Centro 
de 22,25m, Lado direito de 25,52m), localizada no Sítio Ariusde Livramento-PB. Fonte de recursos: 
Governo Federal (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento),Contrato de repasse Nº 
896131/2019/MAPA/CAIXA, e recursos próprios previsto no orçamento vigente do município de 
Livramento-PB.Tipo de julgamento: Menor preço global. Informações junto a CPL: No horário das 
08h:00 às 12h:00 horas dos dias úteis. E-mail exclusivo para recursos: Sala da CPL (pmllicitaco-
es@gmail.com). Cópia do Edital: Sala da CPL (livramento.pb.gov.br/licitacoes). Recomendações 
do presidente da CPL: a) Os interessados, durante sua permanência (quadra da escola) fiquem a 
uma distante mínima uns dos outros de 2,5 (Dois metros e meio) fila sim e outra não; b) Os interes-
sados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento 
de mortalidade pela Covid-19, poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão 
Pública, terão acesso até o limite de 50 (Vinte) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da 
mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores 
de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar) poderá nomear um procurador; e) É obrigatório 
para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar 
contato físico, para sua maior segurança.

Livramento-PB, 12 de julho de 2021
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que fará realizar o certame 

licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 003/2021 (Processo Administrativo Nº 082/2021). 
Hora prevista para o início da sessão pública: Às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) do dia 
29/07/2021. Local previsto para realização da sessão pública: Quadra da Escola Municipal Alcides 
Carneiro, localizada na Rua José Américo de Almeida, Nº S/N, Bairro: Centro, Cidade: Livramento-PB.
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na Pavimentação 
em paralelepípedo de 03 (Três) vias urbanas (Rua José Estevão Maranhão - Estaca 0 a 8+10m, 
Rua José Estevão Maranhão - Estaca 8+10m a 16+2,76m, Rua José Estevão Maranhão - Estaca 
16+2,76m a 18+11,69m) todas localizadas na Zona Urbana de Livramento-PB. Fonte de recursos: 
Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Regional),Contrato de repasse Nº 889431/2019/
MDR/CAIXA, e recursos próprios previsto no orçamento vigente do município de Livramento-PB.
Tipo de julgamento: Menor preço global. Informações junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00 
horas dos dias úteis. E-mail exclusivo para recursos: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Cópia 
do Edital: Sala da CPL (livramento.pb.gov.br/licitacoes). Recomendações do presidente da CPL: a) 
Os interessados, durante sua permanência (quadra da escola) fiquem a uma distante mínima uns 
dos outros de 2,5 (Dois metros e meio) fila sim e outra não; b) Os interessados maiores de 60 anos 
e os portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento de mortalidade pela Covid-19, 
poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite 
de 50 (Vinte) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e 
outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade 
de respirar) poderá nomear um procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua 
permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Livramento-PB, 12 de julho de 2021
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que fará realizar o certame 

licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 001/2021 (Processo Administrativo Nº 080/2021). Hora 
prevista para o início da sessão pública:Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 29/07/2021.
Local previsto para realização da sessão pública:Quadra da Escola Municipal Alcides Carneiro, 
localizada na Rua José Américo de Almeida, Nº S/N, Bairro: Centro, Cidade: Livramento-PB.Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na Pavimentação em 
paralelepípedode 04 (Quatro) vias urbanas (Rua Helena Barbosa da Silva, Rua Erotildes Maria de 
Brito, Rua Severina Josefa da Conceição, Rua Otacílio Nunes da Nóbrega) todas localizadas na 
Zona Urbana de Livramento-PB. Fonte de recursos: Governo Federal (Ministério do Desenvolvi-
mento Regional),Contrato de repasse Nº 896130/2019/MDR/CAIXA, e recursospróprios previsto 
noorçamento vigente domunicípio de Livramento-PB.Tipo de julgamento: Menor preço global.Infor-
mações junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00 horas dos dias úteis. E-mail exclusivo para 
recursos:Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Cópia do Edital:Sala da CPL (livramento.pb.gov.
br/licitacoes). Recomendações do presidente da CPL: a) Os interessados, durante sua permanência 
(quadra da escola) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 2,5 (Dois metros e meio) fila 
sim e outra não; b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, 
que compõem risco de aumento de mortalidade pela Covid-19, poderá nomear um procurador; c) 
No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 50 (Vinte) pessoas, incluindo 
nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas 
(Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar) poderá nomear um 
procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Livramento-PB, 12 de julho de 2021
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 053/2021
Pregão Presencial – SRP nº 012/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB, comunica aos interessados que realizará 
o Pregão Presencial SRP nº 012/2021 em 23/07/2021 às 08h30min. Objeto: Registro de Preços para 
eventual contratação de laboratório para confecção de Próteses Dentárias, destinados aos usuários 
da rede municipal de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. O edital disponível nos seguintes 
endereços: www.lagoadedentro.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da 
CPL, na Rua Alfredo Chaves, S/N – Centro, Lagoa de Dentro - PB, no horário das 08:00 às 13:00 
horas ou através do e-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro – PB, 02 de julho de 2021
Erica Andrade Paula da Silva

- Gestora do FMS -

M

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público nos termos Lei federal nº 10.520/2002, 

sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas alterações e com fulcro no 
decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá, no dia 
27 de Julho de 2021 as 10:30, tendo como objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados 
a atender as necessidades das diversas secretarias municipais, Informações na Praça João José 
Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB CEP: 58.338-000, e-mail: cplpilar9@gmail.com. 

 PILAR 08 de Julho de 2021
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO.

PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público nos termos Lei federal nº 10.520/2002, 

sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas alterações e com fulcro no 
decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá, no 
dia 23 de Julho de 2021 as 10:30, tendo como objetivo: Aquisição de Kits Alimentícios, destinados 
a atender as diversas secretarias municipais; reunião ocorrerá na forma eletrônica, Informações na 
Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB CEP: 58.338-000, e-mail: cplpilar9@gmail.com 

 PILAR 08 de Julho de 2021
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO.

PREGOEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade 
de Patos, às 08:30 horas do dia 23 de julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para:  Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios e outros para atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Patos – PB, conforme especificação no edital e seus 
anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
demais legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 12 de julho de 2021
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos, 
às 13:00 horas do dia 23 de julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para:  Contratação de empresa para prestação de serviços na veiculação de matérias, ações, 
atividades e atos institucionais de forma impressa e eletrônica desenvolvidas pela Câmara Municipal 
de Patos - PB, conforme especificação no edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação pertinente. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail: 
licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 12 de julho de 2021
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2021
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada 

Pública n. 00001/2021 a partir do dia 12 de Julho de 2021, das 08:00 às 12:00 horas, com o objeto 
credenciamento de pessoa Jurídica prestação de serviços especializados na área de saúde com 
atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, CAPS TM (Transtorno Mental), 
CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) CAPS-i (Centro de Atenção Psicos-
social infanto-juvenil), CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), plantonistas/urgentistas 
e Psiquiatra Urgentista para o SAMU, UPA, serviços especializados de odontólogo para o aten-
dimento no Programa de Saúde da Família (PSF), serviços de atendimento odontológico para o 
CEO (Centro de Especialidades odontológico), Médico Auditor, Médico autorizador, Médico para 
programa Melhor em Casa, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB. O edital está 
disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 12 de Julho de 2021.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0001/2021, em 14.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL:Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer combus-

tível com o abastecimento na região do município de Campina Grande, atendendo necessidades de 
todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó -PB, durante o exercício de 2021.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 12 de Julho de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0006/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer 

combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 12 de Julho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 Nº 00018/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 
posteriores.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de forma emergencial de materiais de limpeza 
de uso doméstico e pessoal, destinados a várias secretarias do Município de Pedra Branca-PB, 
conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa JOSE ALMAIR PEREIRA 
- ME – CNPJ nº 18.562.663/0001-65, com o valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 07 de julho de 2021.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 00018/2021
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00018/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação de empresa especializada para para 
aquisição de forma emergencial de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a 
várias secretarias do Município de Pedra Branca-PB, no sentindo de suprir as necessidade da Secre-
taria Municipal de Saúde, A empresa JOSE ALMAIR PEREIRA - ME – CNPJ nº 18.562.663/0001-65, 
com o valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Pedra Branca - PB, em 07 de julho de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00018/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00018/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - JOSE ALMAIR PEREIRA - ME – CNPJ nº 18.562.663/0001-65
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de forma emergencial de materiais de limpeza 

de uso doméstico e pessoal, destinados a várias secretarias do Município de Pedra Branca-PB.
VALOR GLOBAL R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca - PB, em 08 de julho de 2021
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00015/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de material médico 

hospitalar. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Allfamed Comercio 
Atacadista de Medicamentos Ltda - CNPJ 31.187.918/0001-15. C R Vieira Produtos Hospitalares - 
CNPJ 37.970.604/0001-70. Euromed Comercio de Medicamentos Ltda - CNPJ 27.985.664/0001-03. 
Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ 26.156.923/0001-20. Global Comercial Eireli 
-me - CNPJ 17.892.706/0001-08. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Sala da Comissão de Licitações - Passagem 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34783001.

Passagem - PB, 13 de Julho de 2021
GERALDO JANDUIR DA SILVA SANTOS

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 26 
de julho de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 12 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:15 horas do dia 27 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos odontológicos 
diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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: (). E-mail: licitacao-
pmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 12 de Julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Julho de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de materiais odontológicos diversos, 
para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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: (). E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 12 de Julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  

RATIFICAÇÃO
 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nº AD00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS, 
INCLUINDO RUAS, PRAÇAS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS COMO MEDIDA PREVENTIVA AO 
CONTÁGIO DA COVID–19; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: IOA SERVICOS 
E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 123.930,00.

São João do Tigre - PB, 06 de Julho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NA ÁREA DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS, INCLUINDO 
RUAS, PRAÇAS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO 
DA COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2021 - Ata de 
Registro de Preços nº 015/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 015/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE – 10 301 2006 2020 – ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 305 2009 
2025 – MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 09/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 07201/2021 - 09.07.21 - IOA SERVICOS E PRODUCAO 
MUSICAL EIRELI - R$ 123.930,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  

RATIFICAÇÃO
 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nº AD00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS UR-
BANAS, COMPREENDENDO A DESINSETIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE TERMONEBULIZAÇÃO 
(FUMACÊ) OARA O AUXÍLIO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR 
DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 96.000,00.

São João do Tigre - PB, 06 de Julho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREEN-
DENDO A DESINSETIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE TERMONEBULIZAÇÃO (FUMACÊ) OARA O 
AUXÍLIO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E 
CHIKUNGUNYA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2021 - Ata de 
Registro de Preços nº 014/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 014/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE – 10 301 2006 2020 – ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 305 2009 
2025 – MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 07/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 07301/2021 - 07.07.21 - IOA SERVICOS E PRODUCAO 
MUSICAL EIRELI - R$ 96.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Av. Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Julho de 2021, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (um) Veículo tipo 
passeio em tempo integral, quilometragem livre, para atendimentos das atividades administrativas 
da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo Municipal, por um periodo de 12 doze) 
meses. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3283–2586. Edital: www.camaramsape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 07 de Julho de 2021
EDER SEVERINO DA SILVA

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Av. Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação dos Sistemas Software: Sistema 
de Contabilidade Pública, integrado ao portal de transparência, Folha de Pagamento e Licitação, 
para atendimentos das atividades administrativas dasta Casa Legislativa, por um periodo de 12 
doze) meses. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3283–2586. Edital: www.camaramsape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 07 de Julho de 2021
 EDER SEVERINO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Muniz de Brito, 142 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 29 de julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-
VEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS 
DESTA 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 
Municipal nº 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 35421055. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com; http://santahelena.pb.gov.br/. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 12 de Julho de 2021
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Muniz de Brito, 142 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site bll.org.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO. 
Abertura da sessão publica: 8:30 horas do dia 26 de JULHO de 2021. Início da fase de lances: 09:00 
horas do dia 26 de JULHO de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: 
cplsantahelena.pb@gmail.com. Edital: BLL COMPRAS; www.tce.pb.gov.br; bll.org.br. 

Santa Helena - PB, 12 de Julho de 2021
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial
  

  ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Muniz de Brito, 142 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site www.bllcompras.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE AUTOMOVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SANTA HELENA. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 28 de Julho de 2021. 
Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-
-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bllcompras.com.br. 

Santa Helena - PB, 12de Julho de 2021
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA 

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Muniz de Brito, 142 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site www.bllcompras.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATÓRIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA. Abertura 
da sessão pública: 8:30 horas do dia 27 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 9:00 horas do 
dia 27 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 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.
COM. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bllcompras.com.br. 

Santa Helena - PB, 12de Julho de 2021
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada 
por menor preço global de OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE LOURDES NO 
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO–PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI - Valor: R$ 154.448,41. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3685–1073.
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. .

Sertãozinho - PB, 09 de Julho de 2021
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
de Informática para as Secretarias pertencentes a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO 
- R$ 9.170,00; LICITA HB INFORMATICA 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, 12 de Julho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
28 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Materiais de Construção para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e suas secretarias. 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 10/09; Decreto Municipal nº 00023/17; 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, 12 de Julho de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado do julgamento das propostas de preços referente à licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2021, Tipo Menor Preço Global , que tem como objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO 
E REFORMA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E EMEF 
ANTONIO FERREIRA NUNES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB, conforme edital e projeto básico,  declarando CLASSIFICADAS as propostas das 
empresas A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ 09.047.935/0001-06 (4° lugar), 
CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 18.751.796/0001-24 (1° lugar), CONCEITO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA – CNPJ 05.404.338/0001-22 (2° lugar)e CONSTRUTORA BR-
TEC LTDA – CNPJ 13.493.236/0001-59 (3° lugar). Declarando, assim, VENCEDORA do certame 
a empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 18.751.796/0001-24, valor global 
da proposta R$ 1.256.483,70 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta 
e três reais e setenta centavos). Abre-se vistas aos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos.

Santa Rita - PB, 12de julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado do julgamento das propostas de preços referente à licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2021, Tipo Menor Preço Global , que tem como objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO 
E REFORMA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E EMEF 
ANTONIO FERREIRA NUNES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB, conforme edital e projeto básico,  declarando CLASSIFICADAS as propostas das 
empresas A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ 09.047.935/0001-06 (4° lugar), 
CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 18.751.796/0001-24 (1° lugar), CONCEITO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA – CNPJ 05.404.338/0001-22 (2° lugar)e CONSTRUTORA BR-
TEC LTDA – CNPJ 13.493.236/0001-59 (3° lugar). Declarando, assim, VENCEDORA do certame 
a empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 18.751.796/0001-24, valor global 
da proposta R$ 1.256.483,70 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta 
e três reais e setenta centavos). Abre-se vistas aos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos.

Santa Rita - PB, 12de julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Pregão Eletrônico nº 035/2021

Processo n° 112/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE 
SANTA RITA/PB

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Rita, PB, torna público que está suspenso temporaria-
mente o Pregão Eletrônico, em epígrafe, em razão do deferimento de impugnação apresentada pela 
empresa Hot Digital Comercio e Serviço de Impressão Ltda, inscrita no CNPJ n° 07.220.883/0001-94. 
A continuidade do procedimento licitatório será divulgada através dos meios utilizados anteriormente.

Santa Rita, 12 de julho de 2021.
Valquiria Silva de Araujo
Pregoeira Oficial - PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO 
Nº CONVÊNIO Nº 36/2020. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 23 de Julho de 2021. 
Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 23 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 12 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE PARA EXAME DE 
BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE – REPUBLICAÇÃO. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 12 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim  torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim – PB,  
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação dos serviços de elaboração de planos de trabalhos, assessoria e acompanhamento de 
projetos junto aos Ministérios, Secretarias de Estado, Autarquias e Órgãos Públicos para o Município 
de São José do Bonfim – PB. Data e horário da sessão pública: às 09:00hs/min do dia 28/07/2021. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Muni-
cipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José do Bonfim - PB, 12 de Julho de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim  torna público que fará realizar através do Pre-
goeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim 
– PB,  licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
consumo, expediente e didático para as secretarias do Município de São José do Bonfim/PB e aos 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Data e 
horário da sessão pública: às 11:00hs/min do dia 28/07/2021. 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. 

São José do Bonfim - PB,  12 de Julho de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 02.020 SEC. FINANÇAS, 
PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, 
PLAN E ADMINIST 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.0000 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO EE CULTURA 04000.12.361.2010.2009 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
–FUNDEB 40 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04000.12.361.2010.2010 MANTER 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04000.12.365.2010.2017 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE COSNUMO 04000.12.365.2010.2018 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 05.000 
SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S 05000.10.301.2008.2026 MANUTENÇÃO ASPS – BLC CUS-
TEIO: ATENÇÃO BASICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 05000.10.302.2006.2031 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 05000.10.302.2006.2032 MANUT ASPS–BLC.CUSTEIO: MAC ALTA COMPLEXI-
DADE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 07.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL – FMAS 07000.08.244.2005.2044 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 08000 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS UR-
BANOS 08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANSP OBRAS E SERV 
URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00090/2021 - 07.07.21 
- BERENILSON DA COSTA ARAUJO - R$ 54.965,35; CT Nº 00091/2021 - 07.07.21 - DELVALLE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 58.770,80; CT Nº 00092/2021 - 07.07.21 - LUMIART CO-
MERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 51.015,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2021, 
que objetiva: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PEDRO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA FILHO 35904374801 - R$ 17.110,00.

Tacima - PB, 12 de Julho de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00007/2021. OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Admi-
nistração, Finanças e Planejamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/07/2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
Registro CGE Nº 19-01267-6

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica ao(S)s participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 09/2020 (Serviços de Supervisão, Fiscalização 
e Controle de Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Ambiental e Restauração de 
Obras de Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa Rodoviário em execução pelo Governo 
do Estado), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão 
quanto ao julgamento que classificou as empresas: BOREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE 
CLASSIFICADORA LTDA, ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, DYNATEST ENGENHARIA LTDA, 
STE – SERVIÇOS TÈCNICOS DE ENGENHARIA S/A, JBR ENGENHARIA LTDA, GEOSISTEMAS 
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, STRATA ENGENHARIA LTDA, MAGNA ENGENHARIA 
LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A todas com as pontuações máximas – 
100 pontos e MPB SANEAMENTO LIMITADA – com pontuação 87  pontos,  e marca reunião para 
abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia14/07/2021  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 12 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, inscrita noCNPJnº 12.011.855/0001-
05, torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Operacional, para 
uma edificação multifamiliar, localizado na rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, s/n– Gramame, 
bloco D, do Residencial Village Cowboy I, setor 56, quadra 174, lote 0283- João Pessoa– PB.

MCR HOLDING E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ nº 33.551.787/0001-39, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação, para Incorporação de empreendimentos imobiliários e Loteamento de imóveis 
próprios,situada à Rodovia BR-230, Lote B – 1 Quadra A, nº 11034 – sala nº 603B– Loteamento 
Costa Verde, Renascer, Cabedelo-PB, CEP: 58108-012, Estado da Paraíba.

A JVR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 24.282.188/0001-76, torna público 
que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO para o CONDOMÍNIO DE GALPÕES, 
destinados a fins industriais e/ou comerciais, construído na Rua Projetada 03, nº 377, galpões 
‘A’/’B’/’C’/’D’,(lote 06R | quadra 04 | loteamento Progresso), no bairro Parque Esperança, em 
Cabedelo (PB).

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1234/2021, em João Pessoa, 30 de Junho de 2021 - 
Prazo 730 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO= MUNICIPIO: 
JUAREZ TÁVORA, ITATUBA, INGÁ E ZUMBI - UF: PB. Processo: 2021-003630/TEC/LO-2193.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CABEDELO – SINDCAB - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - GERAL EXTRAORDINÁRIA – RATIFICAÇÃO 
DE FUNTAÇÃO E ELEIÇÕES GERAIS - O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Cabedelo - SINDCAB, CNPJ nº 01.958.626/0001-78, Alexandro Batista de Lima, 
CPF nº 854.646.604-10, residente e domiciliado na Rua Vicente Vita, 129, Poço, Cabedelo-PB, 
CEP 58.101-418, convoca todos os servidores públicos municipais ativos e inativos da Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal e autarquias públicas municipais de Cabedelo-PB, para partici-
parem de uma Assembleia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: 
DATA: 03/08/2021, às 15h00min em primeira convocação com todos os servidores da base, e às 
16h00min, em segunda convocação, com os servidores presentes. LOCAL: Sede do Sindicato. 
ENDEREÇO: Rua Desemb. Manuel Felício Pinto, 97 – Centro – Cabedelo-PB – CEP 58.101-042. 
PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do SINDCAB; 2 – Ratificação da última eleição e posse 
da Diretoria e Conselho Fiscal e respectivos suplentes, bem como a recomposição ocorrida; 3 – 
Modificação e aprovação do Estatuto; 4 – Escolha da Comissão Eleitoral para gerir as Eleições 
Gerais 2021; 5 – Aprovação do Calendário Eleitoral; 6 – Outros pontos. Cabedelo/PB, 12 de julho 
de 2021. Alexandro Batista de Lima – Presidente.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA
PARAIBA – EM LIQUIDAÇÃO

Av. Jornalista Assis Chateaubriand,2630 – Distrito Industrial
CEP: 58.411-450 – Campina Grande – PB.

Fone: +55 (83) 3331.4909 Fax: +55 (83) 3331.4930
e-mail: cdrm_pb@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM/
PB “ Em Liquidação”

CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA a realizarse às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2021, na sede da sociedade, situada à 
Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) fixar a remuneração do Conselho 
Fiscal e b) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: A presente convocação está de 
conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 08 de julho de 2021.
JOSÉ SAMARONY DE SOUSA ALVES

CDRM / Liquidante

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
PROCESSO Nº 19.000.026480.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIE-
NE E LIMPEZA, destinado aos seguintes órgãos: CASA MILITAR DO GORVENADOR - CMG E 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/07/2021 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, rea-
lizará 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: gelic08@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 21-01222-6
João Pessoa, 12 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2021
PROCESSO Nº 22.208.000016.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S):AQUISIÇÃO DE TELESCÓPIO,destinado àFUNDAÇÃO CENTRO 
INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/07/2021 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, rea-
lizará a licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.
br.A Gerência de Licitação é localizada naAv. 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 CGEnº21-01209-6
João Pessoa, 12 de julhode 2021

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2021

REGISTRO Nº 21-01245-9
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - 

PB - (MUTIRÃO DO SERROTÃO).
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de julho de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 09 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL               

EDITAL DE CITAÇÃO
 COMARCA DA CAPITAL. 6ª Vara Cível. Edital de Citação. PRAZO 30 (Trinta) DIAS. A Doutora 

Ana Amélia Andrade Alecrim Câmara, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, em virtude da 
Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo, se processam aos termos da Ação Execução de Título Extra Judicial, Processo, 
nº. 0009549-66.2014.8.15.2001, em que figura como Exequente o BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/A e  Executados POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA e WALTER VIEIRA DE 
SOUZA FILHO. E, é o presente para CITAR o POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA, CNPJ/
MF 08.682.569/0001-96  e WALTER VIEIRA DE SOUZA FILHO, CPF/MF 463.922.114-20, que se 
encontram em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 
da dívida, no valor de R$ 122.500,64 (cento e vinte e dois mil, quinhentos reais e sessenta e 
quatro centavos), devidamente corrigida e acrescida de demais cominações legais, iniciando-se 
a contagem a partir da efetivação da citação (art. 829, CPC/2015), cientificando-a que, havendo o 
pagamento integral, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 
principal, serão reduzidos pela metade. Ficando advertido que, em caso de revelia será nomeado 
curador especial, nos termos do disposto no inciso IV art.257 do NCPC. E, para que mais tarde 
não se alegue ignorância, mandou a MM Juíza expedir o presente edital que será publicado, na 
forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da 
Paraíba, ao 01 de Julho de 2021. Eu, Tâmara Gomes Cirilo, Técnica Judiciária, Digitei. (a) Ana 
Amelia Andrade Alecrim Camara, Juíza de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO
 Comarca de Sapé/PB - 3ª Vara Mista. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 0001087-

31.2011.8.15.0351. Ação: Execução. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 3ª Vara Mista de Sapé, 
em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente 
Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTOR: 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de JOÃO GOMES DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 250.448.694-49 e RG sob n° 659799 SSP/PB, que 
através do presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) 
acima referido(a), atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de três dias, pagar 
integralmente a dívida R$  47.864,13 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e 
treze centavos), acrescido de encargos financeiros ou oferecer embargos. Caso não seja efetu-
ado o pagamento, o Exequente desde já requer a penhora de tantos bens quantos bastem para 
garantia da execução, e sua avaliação, Iavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o(s) 
Executado(s), com a advertência de que o prazo para embargos é de 15 (quinze) dias. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado no Diário da Justiça. 3ª Vara 
Mista de Sapé-Pb, 01 de julho de 2021. Eu, Josilene dos Santos Gomes Ferreira, Técnico/Analista 
Judiciário desta Vara, o digitei. Renan do Valle Melo Marques, Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE LOTEAMENTO
OOficial do Registro de Imóveis do Serviço do Único Ofício de Pilar/PB (CNS 07.140-7)faz saber 

a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, nos termos do art. 19 da 
Lei Federal n° 6.766/1979, a MASTERPLAN INCORPORAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, constituída sob a forma de sociedade limitada, inscrita no CNPJ n° 14.835.798/0001-04, 
representada pelo seusócio-administrador,MARDÔNIO CARVALHO CIRILO, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do RG n°1.229.064, expedido pelaSSP/PB, inscrito no CPF sob o n° 
646.800.704-63, residente e domiciliado na Avenida João Cirilo, s/n, Condomínio Vila Real, Casa 
56, Bairro do Altiplano, em João Pessoa-PB, requereu o registro do loteamento denominado “FA-
ZENDA REAL COUNTRY III”, localizado na BR230, Km 63,5, Propriedade Menino de Engenho/
Fazenda Real Country III, área urbana do Município de São Miguel de Taipu/PB, compreenden-
doárea total do terreno de738.300,00m2 (73,83 ha); área total dos lotes de301.693,00m2; área 
de ruas e calçadas de153.213,26m2; área de lazer e serviços de51.084,86m2; área verde de 
135.088,36m² e área de APP de97.220,52m2, sendo composto de 32 (trinta e duas) quadras, 
totalizando 928 (novecentos e vinte e oito) lotes residenciais, compreendendo uma área total 
loteada de 738.300,00m2, situado em zona urbana, da seguinte forma:área de expansão urbana 
localizada nas proximidades doperímetro urbano do Município de São Miguel de Taipu/PB, con-
forme certidão de uso e ocupação do solo e Lei n° 328/2019, ambos anexos a este documento, 
registrada no Registro Único de Imóveis de PILAR/PB sob amatricula nº 2.209, fls. 093, Livro nº 
2-R, com perímetro de 3.637,52 metros, limitando-se ao NORTE com a BR230; ao SUL com 03 
lotes de terra da antiga Fazenda Itapuá, atualmente de propriedade do INCRA;ao LESTE com área 
de terras denominada Fazenda Real Residence Country; e ao OESTE com o limite da ferrovia.Faz 
saber também que toda a documentação que instruiu o requerimento do registro do loteamento 
encontra-se depositada nesta Serventia, situada na Av. Anísio Pereira Borges, 161, Centro, em 
Pilar/PB, à inteira disposição dos interessadosno horário de funcionamento: 07:00/13:00. E, para 
que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado por 03 (três) 
vezes em jornal de circulação da Capital. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
da ultima publicação e não havendo impugnação por parte de terceiros, será efetivado o registro. 
O referido é verdade. Dou fé.

Pilar/PB, 08 de julho de 2021.
LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA 

Oficial do Registro de Imóveis do Serviço do Único Ofício de Pilar/PB
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