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Primeiras-damas do Estado, Ana Maria Lins, e de João Pessoa, Lauremília Lucena, visitam museu e discutem estratégias para garantir o crescimento do setor. Página 20
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Estados vão receber este mês
41 milhões de doses de vacina
Projeção é do ministro da Saúde, que se reuniu com governadores ontem; PB deve vacinar a população adulta até outubro. Páginas 5 e 13

Agora é multa Termina o período educativo e 14 
novas câmeras começam a fiscalizar o trânsito de JP. Página 8

Colunas
Logo que fiquei sabendo da partida do poeta, 

corri para reler Silabário, com o firme propósito de 
reavivar na minha mente as impressões que sua poesia 

me causara na primeira leitura.  Página 10

Vitória Lima

Governo garante atendimento 
a autistas da região do Brejo
A Secretaria do Desenvolvimento Humano firmou 
parceria com o Instituto Casa Azul e os municípios de 
Arara, Bananeiras, Casserengue e Solânea. Página 4

Economia

Cultura

Xilogravura Direto do seu ateliê no Rio de Janeiro, o paraibano Ciro 
Fernandes usa as redes sociais para divulgar sua arte para o mundo. Página 9

Foto: Divulgação

Em outubro João Pessoa será a primeira capital nordestina a sediar a 
Grand Fondo, uma das maiores competições de ciclismo do mundo. Página 22

Foto: Divulgação

De quantos anos lá para trás fui desenrolar o 
novelo de minhas recordações? Sei lá. Uns 

sessenta, talvez. Acabei encontrando Dona Nalva, 
minha primeira heroína.  Página 11

Luiz Augusto de Paiva

Últimas

Esportes

Setor de serviços da Paraíba tem 
o 7o maior crescimento do país
Variação foi de 4% em maio, na comparação com abril, 
segundo pesquisa do IBGE. Comércio varejista também 
apresentou expansão de 2,6% no período. Página 17
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

408.440

19.106.971

187.285.202

8.815

534.233

4.039.889
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS VACINAS APLICADAS

2.063.529

114.456.183

934.242.006

Em silêncio Diretora da Precisa Medicamentos se nega 
a responder e terá que voltar hoje à CPI da Covid. Página 15
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Editorial
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A decisão do governador João Azevêdo (Cidadania), de for-
talecer as políticas públicas de assistência alimentar às famí-
lias paraibanas em situação de vulnerabilidade econômica, 
por meio de ações como o programa “Tá na Mesa”, está em 
sintonia com o esforço internacional que se despende, hoje, 
para reverter o agravamento da fome mundial. A má nutrição 
piorou com a pandemia de covid-19 e passou a merecer muito 
mais atenção.

Para se ter uma ideia do quanto é grave o quadro global, 
basta acessar o mais recente relatório da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre o assunto, intitulado “O Estado 
da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI) 2021”. 
De acordo com o documento, perto de um décimo da popula-
ção mundial – cerca de 811 milhões de pessoas– estava su-
balimentado no ano passado, quando teve início o gigantesco 
surto do novo coronavírus.

Diante do extraordinário número de pessoas impactadas 
pela falta de alimentos, que inclui uma parcela assustadora de 
crianças, a ONU concluiu que as nações precisam estar mais 
coesas na elaboração e aplicação de medidas emergenciais, 
caso queiram mesmo honrar a promessa de colocar um ponto 
final na fome mundial até 2030. Não será tarefa fácil, ainda 
mais com a deterioração econômica acelerada pela pandemia.

O mais importante, no entanto, é fazer; adotar providências 
eficazes de longo alcance e no menor espaço de tempo possível. 
Como assinalam os gestores de cinco agências da ONU, no pre-
fácio do SOFI 2021, de forma lamentável, “a pandemia continua 
expondo fraquezas em nossos sistemas alimentares, que amea-
çam a vida e o sustento de pessoas em todo o mundo”. A diplo-
macia, garantem, pode desfazer o nó da “conjuntura crítica”.

O Governo da Paraíba, agindo em plano local, mas tendo 
em conta o pertencimento do estado à “aldeia global”, dá sua 
parcela de contribuição, para transformar uma realidade 
desfavorável a tantas pessoas. Para tanto, oferece refeições a 
preços módicos, amplia a Rede de Restaurantes Populares e 
distribui cestas básicas, fortalecendo a agricultura familiar 
e as cooperativas de pesca. Parafraseando a canção, o Haiti 
não pode ser lá nem aqui. 

Nem lá, nem aqui Mágica palavra
Enquanto escorria gotas da chuva que 

sangrava em invernos passados através 
dos olhos fechados, abriu-se o cenário dos 
tempos idos numa evolução de pensamen-
to, sequência indomável de palavras, irre-
freável evolução. Vieram-lhes os primeiros 
voos na tentativa de controle das letras.

As palavras cresciam com o passar 
dos anos até chegar às batidas da máqui-
na de escrever Olivetti portátil, cinza de 
teclas pretas e o saltar, feito um 2001 de 
Stanley Kubrick, para os poderosos ul-
tra-velozes que se tornarão, em breve, 
sempre lentos computadores. As pontas 
dos dedos confessam que nem sempre 
agiam com suavidade.

Do lápis grafite das primeiras letras, 
forçadas a tentar seguir as linhas das pági-
nas dos cadernos, marchando feito solda-
dos destreinados, até o fruto da insistên-
cia de sinais desenhados repetidamente, 
imaginados a cada curva, com cada vez 
mais significados. Por vezes, quase ras-
gando o frágil solo branco, em que brotará 
a escrita com a mágica palavra, materiali-
zação de pensamentos, ideias, decepções, 
desejos, rabiscos, esboços e projetos, até 
as fraturas da alma.

E lá a família das vogais a crescer e ca-
sar com as letrinhas das consoantes. Pura 
magia ao descobrir-se alfabeto. E mais, em 
forma numeral, com crias estrangeiras, 
mundos abertos, entreabertos, descober-
tos. A borracha ajudava no conserto para 
que o concerto da orquestra linguística 
não saísse do tom. Brincadeiras e deslizes; 
aprendizados.

Os dedos mais ágeis logo desliza-
vam com as canetas esferográficas azuis. 
Aqui, o erro era imperdoável. Pedir ajuda 
a amiga borrachuda acabava em borrada 
grande, marcas de freadas forçadas no 
chão do papel. Melhor fazer um risqui-
nho, montar as palavras com mais cuida-
do e seguir em frente.

E um mundo se abre. A máquina de es-

crever: invento genial do paraibano Padre 
Francisco João de Azevedo, o popular Padre 
Azevedo. Tinha que soar da música a cria-
ção. Inspirado no piano, o inventor deu-lhe 
vida e expandiu as possibilidades. A criação 
foi apresentada na Primeira Exposição Na-
cional, no Rio de Janeiro, de 2 de dezembro 
de 1861 a 16 de janeiro de 1862. Depois, a 
história é conhecida. Os americanos “des-
cobriram” sua utilidade, patentearam a no-
vidade e ganharam a fama de pai da ideia. 
Repetição do que tentam fazer com o avião.

Mudemos a tecla. Pelas máquinas de 
escrever, a construção impressa dos pen-
samentos precisava ser acompanhada 
ainda com maior ligeireza pelos comandos 
corporais. Era o supercomputador cabeça 
que muda de ideia a cada segundo a ser 
perseguido pelas mãos que por mais esfor-
ço feito sempre perdiam na temporalidade 
da limitação humana.

E eis um novo avanço. Tomamos uma 
nave espacial e pousamos os dedos num te-
clado mais suave, que pede delicadeza, tela, 
carga elétrica. Tela. Seu papel é intocável, 
sua borracha não deixa borrões, mas con-
segue armazenar mais palavras; opções. 
Década de 90 do século passado. Nem faz 
tanto tempo e já faz tanto tempo assim. E 
já temos umas duas gerações nascidas mer-
gulhadas nos computadores, avançadas 
nos celulares, em teclas diminutas, nada 
mais do que miniaturas dos processadores 
jurássicos. Ah, o imparável ser humano!

Mais que palavras, imagens (em movi-
mento ou estáticas), textos completos, sim-
ples ou complexos. Construção feita com 
letras, tijolos da linguagens. Agilidade, ve-
locidade, multiplicidade, simultaneidades, 
genialidades, barbaridades, muitas verda-
des... Mas, a cada ideia esboçada impressa 
na página de luz, a necessidade de um parar 
e um pensar, mesmo que fracionado em um 
flash de segundo. Observação externa ou 
interna é quem comanda, o ser humano no 
leme, até que se desligue o botão da mente.

Refúgio verde
A peste do milênio levou os cemi-

térios para as matas. O cemitério dos 
pobres, dos que não podem virar cinza 
antes do tempo.

Pequeno, eu via passar na estrada 
ao lado do nosso terreiro, acompa-
nhado apenas pelos carregadores, 
os mortos que iam ser enterrados no 
cemitério da cidade. Parece que uma 
lei proibia de enterrar gente no mato, 
no lugar mais apropria-
do, como achava seu Her-
culano, um morador que 
era ouvido pelo dono da 
propriedade. “Com essas 
matas e capoeiras todas, 
por que não enterrar aqui 
mesmo? Bot a-se uma 
cruz na cova e pronto”. 

Fagundes Varela, nas 
suas angústias, ganha-
va a mata. Passava dias 
e mais dias sumido no 
meio da f loresta, de que 
o Rio de Janeiro sempre 
foi rico, incorporando-se 
à sombra vaporosa dos 
vegetais, tentando liber-
tar-se do seu vale de lágrimas. Devo 
ter iniciado com ele, na seleta dos seus 
versos que me chegaram na escola, o 
gosto, o amor por tudo que brota vi-
çoso da terra. 

E foi pensando nele, neste “pobre 
homem triste, mal vestido, de cabelos 
grandes, que escrevia cartas pedindo 
dinheiro emprestado, que gostava 
de andar só”, como o descreve nosso 
Lins do Rego, que fiz meu primeiro 
verso, mais preocupado em achar a 

rima do que em passar a outro o meu 
sentimento. 

E o que me inspirou nesse cometi-
mento? Ninguém menos que o pirauá 
gigante de minha cidade, plantado à 
porta do cemitério com altura e fronde 
bastante para se pendurarem todas 
as almas. Sem muita imponência nes-
sa foto que revejo agora no livro do 
dr. José Borges, árvore triste que um 

cantador de viola, chega-
do de Remígio, tratou-a 
como a árvore da res-
surreição. As pessoas 
não eram enterradas, 
mas bem plantadas, pe-
gando de novo e subindo 
pelas raízes, nervuras e 
folhas todas do primei-
ro monumento de minha 
terra. O segundo era um 
obelisco que terminou 
incomodando um pre-
feito desses novos, que 
o derrubou. 

Os poetas têm essas 
visões. Não como a noite 
dos Vencidos, de Augus-

to, mas pelos filhos que, depois da 
morte, inda teremos, como Augusto 
no mesmo soneto se corrige: 

“Não morrerão, porém, tuas se-
mentes! / E assim, para o Futuro, em 
diferentes / Florestas, vales, selvas, 
glebas, trilhos (...) Depois da morte 
inda teremos filhos!

Na mata é onde deviam estar os 
cemitérios. Debaixo das árvores que 
haveriam, elas mesmas, de nos con-
sumir. 

 Sem muita 
imponência nessa foto 
que revejo agora no 

livro do dr. José Borges, 
árvore triste que um 
cantador de viola, 

chegado de Remígio, 
tratou-a como a árvore 

da ressurreição   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Cônsul visita hoje o município; reconhecimento permitirá ao município a se credenciar para receber recursos da França

A Prefeitura de Ba-
yeux recebe hoje o cônsul 
geral da França no Brasil, 
Hugues Fantou. A visita 
da autoridade francesa 
tem como principais obje-
tivos tratar de parcerias, 
estreitar laços e construir 
políticas públicas entre o 
município e a França. Além 
disso, pretende fortalecer 
o reconhecimento de Ba-
yeux como cidade gemelar 
francesa. Também será dis-
cutido o intercâmbio entre 
a Bayeux paraibana e a Ba-
yeux francesa. 

A previsão da Prefeitu-
ra é que o cônsul da Fran-
ça seja recepcionado pela 
prefeita Luciene Gomes e 
por representantes dos po-
deres a partir das 10h de 
hoje, no Paço Municipal, 
no Centro de Bayeux. Após 
o acolhimento, o convida-
do irá para o gabinete da 
gestora onde ela entrega 
um documento solicitan-
do uma parceria Bayeux- 
França. 

Foram convidadas 
para o evento todas as au-
toridades municipais, isto 
é, vereadores, secretários 
e adjuntos. A programa-

ção ainda prevê que, além 
da prefeita, o vice-prefeito, 
Major Clecitoni Francisco 
e o presidente da Câma-
ra Municipal de Bayeux, 
Mauri Batista (Noquinha) 
façam discursos represen-
tando a cidade. 

Na oportunidade, a 
prefeita irá mostrar a es-
trutura e os projetos mu-
nicipais. Segundo o cro-
nograma montado pela 
Prefeitura para receber o 
cônsul, o dia será compos-
to por alguns eventos, in-
cluindo o hasteamento de 
bandeiras, discursos das 
autoridades e apresenta-
ções culturais. Também 
estão previstas uma sole-
nidade especial na sede do 
governo municipal e uma 
programação na Praça 6 de 
julho, marcada para às 11h. 

Luciene Gomes refor-
çou a importância da vin-
da de Hugues Fantou e de 
ter a França como parceira 
em diversas ações sociais e 
educacionais em Bayeux. A 
prefeita também destacou 
que este será um avanço 
muito grande para a cida-
de e adiantou que a gestão 
já estava em tratativa com 
o governo francês para in-
cluir o município como ci-
dade gemelar, o que signi-

fica o reconhecimento da 
França como uma cidade 
Gemelar Bayeux Francesa.

“É com muita satisfa-
ção e gratidão que a gente 
recebe o cônsul nessa visita 
histórica para o município. 
Além de tratar de parce-
rias, a vinda da autoridade 
a Bayeux vai credenciar o 
município ainda mais para 
o reconhecimento da Fran-
ça com uma cidade Geme-
lar Bayeux Francesa. Vale 
lembrar que o nome da ci-
dade foi em homenagem a 
Bayeux da França. Caso te-
nhamos o reconhecimento 
de cidade gemelar, o muni-
cípio se credencia para re-
ceber recursos da França”,-
declarou a gestora. 

   

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Município de Bayeux pode se 
tornar cidade gemelar francesa

Caso a Câmara Municipal 
acate o parecer do TCE-PB, 
Cartaxo poderá ficar inele-
gível, o que frustraria a sua 
postulação de ser candidato. 
Porém, isso é demanda para 
mais à frente. Ocorrendo isso, 
ele terá muitas instâncias para 
recorrer contra uma eventual 
inelegibilidade.

Muitas instâncias 
A nova decisão do Tribunal 
de Contas do Estado, que 
manteve a reprovação das 
suas contas, referentes a 
2019, certamente, será um 
empecilho a ser enfrentado 
por Cartaxo. Caberá à Câ-
mara de Vereadores con-
firmar ou não a decisão da 
corte de contas. 

O ex-prefeito de João Pessoa, Lu-
ciano Cartaxo (PV), tem dito que 
será candidato de todo jeito na 
eleição do próximo ano, faltando 
apenas definir qual será o cargo 
eletivo que disputará. Porém, terá 
de enfrentar, possivelmente, uma 
batalha jurídica se, de fato, quiser 
ser candidato.

uMa batalha jurídica 

soMos todos Paraíba e PediMos Para deus 
nos Proteger “da ‘bondade’ da Pessoa ruiM” 

uM eMPecilho 

Há quem diga – ela tem muitos seguidores! – que a senhora Antônia Fontenelle, autodeno-
minada youtuber, é uma pessoa boa. Não tenho argumentos para contradizer tal conside-
ração. Porém, possuo um sem-número de outros para afirmar que ela não foi tão boa na 
‘emenda’ que tentou fazer para aplacar os repúdios que lhe foram destinados após sua 
conduta xenofóbica contra os paraibanos. Após usar a expressão ‘paraíbas’, de modo 
pejorativo, para referir-se ao DJ paraibano acusado de agressão à esposa, ela gravou 
vídeo explicando que havia se referido a “fazer paraibada” – algo de mal, na acepção 

equivocada dela. Supostamente, a tal Fontenelle, ‘boazinha’, queria combater a vio-
lência contra a mulher. Lembrei da música de Chico César, uma das preferidas de 
Juliette Freire (foto), para quem Fontenelle “reproduz um discurso de ódio: “Deus 
me proteja (...) da maldade de gente boa/ e da bondade da pessoa ruim”. Além do 
governador João Azevêdo, deputados paraibanos repudiaram Fontenelle, entre os 
quais, Julian Lemos, Efraim Filho, Damião Feliciano e Pedro Cunha Lima. Este último 
foi, digamos assim, mais contundente: “Paraibada não existe. Pegue sua xenofobia 
e vá se lascar!”. Concordo.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na avaliação de Hervázio Bezerra, a opo-
sição “Não tem um grande líder, como no 
passado, quando [nos embates] você tinha 
Wilson Braga e Burity; Cássio e Maranhão, 
Cássio e Ricardo”. Quem é, agora, Romero, 
que ainda nem convenceu a oposição so-
bre o seu nome [como candidato]?       

“não teM uM grande líder”, 
diz hervázio sobre oPosição 

“oPosição sofrível” 

sinal verMelho 

Provocativo, de argumentação afiada, o de-
putado estadual Hervázio Bezerra (PSB) foi 
provocado a falar, numa TV, sobre o desem-
penho da oposição na Paraíba. “O governa-
dor tem a oposição que pediu a Deus. Ela 
tem bons parlamentares, mas no conjunto é 
sofrível”, disse.

O vereador Marcos Henriques (PT) informa sobre 
projeto de sua autoria que institui o ‘Programa de 
Cooperação e Código Sinal Vermelho’, em João Pes-
soa, para ajudar mulheres em situação de violência. 
Com um “X” riscado na palma da mão, a mulher 
pode manifestar seu pedido de socorro, em público.
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Da JFPB

Oficiais de Justiça vacinados voltam às atividades amanhã
A Justiça Federal na 

Paraíba (JFPB) publicou 
a Portaria Conjunta nº 
03/2021, estabelecen-
do que, a partir de ama-
nhã, os Oficiais de Justiça 
imunizados com as duas 
doses da vacina contra a 
covid-19 ou dose única (a 
depender do imunizante) 
e, decorrido o tempo de 

resposta de 15 dias, deve-
rão cumprir obrigatoria-
mente os expedientes que 
forem distribuídos para a 
Central de Mandados (Ce-
man) do órgão. 

A portaria é assinada 
pelo diretor do Foro da 
JFPB, juiz federal Manuel 
Maia, e pelo coordenador 
da Ceman, juiz federal 

João Pereira de Andrade 
Filho. Os magistrados le-
varam em consideração 
o avanço da vacinação, a 
melhoria nos indicadores 
epidemiológicos referen-
tes à covid-19 e a edição 
de decretos flexibilizando 
as medidas restritivas de 
combate à pandemia no 
âmbito da Paraíba.

A portaria conside-
rou, ainda, a necessidade 
de garantir, na medida do 
possível, uma prestação 
jurisdicional célere e efe-
tiva, assim como ameni-
zar os impactos junto aos 
jurisdicionados diante da 
situação atual de riscos à 
saúde humana, merece-
dora de redobrado zelo e 

atenção dos órgãos públi-
cos.

Os Oficiais de Justi-
ça, conforme forem sen-
do imunizados, deverão 
apresentar a respectiva 
documentação vacinal à 
supervisão da Ceman, que 
realizará, semanalmente, 
o acompanhamento da si-
tuação dos servidores.

O cônsul da França 
será recepcionado pela 
prefeita Luciene Gomes 
e por representantes dos 

poderes, hoje, às 10h

Recepção

Governo francês pode se tornar um parceiro da prefeitura de Bayeux em diversas ações sociais e educativas no município

Foto: Ortilo Antônio

Os magistrados levaram 
em consideração o 

avanço da vacinação, a 
melhoria nos indicadores 

epidemiológicos 
referentes à covid-19
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Governo do Estado assinou Termo de Cooperação Tríplice com prefeituras de quatro municípios e o Instituto Casa Azul
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), assinou Ter-
mo de Cooperação Tríplice 
com prefeituras municipais 
e o Instituto Casa Azul, on-
tem, com o objetivo de dis-
ponibilizar atendimento 
para crianças, adolescentes 
e adultos diagnosticados com 
Transtorno de Espectro Au-
tista (TEA) nos municípios 
de Arara, Bananeiras, Casse-
rengue e Solânea, na região 
do Brejo paraibano.

A solenidade de assina-
tura do documento aconte-
ceu no município de Solânea 
e, conforme o Termo de Coo-
peração, caberá ao governo 
estadual o aporte de recursos 
para execução do serviço, en-
quanto os municípios dispo-
nibilizarão profissionais e 
técnicos que atuarão no aten-
dimento: professores, psicó-
logo, psicopedagogo clínico, 
educador físico, terapeuta 
ocupacional, fonoaudiólogo 
e porteiro. Já o Instituto Casa 
Azul fará cessão e o gerencia-
mento das instalações físi-
cas adequadas para o aten-
dimento.

O secretário do Desen-

volvimento Humano, Tibério 
Limeira, ressaltou que esse 
acordo de cooperação inau-
gura um novo momento no 
fortalecimento das políticas 
para as pessoas com autismo 
do Estado. “Une três esferas 
diferentes, três segmentos: a 
sociedade civil representada 
pelo Instituto Casa Azul, que 
já presta um serviço, mas que 
terá esse serviço ampliado 
graças à chegada do Estado, 
que está transferindo recur-
sos, e também a chegada de 
quatro prefeituras que con-
tratarão profissionais que 
prestarão seus serviços”, co-
mentou. 

Tibério Limeira afirmou 
ainda que serão atendidas 
até 200 crianças e adoles-
centes autistas, fortalecendo 
a política voltada para essas 
pessoas no Brejo, “podendo 
virar um exemplo para ou-
tras cidades que podem se 
juntar com o Estado e com a 
sociedade civil para pactuar 
e aumentar a oferta de ser-
viços de terapias em outras 
regiões do Estado”. 

A diretora geral do Ins-
tituto Casa Azul, Edilma Aze-
vedo, define o instituto como 
uma clínica-escola para au-

Ampliado atendimento aos 
autistas no Brejo paraibano

Com Coronavac e Astrazeneca

Capital segue imunizando 
as grávidas e puérperas

A campanha de imuni-
zação contra a covid-19 da 
Prefeitura de João Pessoa 
segue, hoje, na vacinação 
com a primeira dose para 
grávidas e puérperas (de 
parto recente) sem co-
morbidades, além da con-
tinuidade da segunda dose 
do imunizante CoronaVac 
(Butantan) e AstraZeneca 
(Fiocruz). 

As grávidas e mães re-
centes serão imunizadas, 
exclusivamente, na Policlí-
nica Municipal das Praias, 
das 8h às 12h. Já a aplicação 
da segunda dose para os 
que serão imunizados com 
a AstraZeneca acontece-
rá no drive-thru montado 
no Mangabeira Shopping 
(também pedestres), das 
10h às 15h, e da CoronaVac 
(Butantan) no Liceu Parai-
bano, das 8h às 12h.

Agendamento
A Secretaria Munici-

pal de Saúde alerta que as 
pessoas deverão realizar o 
agendamento prévio, atra-

vés do aplicativo Vacina 
João Pessoa ou do site va-
cina.joaopessoa.pb.gov.br. 
Quem tiver algum proble-
ma para realizar o cadastro 
ou agendar, pode procurar 
um posto de vacinação para 
ter a orientação necessária 
para garantir sua dose.

Documentação
As grávidas e puérpe-

ras precisam da cópia de 
laudo ou declaração mé-
dica que comprove a sua 
condição, além da prescri-
ção do médico autorizando 
tomar a vacina. O cidadão 
que for tomar a segunda 
dose precisa levar apenas 
o cartão de vacinação e do-
cumento com foto.

Transporte gratuito 
As pessoas que neces-

sitarem de deslocamento 
de um bairro a outro para 
tomar a vacina podem uti-
lizar os serviços gratuitos 
dos aplicativos 99 e Uber, 
em parceria com a Prefei-
tura de João Pessoa e Go-

verno do Estado, respecti-
vamente.

Para garantir o acesso 
ao serviço da 99, o cidadão 
que usar a plataforma de-
verá acessar o aplicativo, 
na categoria 99 Pop, e in-
serir o código promocional 
‘Promocodes’. O código que 
deverá ser inserido no apli-
cativo Uber é o VACINAPB 
e cada usuário só pode in-
seri-lo uma vez, garantindo 
a gratuidade para as duas 
viagens que devem chegar 
até R$ 25, cada.

Solidariedade
Os postos de vacina-

ção também estão abertos 
para receber as doações 
de alimentos não perecí-
veis. Após a arrecadação, 
eles serão distribuídos com 
instituições de caridade e 
famílias necessitadas, atin-
gidas pelos efeitos dessa 
pandemia. A arrecadação 
e a distribuição integram 
uma iniciativa conjunta da 
Prefeitura de João Pessoa e 
do Governo do Estado.

tistas, que atualmente aten-
de 72 inscritos. “O projeto 
foi iniciado há três anos por 
um grupo de pais de autis-
tas, quando iniciou a parceria 
com o Governo do Estado. E 
hoje a pactuação tríplice sen-
do firmada, esse centro será 
de grande valia para o desen-
volvimento desses autistas. 
Isso mudará completamen-

te, teremos a parte clínica e 
terapêutica. Sem as terapias 
a criança não desenvolve. Só 
temos que agradecer a Deus, 
ao governo estadual e às pre-
feituras por esse grande fei-
to”, afirmou.

O prefeito de Solânea, 
Kayser Rocha, avaliou a assi-
natura do Termo de Coopera-
ção como sendo um marco na 

região. “Parabenizo o Institu-
to Casa Azul, essa iniciativa 
da sociedade civil, que agora 
recebe o abraço forte, frater-
no e financeiro do Governo 
do Estado, com parceria tam-
bém com algumas prefeitu-
ras, que é importantíssima. É 
sem dúvida um marco histó-
rico na nossa região, ficamos 
muito felizes em participar 

desse momento e ver a mão e 
a presença do governo aqui”, 
declarou o prefeito.

A solenidade contou 
ainda com as presenças dos 
prefeitos das cidades de Ba-
naneiras, Matheus Bezerra; 
de Casserengue, Antônio Ju-
divan de Sousa; enquanto o 
prefeito de Arara enviou um 
representante.

O governo estadual fará o aporte de recursos para execução do serviço aos autistas e os municípios disponibilizarão profissionais e técnicos que atuarão no atendimento

Foto: Secom-PB

PRIMEIRA DOSE 
Grávidas e puérperas (das 8h às 12h) 
-Policlínica das Praias 
 
SEGUNDA DOSE 
AstraZeneca/Fiocruz (10h às 15h) – para quem completou 90 dias  
-Mangabeira Shopping – drive thru (também pedestres) 
  
CoronaVac/Butantan (8h às 12h) – Após 28 dias da 1ª dose 
-Liceu Paraibano (Centro)

CONFIRA OS POStOS DE vACINAçãO NEStA qUARtA-FEIRA

Cidades recebem recursos 
federais da Rede Cegonha

Brasil registra 1.613 mortes 
pela covid-19 em 24 horas

Todos os 223 municí-
pios paraibanos foram auto-
rizados, com a publicação da 
Portaria 1.575/2021, no Diá-
rio Oficial da União (DOU) de 
ontem, com o repasse de re-
cursos referentes ao progra-
ma Rede Cegonha, destinado 
à realização de Teste Rápido 
de Gravidez (TRG). São mais 
de R$ 40 mil distribuídos en-
tre as cidades.

Os recursos totais a se-
rem transferidos pelo Gover-
no Federal giram em torno de 
R$ 1.959.090,78. Já a Paraí-
ba vai receber R$ 40.740,32. 
João Pessoa receberá o maior 
montante, com R$ 8.125,15. 
Em seguida, Campina Gran-
de aparece com R$ 4.101,89. 
Noventa e uma cidades rece-
berão apenas o valor mínimo. 

A transação entre governo 
e municípios foi autorizada 
pelo ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga.

A verba para os municí-
pios é calculada através do 
valor unitário do teste rápi-
do de gravidez, multiplicado 
pelo número de nascidos vi-
vos, dados obtidos, pelo Mi-
nistério da Saúde, no Sistema 
de Informações de Nascidos 
Vivos (SINASC), por muni-
cípio de residência, no ano 
de 2019 e acrescido 20%. 
O valor mínimo é de R$ 56, 
de acordo com estimativas 
realizadas pelo Departamen-
to de Economia da Saúde, 
Investimentos e Desenvolvi-
mentos do Ministério da Saú-
de, para a compra mínima de 
um kit com 100 testes.

A Rede Cegonha é uma 
estratégia do Ministério da 
Saúde, lançada em 2011, que 

visa implementar uma rede 
de cuidados para assegu-
rar às mulheres o direito ao 
planejamento reprodutivo 
e a atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e ao puer-
pério, bem como assegurar 
às crianças o direito ao nas-
cimento seguro e ao cresci-
mento e desenvolvimento 
saudáveis.

Com finalidade de es-
truturar e organizar a aten-
ção à saúde materno-infantil 
no Brasil, a Rede é imple-
mentada em todo o terri-
tório nacional através da 
abrangência de estados e 
municípios.  

Quatro componentes 
formam a Rede Cegonha: 
pré-natal; parto e nascimen-
to, puerpério e atenção in-
tegral à saúde da criança; e 
sistema logístico, com trans-
porte sanitário e regulação.

O Brasil registrou 1.613 no-
vas mortes pela covid-19 ontem. 
A média semanal de vítimas, que 
elimina distorções entre dias 
úteis e fim de semana, continua 
com tendência de queda e se 
equipara aos níveis observados 
quatro meses atrás. Ontem, o 
indicador ficou em 1.273, abaixo 
dos 1.297 da véspera. A última 
vez que o país teve o índice nes-
se patamar foi em 1º de março, 
quando ele chegou a 1.223.

Ontem, o país também teve 
47.057 novos casos do coronaví-
rus. Ao todo, o Brasil já registra 

535.924 mortos e 19.152.065 
diagnósticos positivos da doen-
ça, a segunda nação mais afetada 
pela pandemia, atrás apenas dos 
Estados Unidos.

Os dados diários do Brasil 
são do consórcio de veículos de 
imprensa formado por Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL 
em parceria com 27 secretarias 
estaduais de Saúde, em balanço 
divulgado diariamente às 20h. 
Segundo os números do Governo 
Federal, 17,7 milhões de brasilei-
ros se recuperaram da doença.

O Estado de São Paulo re-
gistrou ontem um número alto 
de mortes, com 640 novas víti-
mas fatais da pandemia. Apenas 

outros dois estados superaram 
a barreira de 100 óbitos no dia: 
Rio Grande do Sul (107) e Paraná 
(248).

O balanço de óbitos e casos 
é resultado da parceria entre 
os seis meios de comunicação 
que passaram a trabalhar, desde 
8 de junho do ano passado, de 
forma colaborativa para reunir 
as informações necessárias nos 
26 estados e no Distrito Fede-
ral. A iniciativa inédita é uma 
resposta à decisão do governo 
Bolsonaro de restringir o acesso 
a dados sobre a pandemia, mas 
foi mantida após os registros 
governamentais continuarem a 
ser divulgados.

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

João Ker
Agência Estado



Paraíba
‘Olhos’ da Semob-JP
Novas 14 câmeras de monitoramento do trânsito come-
çaram a multar motoristas infratores ontem. Aparelhos 
estão instalados em vários pontos da capital. Página 8
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Secretário Geraldo Medeiros projetou que, após vacinar 
a população com pelo menos uma dose, começará a
discutir a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos
André Resende 
andreolimpio89@gmail.com
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A Paraíba deve imunizar par-
cialmente toda a sua população 
adulta contra a covid-19 até o iní-
cio de outubro. Essa é a previsão 
do secretário de Estado da Saúde, 
Geraldo Medeiros. De acordo com 
o gestor, a conclusão da aplicação 
da primeira dose na população 
com mais de 18 anos está previs-
ta para acontecer em um prazo 
médio de dois meses. Atualmente, 
conforme a Secretaria de Saúde da 
Paraíba, ainda faltam 1.514.262 
de adultos receberem a primeira 
dose no Estado. 

Ontem, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, se reuniu por 
videoconferência com governa-
dores do país e assegurou o envio 
de 41 milhões de doses de vacina 
ainda neste mês de julho (mais 
informações sobre a reunião estão 
na página 13 desta edição).

Ainda de acordo com o secre-
tário Geraldo Medeiros, em entre-
vista concedida a uma emissora de 
TV, após a imunização da popu-
lação adulta com ao menos uma 
dose da vacina, começará a ser 
discutido o avanço da vacinação 
na população juvenil, com faixa 
etária entre 12 e 17 anos.

“A previsão é de que a popu-
lação acima de 18 anos seja to-
talmente vacinada com a D1 até 
o final de setembro, início de ou-
tubro. E aí sim, na posse de toda 
essa população vacinada, a previ-
são é de que os pré-adolescentes 
e os adolescentes de 12 a 17 anos 

seja a população que deverá ser 
vacinada também”, comentou o 
secretário em entrevista ontem. 
Nas redes sociais, o ministro da 
Saúde Marcelo Queiroga anunciou 
ontem que trabalha com a previ-
são de imunizar toda a população 
com mais de 18 anos até setembro.

Por sua vez, a imunização dos 
adolescentes na Paraíba contra o 
coronavírus deve ser feita por 
meio das vacinas Pfizer e da Co-
ronaVac. Conforme Geraldo Medei-
ros, a decisão de aplicar somente 
as duas vacinas na imunização dos 
mais jovens diz respeito ao fato de 
que essas foram as duas únicas 
testadas para imunização dessa 
faixa etária.

A expectativa em relação à va-
cinação do público adolescente se 
dá pela previsão de chegada de 
mais doses à Paraíba nos próxi-
mos meses, o que faria acelerar 
o processo de imunização do pú-
blico adulto. Conforme Geraldo 
Medeiros, a previsão é de que che-
guem 150 mil a 160 mil doses por 
semana neste mês de julho. 

“No mês de agosto a média é 
de 200 mil a 250 mil doses che-
gando também. Isso predispõe a 
uma campanha mais intensa, mais 
ampla, em ordem decrescente de 
59 anos a 18 anos”, explicou. 

Até ontem, a Paraíba havia 
imunizado com primeira dose um 
total de 1.467.240 adultos, percen-
tualmente 49,21% da população 
com mais de 18 anos.

 
Leia mais na página 13

Estado mantém ocupação de leitos abaixo de 40%
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

 
Com instabilidade no sistema de 

notificação de casos, o e-SUS Noti-
fica, o boletim diário da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) registrou 
apenas os casos graves e falecimen-
tos por covid-19 ontem. Foram 58 
casos, todos hospitalizados entre as 
unidades de saúde para o tratamento 
da doença, e sete óbitos ocorridos 
entre segunda-feira e ontem. 

Com os números, a Paraíba acu-
mula 408.440 casos, sendo 278.184 
pacientes considerados recuperados 
e 8.815 vítimas fatais do novo coro-
navírus. Segundo dados do Centro 
Estadual de Regulação Hospitalar, 
35 pacientes foram internados entre 
segunda-feira e ontem. Ao todo, 448 
pacientes estão hospitalizados nas 
unidades de referência.

Mesmo com a instabilidade no 

sistema, a taxa de ocupação de leitos 
segue abaixo dos 40%. Nos leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) 
em todo o Estado, a ocupação é de 
37%, e 28% nos leitos de enfermaria 
adulto. Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocupação tam-
bém é de 37% em UTI  
e enfermarias, ambos 
adultos. Em Campina 
Grande, o número de 
ocupação de leitos de 
UTI se repete com 37% 
e 35% em enfermarias 
adulto. Já no Sertão, a 
ocupação em UTI é de 
47% e 52% nas enfer-
marias

Entre os óbitos, to-
dos ocorreram em hospitais públicos. 
Foram acometidos seis mulheres e 
um homem, com faixa etária de 27 
a 81 anos. Hipertensão e cardio-
patia foram as comorbidades mais 

frequentes entre os pacientes. Os 
falecimentos foram registrados para 
pacientes residentes em Areia, Aroei-
ras, Bayeux, Brejo do Cruz, Itabaiana, 
Parari e Sousa, todos com um caso 
cada. Outros 89 falecimentos estão 
em investigação.

A té  o  momento , 
1.076.575 testes para 
diagnóstico da covid-19 
já foram realizados, ve-
rificando casos em todos 
os 223 municípios do 
Estado e óbitos em 222 
deles. Apenas o mu-
nicípio de Riachão do 
Bacamarte segue sem 
registro de casos.

Entre os 58 novos 
casos, João Pessoa (com 14 novos ca-
sos), Patos (quatro casos), Conceição 
(três novos casos) e Campina Grande 
(dois registros) foram as cidades com 
maior concentração de casos.

Um total de 69 cidades possuem 
mais de mil casos de covid-19. As 
maiores concentrações de casos 
ocorrem em: João Pessoa (100.993), 
Campina Grande (38.826), Patos 
(13.271), Guarabira (9.675), Cajazei-
ras (9.359), Cabedelo (9.232), Santa 
Rita (9.213), Bayeux (7.647), Sousa 
(7.037), São Bento (5.645), Pombal 
(5.532) e Esperança (5.239).

O Sistema de Informação do Mi-
nistério da Saúde confirmou a apli-
cação de 2.063.529 doses de imuni-
zantes contra a covid-19 na Paraíba. 

Já foram vacinadas 1.467.240 
com a primeira dose e 596.289 com-
pletaram o esquema vacinal, onde 
547.213 tomaram as duas doses 
e 49.076 utilizaram imunizante de 
dose única. 

A Secretaria Estadual de Saúde 
já distribuiu um total de 2.308.815 
doses de vacina a todos os municípios 
paraibanos. 

8.815
É o total de pessoas mortas 
pela covid-19 na Paraíba 

desde o início da pandemia.

PB vai vacinar
todos os adultos 
com a 1a dose 
até outubro

Foto: Marcus Antonius

A previsão é que 
cheguem à Paraíba 
remessas semanais 
entre 150 a 160 mil 
doses de imunizantes 
contra a covid-19
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Casos da doença, que acomete mais os cachorros e é transmitida pelo mosquito-palha, aumentam nos períodos chuvosos 

JP registrou 224 casos de 
calazar em cães este ano

Saúde

Trauma de CG participa de projeto de 
reestruturação de hospitais públicos 

Trauma de Campina par-
ticipa de projeto de reestru-
turação de hospitais públicos 
O Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga, 
em Campina Grande, que 
integra a Rede Hospitalar 
do Governo da Paraíba foi 
selecionado para participar 
do projeto de Reestruturação 
de Hospitais Públicos (RHP) 
do Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS), triênio 2021-
2023, assim como outros 05 
serviços em prol o fortaleci-
mento da assistência hospi-
talar ao usuário. 

A visita foi realizada, 
ontem pela equipe do Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz 
(HAOC) e por representantes 
do Ministério da Saúde.

De acordo com a coorde-
nadora do projeto, Carolinne 

Abrahão, hoje foi dado o iní-
cio às visitas de aproximação 
e reconhecimento aqui no es-
tado da Paraíba, onde o pro-
jeto ainda não atuou e neste 
triênio serão contempladas 
06 instituições do litoral ao 
sertão. 

“Estamos muito entu-
siasmados e engajados a 
disseminar o fluxo seguro do 
paciente cirúrgico e atuar na 
interlocução com o Núcleo de 
Internação e Regulação (NIR), 
Núcleo de Segurança do Pa-
ciente, Núcleo de educação 
permanente ( NEP), Farmácia 
e articulação com o proces-
so de desospitalização pelo 
Programa Melhor em Casa do 
Estado, os resultados espera-
dos são”, destaca Carolinne 
Abrahão. 

Ela pontua que, entre os 
resultados verificados, estão: 
“Melhoria contínua de pro-

cessos para otimizar giro de 
leitos, redução do tempo de 
internação, implantação do 
protocolo de sepse, dissemi-
nar a cultura de qualidade e 
segurança do paciente, oti-
mizar custos e gestão cons-
ciente de recursos”. 

Carolinne Abrahão con-
tou que a visita realizada on-
tem foi de reconhecimento 
do serviço e o marco inicial 
do projeto é a aplicação da 
Ferramenta de Avaliação 
Hospitalar (FAHosp). Ela 
acrescenta que os próxi-
mos passos são “o diagnós-
tico situacional, seguido de 
planejamento de melhorias, 
implantações de processos 
e monitoramento dos mes-
mos ao longo de 18 meses 
com visitas presenciais e 
atividades remotas perió-
dicas com a equipe interna 
multiplicadora, e após este 

período de intervenção a 
Instituição continuará sendo 
acompanhada até dezembro 
de 2023 na fase de transição 
e transferência de experiên-
cias com objetivo de deixar 
o legado à sociedade parai-
bana”. 

Para o diretor técnico 
do Hospital de Trauma-CG, 
Sebastião Viana, este projeto 
surgiu em momento oportu-
no por conta da pandemia 
onde o giro de leitos, quan-
titativo de medicamentos e 
integração da equipe, são fer-
ramentas fundamentais para 
a qualificação do serviço.

“Nos sentimos lisonjea-
dos por sermos o primeiro 
hospital da Paraíba a iniciar 
este projeto de reestrutura-
ção do SUS, trata-se de um 
divisor de águas entre SUS de 
outrora e a política de saúde 
atual”, destacou Sebastião.

O Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) abriu inscri-
ções para 1.240 vagas em 
Cursos Técnicos distribuídos 
em 19 unidades. O candidato 
não precisará fazer prova de 
seleção, pois todo o proces-
so será por meio da análise 
do desempenho escolar em 
Língua Portuguesa e Matemá-
tica. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 21 deste mês, 
exclusivamente mediante o 
preenchimento do formulário 
eletrônico no Portal do Estu-
dante do IFPB. 

Para conhecer melhor 
as opções, o candidato pode 
acessar o Catálogo de Cursos 
do Instituto Federal. Nele o 
estudante encontrará vídeos 
informativos sobre a estrutu-
ra física do curso, o perfil e 
onde pode atuar no mercado 
de trabalho.

As vagas para o Processo 
Seletivo de Cursos Técnicos 
- PSCT 2021.2 contemplam 
os campi de Areia, Cabedelo, 
Cabedelo Centro, Cajazeiras, 
Campina Grande, Esperança, 

Itabaiana, João Pessoa, Man-
gabeira, Monteiro, Patos, Pe-
dras de Fogo, Picuí, Princesa 
Isabel, Santa Luzia, Soledade, 
Sousa, Sumé e Aguiar, estes 
dois últimos como Polos EaD 
do campus Cabedelo Centro 
com o curso de Técnico em 
Guia de Turismo, que tam-
bém será ofertado em Areia.

Para os interessados no 
Curso Técnico em Instrumen-
to Musical ofertados pelos 
Campi João Pessoa e Monteiro, 
além dos requisitos de análi-
se de desempenho escolar, o 
candidato passará por uma 
avaliação musical de caráter 
classificatório (não elimina-
tório), que ocorrerá por vídeo 
a ser submetido pela internet 
através do YouTube.

É importante destacar 
que o Instituto Federal da 
Paraíba reserva 50% das va-
gas para ações afirmativas 
(sistema de cotas) e que o 
candidato deverá optar ape-
nas por um curso. O resultado 
final está previsto para o dia 
17 de agosto.  

IFPB abre 1.240 vagas 
em 19 cursos técnicos

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

A leishmaniose visceral 
canina (LVC), conhecida popu-
larmente como calazar, é uma 
doença que atinge cães – e não 
muito comum gatos e huma-
nos – através do mosquito fê-
mea Lutzomyia longipalpis (o 
mosquito-palha, também co-
nhecido asa-dura, tatuquiras, 
cangalhinha e birigui) e em 
tempos chuvosos aumenta a 
contaminação desses animais, 
devido a proliferação do inseto 
em locais úmidos. Por se tra-
tar de uma doença que pode 
ser transmitida aos seres hu-
mano, o Centro de Controle 
de Zoonoses de João Pessoa 
(CCZ-JP) alerta a população 
para ampliar os cuidados e 
prevenção contra a infecção, 
que é causada por protozoário.

De acordo com a direto-
ra do CCZ-JP, Pollyana Dantas, 
nos primeiros seis meses des-
te ano a capital paraibana já 
registrou 224 casos da doença 
em cães. “A calazar não tem 
cura, então a melhor forma 
de contermos a doença é se 
prevenindo e evitando con-
tato com os animais contami-
nados. Então, com o aumento 
das chuvas, aumenta os surtos 
de calazar. Portanto, é preciso 
antecipar os cuidados com o 
uso de coleiras com repelente 
e vacinar os cães”.

“Além disso, cada proprie-
tário deve se preocupar com o 
manejo ambiental por meio da 
limpeza de quintais, terrenos, 
removendo lixo, fezes, folhas e 
frutas em decomposição, ins-
talar telas nas portas e janelas 
e utilizar inseticidas ambien-
tais também contribuem para 
o combate ao mosquito-palha”, 
acrescenta Pollyana.

Todas os dias da sema-
na, o CCZ-JP realiza de forma 
gratuita testes rápidos e o 
exame chamado de Elisa (en-
zyme-linked immunosorbent 
assay), em caninos e felinos 
para diagnosticar a doença; 
além de orientações sobre 

como evitar o contágio. O 
centro fica localizado na Rua 
Walfredo Macedo Brandão, 
100, no bairro Jardim Cidade 
Universitária (principal dos 
Bancários).

“O resultado do teste sai 
no mesmo dia. Caso o animal 
teste positivo o material ava-
liado é encaminhado para o 
laboratório do Estado para 
realizar a contra prova, que 
é o Elisa”, pontua a diretora 
do Centro de Controle de Zoo-
noses.

SUS oferece tratamento que reduz sintomas
Segundo a formanda em Me-

dicina Veterinária e pesquisadora 
da doença, Maria Carolina Rama-
lho, calazar é uma infecção que 
ocasiona a descamação da pele 
dos animais (principalmente nos 
focinhos e olhos), a queda dos 
pelos, a falta de apetite e o cres-
cimento significativo das unhas. 

“Os principais acometidos 
pela leishmaniose visceral são 
os mamíferos e marsupiais (can-
gurus, coalas, gambás). Os cães 
são os mais atingidos e caracteri-
zados como os reservatórios, pois 
eles carregam o vetor da doença, 
que também pode ser contraí-
da por transfusão de sangue e 
relação sexual. Os humanos se-
riam hospedeiros acidentais da 
doença. Ela não é muito comum 

em gatos, mas pode acontecer”, 
explica.

Carolina Ramalho informa 
que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferece tratamento para os 
humanos, porém, para os ani-
mais não é ofertado. Por isso, na 
maioria das vezes é indicado a 
eutanásia do cão, já que se trata 
de uma doença incurável e que 
acaba infectando outros bichos 
ou pessoas. 

“Para amenizar os sintomas 
da doença e eliminar grande 
parte dos parasitas existe uma 
medicação importada, a miltefo-
sina, que custa cerca de R$ 2,5 
mil. Esse remédio passou a ser 
liberado no Brasil há uns quatro 
anos e é alternativa para quem 
não sacrificar seu bichinho e 

precisa se comprometer com o 
tratamento. Já para as pessoas, 
o SUS oferta os medicamentos 
gratuitos, embora não elimine 
100% o doença parasitária”, co-
menta Maria Carolina Ramalho. 

A leishmaniose visceral no 
humano acontece após con-
tanto com o animal infectado. 
Os sintomas são febre, inchaço 
abdominal, manchas escuras na 
pele, fraqueza excessiva, diar-
reia e até anemia. Quando não 
diagnosticada e tratada de forma 
adequada, causa a morte de cer-
ca de 90% das pessoas infectadas.

Dados do CCZ, apontam que 
em João Pessoa, nos últimos cin-
co anos foram registrados mais 
de 2.300 casos de calazar em 
animais. 

Centro de Controle 
de Zoonoses de João 
Pessoa realiza testes 
rápidos nos animais 

para diagnosticar casos 
de calazar.

Calazar, cujo nome científico é leishmaniose visceral canina, é uma doença que não tem cura e que pode ser transmitida para o homem por cães infectados por um protozoário

Foto: Evandro Pereira
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Iniciativa é oportunidade de negócios para agricultores e artesãos, com oferta de produtos de qualidade para o consumidor

Largo da Gameleira recebe 
hoje Feira Móvel do Produtor

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb) 
retoma hoje a programação 
da Feira Móvel do Produtor, 
dando oportunidade de ne-
gócios a agricultores, comer-
ciantes e artesãos.

 A iniciativa, que foi lan-
çada no mês de junho, foi 
sucesso de vendas e a pasta 
pretende continuar com a 
proposta. A novidade desta 
edição é que vai contar com 
a participação de agriculto-
res familiares da Central de 
Comercialização da Agricul-
tura Familiar (Cecaf) e agri-
cultores de Engenho Velho, 
Gramame e Muçumagro, com 
cadastro na Secretaria de 
Trabalho, Produção e Renda 
(Setrab). 

A Feira vai levar, de ma-
neira itinerante, produtos da 
agricultura familiar e artigos 
produzidos pelos artesãos e 
cozinheiras da capital, tra-
zendo o melhor da gastrono-
mia regional.

Hoje e amanhã, a Feira 
Móvel do produtor estacio-
na no Largo da Gameleira, 
em Tambaú, das 14h às 20h. 
Quem passar pelo local vai 
encontrar raízes, frutas, ver-
duras, bolos artesanais, coca-
das, polpas de fruta, produtos 
de origem animal, artesana-
to, plantas ornamentais, gas-
tronomia regional, entre ou-
tros artigos, comercializados 
a preços acessíveis.

“Assumimos o compro-
misso de fomentar o traba-
lho dos nossos agricultores 
e artesãos e a Feira Móvel é 
um exemplo de que, com pla-

nejamento e determinação, 
conseguimos auxiliar essas 
categorias nesse momento de 
retomada da economia que 
estamos vivenciando, com o 
avanço da vacinação na capi-
tal”, destacou Fábio Carneiro, 
secretário da Sedurb.

Outros pontos
Além do Largo de Tam-

baú, a Feira Móvel vai pas-
sar também pelo Brisamar, 
na Praça Natália Oliveira 
Vanderlei, na próxima sex-
ta-feira, que vai contar com 
a participação dos agriculto-
res da Cecaf. A Feira também 
vai estacionar no bairro do 
Bessa, na Praça Osias Nacre 
Gomes, no dia 24; e finaliza 
a edição do mês de julho, 
no Ponto de Cem Réis, nos 
dias 28 e 29.

“Julho é um mês sig-
nificativo para a agricultura 
familiar, com as comemora-
ções do dia internacional da 
atividade e também do Dia 
do Agricultor. Pensando nis-
so, nesta edição convidamos 
os agricultores da Cecaf para 
compor a Feira Móvel e so-
mar na qualidade dos produ-
tos oferecidos. Temos boas 
expectativas para este mês 
e, como a população abraçou 
bem o evento, esperamos 
nos superar a cada edição 
realizada”, destacou Thayara 
Ferreira, coordenadora da 
Cecaf e uma das organizado-
ras do evento.

Sobre a Feira
A Feira Móvel do Produ-

tor é uma realização da Se-

cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), em parce-
ria com a União Nacional de 
Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária 
(Unicafes-PB) e a Secretaria 
de Trabalho, Produção e Ren-
da (Setrab), que está entrando 
com toda a parte de capacita-
ção, fiscalização e orientação 
a esses produtores rurais com 
vínculo na Prefeitura.

O evento tem o objetivo 
de levar para a população, 
de maneira itinerante, o tra-
balho de agricultores e arte-
sãos da capital, bem como 
dar um suporte econômico 
a essas categorias no mo-
mento econômico delicado 
em que vivemos, onde as 
mesmas foram diretamente 
atingidas, desde o início da 
pandemia.

n 14 e 15/7 – Largo da Gameleira (Tambaú) – 14h às 20h

n 16/7 – Praça Natália Oliveira Vanderlei (Brisamar) – 11h às 19h 
(Agricultores da Cecaf)

n 24/7 – Praça Desembargador Osias Nacre Gomes (Bessa) – 9h às 18h

n 28 e 29/7 – Ponto de Cem Réis – 9h às 17h

Confira a programação

Hoje e amanhã, comerciantes estarão com seus produtos no Largo da Gameleira, seguindo depois para Brisamar, Bessa e Ponto de Cem Réis, até o fim de julho

Foto: Secom-JP

As Polícias Militar e Ci-
vil da Paraíba realizaram 
nas primeiras horas da ma-
nhã de ontem a Operação 
Malhas da Lei com o objeti-
vo de localizar três alvos de 
mandado de prisão e busca 
e apreensão, nas cidades de 
Solânea e Bananeiras.

Dois acusados foram 
presos através do cumpri-
mento de mandado de pri-
são, sendo um por homicídio 
e outro por estupro de vul-
nerável. O terceiro, um ado-
lescente, foi alvo de manda-
do de busca e apreensão por 
furto de animais.

A operação teve ainda 
um quarto preso, um jovem 
de 18 anos encontrado com 
cocaína, crack, uma balança 
de precisão, um marcador 
de preço, facas e dinheiro. 

Ele deve responder por trá-
fico de drogas.

Os quatro detidos na 
operação foram levados 
para a Delegacia de Polícia, 
em Solânea.

Porte ilegal de arma
A Polícia Militar pren-

deu um homem e apreen-
deu uma espingarda que 
estava sendo transportada 
em uma moto por um sus-
peito de 24 anos, na última 
segunda-feira, na zona ru-
ral da cidade de Algodão de 
Jandaíra.

A prisão do suspeito fez 
parte do reforço adotado na 
área rural da região. Ele não 
tinha porte da arma e alegou 
que comprou a espingarda 
na cidade de Esperança, o 
que deve ser investigado. 

O caso foi levado para 
a Delegacia de Polícia, em 
Remígio.

Assalto 
A Polícia Militar evitou 

que uma dupla tomasse uma 
moto por assalto, na noite da 
segunda-feira, e prendeu os 
suspeitos em flagrante, na 
cidade de Lagoa Seca. Com 
os homens, de 22 e 23 anos, 
foi apreendido um revólver.

Eles foram surpreendi-
dos por equipes do 10º Ba-
talhão, no momento em que 
anunciaram o assalto. Os 
suspeitos ainda chegaram a 
tentar fugir a pé, mas foram 
rendidos e presos, após per-
seguição.

Os dois foram levados 
para a Central de Polícia, em 
Campina Grande.

Polícia prende acusados de 
tráfico, estupro e homicídio

Um dos quatro presos 
estava com cocaína, crack, 
uma balança de precisão, 
um marcador de preços, 
faca e dinheiro
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Mercados e shoppings

Prefeitura de JP regulariza 
situação de comerciantes

Equipes da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) já pas-
saram por 14 mercados 
públicos e shoppings po-
pulares e deram início ao 
processo de regularização 
de 2.177 comerciantes, que 
são permissionários des-
sas localidades.

É por meio desse tra-
balho que a Sedurb atualiza 
os dados cadastrais des-
ses trabalhadores, verifica 
quem está em conformida-
de com o Código de Postu-
ra do Município, regulariza 
esses comerciantes junto à 
prefeitura e verifica even-
tuais áreas obsoletas dentro 
desses locais que possam 
ser direcionadas para co-
merciantes já cadastrados 
na pasta. Como ações dessa 
natureza passaram muito 
tempo sem ser realizadas, 
a Sedurb tem identificado 
algumas situações irregu-
lares com certa frequência.

“Locações e sublo-
cações do espaço público 
estavam sendo praticadas 
nesses espaços e, pela le-
gislação municipal isso 
não é permitido. Estamos 
garantindo que os boxes 
sejam ocupados pelo per-
missionário cadastrado e 

reforçando que esse tipo 
de prática é ilegal. Tudo 
por meio de diálogo. Alguns 
comerciantes, no início, te-
miam a interdição de boxe 
por inadimplência, no en-
tanto, é uma determinação 
do prefeito que não haja 
impedimento de ativida-
de por falta de pagamento. 
Compreendemos o mo-

mento delicado por qual 
passamos pela pandemia e 
não estamos interditando 
por essa razão, só quando 
há de fato irregularidades 
relacionadas ao repasse in-
devido do espaço cedido”, 
explicou Ivo Carvalho, chefe 
da Divisão de Abastecimen-
to e Alimentação da Sedurb 
(DIAAL) da Sedurb.

De janeiro até o dia 
30 de junho as equipes da 
Sedurb já passaram pelos 
mercados de Mangabeira, 
Miramar, Jaguaribe, Bessa, 
Central, Oitizeiro, Geisel, 
Torre, Valentina, Tambaú, 
Peixe, além do Centro de 
Comércio e Serviços do Va-
radouro (Shopping do Va-
radouro), Centro Comercial 
de Passagem (CCP) e, na se-
mana passada, a pasta ini-
ciou o recadastramento no 
Shopping Terceirão.

Capacitações
A Sedurb tem promo-

vido ainda capacitações 
nesses locais. Por meio de 
parceria com a Secretaria 
do Trabalho, Produção e 
Renda (Setrab), a Sedurb 
já promoveu palestras para 
os comerciantes do Centro 
de Comércio e Serviços do 
Varadouro. 

O trabalho deverá 
ocorrer em breve nos de-
mais espaços. Além disso, 
por meio de visitas técni-
cas, as equipes têm orienta-
do esses trabalhadores em 
relação ao cumprimento 
do Código de Postura e re-
forçado a importância dos 
protocolos de saúde de en-
frentamento a covid-19.

Esse trabalho está 
servindo de base para 

que nós tenhamos 
realmente o número 
exato de pessoas que 
temos trabalhando 

nas áreas públicas de 
João Pessoa 
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São 14 novos equipamentos instalados em diversos pontos da cidade, como Epitácio Pessoa, Bancários e Mangabeira
A Superintendência Exe-

cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) está reforçando o 
trabalho de fiscalização realiza-
do por agentes de mobilidade 
integrantes do Centro Opera-
cional de Trânsito e Transporte 
(COTT). As 14 novas câmeras 
começaram, ontem, a seren 
usadas para  notificar os moto-
ristas infratores.

Com a conclusão do pe-
ríodo educativo, orientando e 
adaptando para presença dos 
novos equipamentos instala-
dos, desde o último dia 6 de 
julho, agora quem for flagrado 
cometendo irregularidades so-
frerá as medidas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

Com os novos equipamen-
tos, subiu para 85 o número 
de câmeras observadas pelas 
equipes da Semob-JP. “Além do 
trabalho de fiscalização, fazen-

do cumprir o CTB e assegu-
rando o trânsito seguro para 
evitarmos acidentes, o monito-
ramento das câmeras também 
faz um papel essencial para rá-
pida comunicação entre órgãos 
e secretarias parceiras”, ressal-
tou George Morais, superinten-
dente de mobilidade.

Entre as irregularidades 
mais recorrentes flagradas es-
tão: transitar em faixas exclu-
sivas para ônibus, uso do apa-
relho celular enquanto dirige, 
não uso do cinto de segurança, 
não utilização de capacete (mo-
tociclistas), estacionamento em 
local proibido - sobre a calçada 
e/ou passeio.

Interação com parceiros
Ao observarem ocorrên-

cias como, por exemplo, va-
zamento de água, vítimas aci-
dentadas, ocorrências policiais, 
alagamentos, entre outras, 

as equipes do COTT acionam 
agentes de mobilidade em cam-
po e, ainda, as Secretarias de 
Infraestrutura (Seinfra), Desen-
volvimento Urbano (Sedurb), 
Meio Ambiente (Semam), 
Guarda Civil Metropolitana, De-
fesa Civil, polícias Militar, Civil 
e Rodoviária Federal, além de 
Samu, Cagepa, Energisa e Cor-
po de Bombeiros.

Novas câmeras da Semob-JP 
começam a multar infratores

Sala de monitoramento remoto da Semob-JP, 
de onde agentes de mobilidade acompanham 
o fluxo do trânsito de vários pontos da cidade 
e identificam motoristas infratores

14 NovoS locaiS com câmEraS da SEmob-JP:

n 1. Avenida Hilton Souto Maior - em frente ao Mangabeira Shopping;
n 2. Cruzamento da Avenida General Osório com a Rua Irineu Pinto (Centro);
n 3. Rua Bancário Sérgio Guerra - em frente à Praça da Paz;
n 4. Cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Avenida Marcionila da Concei-
ção (Cabo Branco);
n 5. Avenida Epitácio Pessoa - próximo ao Grupamento de Engenharia;
n 6. Cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com Rua Maria Pessoa Caldas - próxi-
mo ao Posto Santa Júlia;
n 7. Cruzamento da Avenida Beira Rio com Rua Vandick Pinto Filgueiras (Tambauzi-
nho);
n 8. Cruzamento da Avenida Beaurepaire Rohan com Rua Padre Azevedo (Centro);
n 9. Cruzamento da Rua Benevenuto Gonçalves da Costa com a Rua Diógenes Go-
mes da Silva (Mangabeira);
n 10. Cruzamento da Rua Francisco Manoel com Avenida João da Mata (Jaguaribe);
n 11. Via Expressa Padre Zé - próximo a Rotatória do Centro de Tecnologia da 
UFPB;
n 12. Cruzamento da Avenida Hilton Souto Maior com Avenida Agostinho Fonseca 
Neto (José Américo);
n 13. Cruzamento da Avenida Barão de Mamanguape com Avenida Carneiro da 
Cunha (Mercado da Torre);
n 14. Rua Francisco Porfírio Ribeiro (ladeira Mangabeira/Valentina).

Em Jaguaribe

Espaço compartilhado atrai praticantes de atividades físicas
A manhã de ontem mar-

cou o início da operação do 
espaço compartilhado para 
praticantes de atividades fí-
sicas, na Avenida Floriano 
Peixoto, em Jaguaribe, numa 
parceria entre a Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) e Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer 
(Sejer), da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP). 
Dezenas de pessoas aprovei-
taram o novo espaço.

Com início às 5h indo 
até 7h da manhã, de segunda 
à sexta-feira, os moradores 
do bairro Jaguaribe e adja-
cências têm agora um espa-
ço garantido para a prática 
de atividades físicas no início 
da manhã, com a segurança 
da sinalização viária móvel. 
Agentes de mobilidade si-
nalizam e bloqueiam com a 
utilização de cones, o trecho 

da Avenida Floriano Peixoto, 
compreendido entre as ave-
nidas Primeiro de Maio e Se-
nador João Lira, a partir das 
4h30 da manhã.

 O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena, esteve 
presente no local, chegou 
logo cedo, correu junto com 
os demais praticantes e agra-
deceu aos moradores de Ja-
guaribe pelo apoio. 

“Estamos gratos à co-
munidade de Jaguaribe por 
estar conosco nesta iniciati-
va. Que bom podermos pro-
porcionar um espaço onde 
as pessoas poderão praticar 
hábitos benéficos à saúde, 
sempre com a parceria da 
Superintendência de Mobi-
lidade”, destacou o prefeito 
Cícero Lucena.    

A grande adesão dos 
moradores surpreendeu os 
organizadores e representan-
tes da Prefeitura presentes. O 

superintendente da Semob-
JP, George Morais, falou sobre 
o início do espaço comparti-
lhado, em Jaguaribe. 

“Era uma reivindicação 
antiga dos moradores do 
bairro, que agora têm esse 
espaço disponibilizado pela 
Prefeitura para os seus exer-
cícios. O grande número de 
praticantes de atividades 
físicas nos surpreendeu, o 
que demonstra a aprovação 
da comunidade”, destacou 
George Morais.

Período educativo
Para orientar conduto-

res sobre o bloqueio do tre-
cho no horário destinado às 
atividades físicas, educado-
res de trânsito da Semob-JP 
estarão, até a próxima sexta-
feira (16), realizando ações e 
abordagens, instruindo so-
bre o novo espaço compar-
tilhado. Muitos moradores de Jaguaribe e região aproveitaram para se exercitar no novo espaço na Avenida Floriano Peixoto

Foto: Secom/JP

É o número total de 
câmeras utilizadas 
agora pela Semob-
JP para monitorar o 
trânsito na capital.

85

Foto: Secom/JP
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‘Risca Faca’
Ganhador do Prêmio Jabuti, Ademir Assunção lança antologia 
poética que gira em torno do esvaziamento da linguagem e faz 
uma crítica aos tempos políticos atuais. Página 12
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Xilogravura 
difundida nas 
redes sociais 
por um mestre

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

“A xilogravura é uma arte 
que não mudou nada desde o 
tempo da China. A minha, par-
ticularmente, é feita em cima 
do cordel. Um negócio muito 
simples”, diz o artista que mais 
transformou e sofisticou a xi-
logravura nacional, e a levou 
a lugares jamais alcançados 
antes. O xilogravurista, pintor 
e ilustrador paraibano Ciro 
Fernandes, às portas de se tor-
nar um octogenário, reinventa 
suas relações com o público 
nas redes sociais e difunde, a 
partir do seu ateliê na Lapa, 
zona boêmia do Centro do Rio 
de Janeiro, às tradições da cul-
tura popular nordestina.

Com obras que fazem 
parte do acervo permanente 
no Museu Nacional de Be-
las Artes, o trabalho de Ciro 
saltou da simplicidade das 
capas de cordel que oferecia 
gratuitamente aos poetas na 
Feira de São Cristóvão para a 
ilustração de livros de auto-
res como Raquel de Queiroz, 
Orígenes Lessa, Gilberto Frei-
re, Ferreira Gullar, Ana Maria 
Machado e o conterrâneo José 
Lins do Rego.

Foi na feira de tradições 
nordestinas, na capital cario-
ca, que ele começou a ver as 
capas dos novos cordéis feitas 
com fotografia, descaracteri-
zando um dos símbolos desse 
tipo de literatura. “Rapaz, por 
que vocês não fazem como o 
original? A xilogravura deixa o 
cordel tão bonito”, questiona-
va o jovem de 21 anos e ainda 
sem experiência no talho da 
madeira. Com a justificativa 
dos cordelistas de que não sa-
biam realizar aquele trabalho, 
Ciro, então, decidiu ele mesmo 
tomar para si aquela arte, sem 
sequer cobrar nada em troca. 
Na verdade, ele cobrava ape-
nas uma “bicada”.

Autodidata natural de 
Uiraúna, o artista via nos tra-
balhos de sua mãe, Maria do 
Socorro Fernandes, com as 
rendas, bonecas, e pinturas 
uma forma mais encantada 
de enxergar o mundo e a rea-
lidade no Sertão paraibano. 
“Minha mãe acalentava a gen-
te com histórias de cordel (Os 
Martírios de) Genoveva. Eram 
valentões e amores impossí-
veis. O valentão geralmente era 

um corno que não gostava do 
namorado da mulher e brigava 
com ele e findava em morte”, 
conta aos risos. Ciro seguiu o 
mesmo caminho que a grande 
maioria de sua geração, e, aos 
17 anos, partiu para São Pau-
lo, para dois anos depois se 
radicar no Rio. Lá, dormiu em 
albergues e nas praças da Lapa. 
Sustentou-se pintando bois em 
açougues e cartazes de preços 
para o comércio.

Já as gravuras, Ciro Fer-
nandes afirma ter aprendido 
as técnicas com o pessoense 
Mestre Zé Altino, no Rio. “Eu 
vi a sala cheia de mulheres 
aprendendo a fazer gravura. 
Não tinha nenhum homem. 
Aí, eu disse para Altino: ‘Que-
ro me matricular aqui’. Ele 
queria me ensinar gravura, 
mas eu estava lá por causa 
das meninas”, conta. Com 
uma delas, Dona Rita, ele per-
manece casado há 57 anos. 
Sendo ela natural de São José 
do Rio do Peixe, quis o desti-
no que o casal se encontras-
se no Rio de Janeiro, mesmo 
vindo de cidades a 25 quilô-
metros de distância uma da 
outra. “Compus para Rita dois 
sonetos de amor: Bruno e Mi-
lena”, diz ele, referindo-se aos 
seus filhos. 

As goivas que Ciro ma-
nipula na madeira com tanta 
destreza o levou longe, como 
quando teve suas obras ex-
postas no museu suíço Ge-
werbe. A Academia Brasileira 
de Letras também premiou 
o artista pelas ilustrações do 
livro Cordelinho, em conjunto 
com seu escritor Chico Salles, 
na categoria Infantojuvenil. 
Foi a primeira e única vez que 
a ABL premiou um ilustrador. 
Mesmo assim, Ciro garante 
que seu trabalho ainda preci-
sa ser reafirmado. “O merca-
do de arte sempre foi difícil. 
Só tem espaço mesmo para 
gente grande, artista valori-
zado”, lamenta. Mas Ciro já é 
“gente grande” e as redes so-
ciais, mais recentemente, têm 
contribuído para isso.

Projeto familiar
Em dezembro do ano 

passado, coordenado por seu 
filho, Ciro Fernandes entrou 
para o Instagram e isso tem 
auxiliado ainda mais para ex-
pandir o alcance do artista já 
consagrado através de posta-

gens diárias de seu processo 
criativo e uso de suas varia-
das técnicas. “Os espaços se 
destinam à venda, é claro, 
mas pretendem reunir a rica 
trajetória do meu pai. Histó-
rias que estavam dispersas e 
que estamos reunindo para 
um grande projeto familiar”, 
destaca Bruno. “É a constru-
ção da memória de um artista 
fabuloso que, por coincidên-
cia, é meu pai”.

O veterano mantém uma 
rotina extenuante de traba-
lho diário. “Olha, rapaz, esse 
negócio de ficar velho, você 
não queira isso, não. Só ser-
ve para atrapalhar: anda na 
rua e as mulheres não olham 
mais para você. Isso é uma 
desgraça que o tempo nos 
faz”, diverte-se Ciro, em seu 
humor peculiar. “É ruim ser 
velho. Tem aquela história 
que o velho é sábio. O velho é 

sábio coisa nenhuma, ele não 
sabe nada!”, garante ele, para 
ser rebatido de imediato por 
seu filho: “Ele fala essas coi-
sas para enrolar a gente. Ele 
está ativo 24 horas por dia”, 
emenda Bruno, que perma-
nece ao lado do pai fazendo 
quase um jogral, contextuali-
zando o excesso de humilda-
de e até algumas “lorotas” di-
vertidas provocadas por Ciro 
Fernandes.

Residindo na memória do artista, o município 
de Uiraúna é motivo recorrente de suas peças

A mais recente viagem de Ciro 
Fernandes à Paraíba foi durante vi-
sita realizada em 2018 para a inau-
guração do monumento Catedral 
dos Pássaros, em praça pública de 
Uiraúna. A obra de 24m² é formada 
por 14 aves negras em alusão ao 
nome do município. “Eu fiz a escul-
tura como uma revoada, um bando 
de graúnas voando”, descreve o 
artista. No Tupi, “Uiraúna” significa 
pássaro preto.

As aves, as folhas, os tipos 
nordestinos. As rendeiras, os enge-
nhos e o cangaço. Todos são retra-
tados nas obras de Ciro Fernandes. 
Pouco importa ao xilogravurista 
se esses elementos ainda estejam 
predominantes na paisagem da 
região. A memória e o desejo 
dessa conexão com a arte popular 
secular é que dá forma à obra do 
artista. “Não tem inspiração, não. 
Eu gosto muito dos motivos nordes-
tinos. Faço muito Lampião e Maria 
Bonita”, conta Ciro. A relação dos 
moradores de Uiraúna com o ‘Rei 
do cangaço’ é de violência e resis-
tência. Lampião chegou a invadir 
e saquear a cidade por duas vezes, 
em 1927, mas os homens que che-

garam espalhando terror e medo 
na cidade teriam sido bravamente 
expulsos pelos moradores locais. 
Os cangaceiros corriam atrás das 
mulheres, que tinham que atraves-
sar o açude a nado.

“Retrato essas histórias que eu 
escutava quando era menino”, reve-
la Ciro, que conta que esse legado 
permanece vivo entre a população 
sertaneja. “Eu fiz uma exposição em 
Uiraúna e levei a Cabruêra, que é um 

ajuntamento de cabras de Lampião. 
Pois o pessoal não gostou de jeito ne-
nhum, rapaz. Eles ainda se lembram 
de Lampião”.

A infância do paraibano ainda 
teve a presença de elementos que 
até hoje permeiam suas obras, 
como espingardas, anzóis, cajus, 
mangas e goiabas. Ele costumava 
correr os tabuleiros em seu cavalo 
de talo de carnaúba e olhos de caco 
de louça.

Ciro na inauguração do monumento ‘Catedral dos Pássaros’, obra em plena praça pública de sua cidade natal

Foto: Divulgação

Desde o final do ano passado no Instagram, Fernandes comercializa obras, divulga o ofício e faz postagens diárias do processo criativo e uso de suas técnicas
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Fernandes assinando uma de suas 
obras no seu ateliê na Lapa, zona 
boêmia do Rio de Janeiro

Um dos maiores artistas vivos no estilo do país, o 
paraibano Ciro Fernandes divulga o seu ofício nas 

ondas da internet às portas de se tornar um octogenário

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial de Ciro 

Fernandes no Instagram
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Ó poesia / minha garganta / navalha cega / bus-
ca ébria / bússola danificada / Ó riso.

(Walter Galvão, Silabário.)

Não éramos particularmente amigos, mas mesmo 
à distância, o admirava. Admirava sua mente brilhan-
te, sua ironia, sua trajetória tão múltipla e variada no 
campo do jornalismo, da música, da poesia...

Mas humildemente confesso que não sou a pes-
soa mais indicada para discorrer sobre WG. Outros 
que participaram da sua intimidade estão melhor 
habilitados para fazê-lo, como, por exemplo, o jor-
nalista Kubitscheck Pinheiro, que publicou no jornal 
de domingo, 11 de julho, emocionada carta dirigida 
a Walter, sua mulher, Jória, e sua filha, Clarice. Este 
o conheceu bem e partilhou com ele das lides jor-
nalísticas, pelos jornais paraibanos. Ana Adelaide 
Peixoto também foi sua amiga e também revela que 
escreverá sobre WG na sua crônica de terça-feira, 
13, em A União.

Dele, eu só tenho o livro de poesias Silabário, pu-
blicado pela editora Ideia em 2013, apesar de ter sido 
sempre leitora fiel dos seus textos publicados nos jor-
nais da Paraíba. Dentro dos limites das suas 141 pági-
nas de Silabário, dá para perceber a amplitude poética 
de Walter Galvão.

Logo que fiquei sabendo da partida do poeta, 
corri para reler Silabário, com o firme propósito de 
reavivar na minha mente as impressões que sua poe-
sia me causara na primeira leitura. Queria também 
encontrar uma citação que servisse de epígrafe para 
o que iria escrever. Mas tive dificuldade de selecionar 
uma única citação, tantas foram as que me surpreen-
deram pela sua inspirada genialidade e eloquência. 
Walter Galvão é um poeta muito inspirado, embora 
econômico e contido, e meu desejo é que meus leito-
res descubram por si próprios a real dimensão do seu 
senso poético.

Embora o livro não seja farto em arroubos lí-
ricos, é dedicado a “Jória (sua mulher), com amor”.
Daí deduzirmos que Jória, além de ser sua amada, foi 
também sua musa.

Os poemas contidos em Silabário não são identi-
ficados por títulos, mas sim por números, como, por 
exemplo, o poema 2 da parte denominada “o sentido 
efêmero das fronteiras”, que diz: 

individualidade, uma basílica onde é permitido gritar.
individualidade. Os impressionistas de Paris. Os poti-

guaras na mata. O jaguar sagrado à espera no
bebedouro das almas.
Individualidade.
Eu grito em quéchua a idade da Terra, eu clamo inútil,
blasfemo contra as chaminés sagradas das usinas, o
horror no café da manhã é um gibi para ler no metrô,
eu espero no espelho o cair da tarde enquanto as
praças se enchem de cânceres.

Este agora é o meu juízo.

Final.

Saindo da sua “individualidade”, o poeta volta 
os olhos para os párias, os oprimidos, os que vivem 
à toa, nas esquinas, nas praças das cidades e lança 
seu grito de identidade com eles, à moda de Charles 
Beaudeleire, que chamou o excluído de “monsemble-
ble, monfrère” :

“Mãos ao alto” diz a miséria do excluído impuro. O
puto escroto, o perdido, o sem paz, o que jaz em vida,
diz a maldade que me pertence e a ele, a urgência de
um mundo hostil que nos ama e grita lama, é o que
fede e seduz, é o risco, a peste.

“Mãos ao alto”, diz o meu egoísmo, a indiferença com 
que pasteurizo as lágrimas.

Sendo assim, o poema desmente a si mesmo, tor-
na-se irônico, pois o “egoísmo” e a “individualidade” 
preconizados pelo eu lírico são desmentidos pela sua 
capacidade de se colocar no lugar do outro...

E o poema finda, dizendo:

Prefiro isso: a chuva, a dor;
 Prefiro a estar morto.

E assim, o poeta morreu. Mas sua poesia e o seu 
grito ficaram ecoando entre nós.

Miramar, Paraíba, julho de 2021

Walter Galvão 
(1957-2021)

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Cinema: um olhar paraibano

Ao buscar meu olhar nas memórias 
da infância, lembro-me de minha irmã 
chamando a atenção de minha mãe por eu 
não querer brincar com ela. Acontece que 
o meu interesse apontava para uma “brin-
cadeira” muito mais divertida. A televisão, 
naquele momento, proporcionava o que 
eu mais gostava: boas histórias. 

Essas histórias, que me custaram 
tantas reclamações vindas de minha 
mãe, por eu não ter dado atenção à mi-
nha irmã mais nova, eram geralmente 
protagonizadas por bons filmes. Assistin-
do a um longa-metragem, sempre imergi 
na narrativa, “sentindo” e “vivendo” tudo 
que as personagens expressavam. E foi 
assim que nasceu meu gosto e encanta-
mento com o cinema. 

Recentemente, recebi um livro pelas 
mãos de uma querida amiga – a também 
jornalista Maryellen Badarau –, ela me 
confidenciou que, pelo tempo que perma-
neceu com ela, o livro só a fazia lembrar 
de mim. Verdadeiramente ansiosa, tratei 
de me debruçar em sua leitura tão logo 
chegaria às minhas mãos.

Cinema por Escrito, seleção de textos 
com ensaios assinados por 
Antônio Barreto Neto, se-
ria alvo imediato de minha 
curiosidade para descobrir 
onde eu poderia me encai-
xar entre aquelas páginas. 
A obra foi organizada por 
Sílvio Osias e, na apresen-
tação intitulada Ao Mestre 
com Carinho, observamos 
a profunda admiração do 
jornalista pelo crítico. 

A cada página, a obra 
me revelaria grata surpre-
sa. Tratava-se de uma sé-
rie de críticas escritas por 
Antônio Barreto Neto, no 
período de 1964 a 1981, 
publicadas em inúmeras 
edições do Jornal A União. 

De linguagem clara e objetiva, Barreto 
Neto tornava a arte cinematográfica com-
preensível e acessível – assim como José 
Américo sabia transformar a simplicida-
de em obra-prima. Descobri ainda, que 
Barreto era um grande nome da crítica, 
numa época em que existiam instituições 
como a Associação de Críticos Cinemato-
gráficos da Paraíba (ACCP). 

Sílvio Osias nos descreve seu en-
contro na Livraria de Bartolomeu, no 
ano de 1974, depois de uma sessão de 
cinema de arte onde o jovem jornalis-
ta confidenciou ao seu ídolo seu sonho 
de se tornar crítico de cinema – aqui, 
vemos a simplicidade e generosidade 
de Barreto Neto que o chamou para um 
encontro no dia seguinte e o presenteou 
com livros de cinema, além de ler seus 
textos e transformá-lo em colaborador 
do Correio da Paraíba. A partir dali, seus 
caminhos seguiriam ligados por respei-
to e afeição. 

Vi-me entusiasmada pela oportu-
nidade de aprofundar meus conheci-
mentos sobre cinema, essa arte que me 
prende e encanta desde a infância – Mar-
yellen, enfim, tinha toda a razão em me 
indicar a leitura! Observei também que já 

conhecia alguns dos filmes mencionados 
e pensei em outra instituição conheci-
da por proporcionar essa ampliação de 
horizontes para os cinéfilos em geral: a 
Fundação Casa de José Américo, com seu 
Cineclube O Homem de Areia. 

A iniciativa, nascida em 2015, foi 
idealizada por Damião Ramos Cavalcan-
ti com objetivo de resgatar a tradição de 
clubes de cinema que a Paraíba tem em 
sua história e dar acesso à população a 
filmes de qualidade. 

Alguns dos filmes, brilhantemente 
analisados por Barreto Neto, já preen-
cheram o auditório do Cineclube O Ho-
mem de Areia. Foram eles: Laranja Me-
cânica, de Stanley Kubrick (em 2015) , 
Tempos Modernos, de Charles Chaplin 
(2016), Cantando na Chuva, de Stanley 
Donen e Gene Kelly (2016), O Jardim dos 
Finzi-Contini, de Vittorio de Sica (2017) e 
Cenas de um Casamento, de Ingmar Berg-
man (2017). 

A Sétima Arte tem a função não só 
de encantar ou distrair, mas de nos fazer 
refletir sobre questões como a miséria 
humana, os contextos sociais passados 
e presentes e, ainda, servir de denúncia. 
A crítica de Barreto Neto e iniciativas 

como o Cineclube O Homem 
de Areia são ferramentas im-
portantes para a divulgação 
do cinema, além de propor-
cionarem meios para que os 
propósitos dessa arte sejam 
cumpridos. 

O momento de pandemia 
nos leva a refletir sobre o ri-
tual do cinema – as cadeiras, 
um auditório e a união de des-
conhecidos em prol de uma 
boa experiência com a telona. 
Como será o cinema nesse 
novo mundo? Ainda não sa-
bemos, mas a Fundação Casa 
de José Américo firma o com-
promisso de sempre fomentar 
os caminhos percorridos pela 
Sétima Arte!

Amanda Félix

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Ontem, 13 de julho, foi 
celebrado o Dia Mundial do 
Rock. A data foi estabelecida 
há 36 anos, quando o me-
gaevento Live Aid reuniu os 
maiores nomes do rock’n’roll 
mundial com o objetivo de 
angariar fundos para o com-
bate à fome na Etiópia e em 
outros países africanos. Eu 
poderia escrever sobre como 
o gênero musical, criado por 
artistas negros, foi roubado 
de seus precursores para ser 
colocado no colo de intér-
pretes brancos. Ou poderia 
discutir como é inexpressi-
va a quantidade de pessoas 
negras que lotaram estádios ou lideraram bandas alçadas a 
“clássico do rock”, não por falta de mérito, mas por falta de 
espaço e apagamento na indústria cultural.

Eu poderia apontar as críticas pesadas de corrupção 
envolvendo a tonelada de dinheiro arrecadado no Live Aid, 
aquele evento de rock com line-up formado majoritariamente 
por artistas brancos. Mas hoje não vou problematizar. Só vou 
plantar essa sementinha do caos e falar do que realmente im-
porta: o rock.

Veja: existem vários “rocks”. Tem o rock em casa, que aí é ou-
vir rock mesmo; tem rock do show de rock, para bater cabeça; e 
tem o rock na rua, que é qualquer tipo de rolê hardcore, mas não 
necessariamente que toque hardcore. Pode ser uma festa punk, 
sabe? Mas sem a trilha punk. Um rock/punk/hardcore. Em ou-
tras palavras: rolê intenso. 

Eu comecei a ir pros rocks quando tinha 15 anos (antes 
disso era “assustado”). Rock na casa dos amigos, rock na casa 
de desconhecidos, rock na praia, rock no centro... Era rock com 
força. E o melhor é que o rock daqui de João Pessoa até hoje é 
variado. Ele pode ser, por exemplo, ir pro Centro Histórico numa 
sexta-feira e perder um tênis numa roda de polga (ou pogo, ou 
punk, como você preferir). Rock eclético numa área de 1 km², 
que envolvia precisar sair para resgatar o ar, fazer carinho num 
vira-lata caramelo, sentir o cheiro do churrasquinho; olhar para 

o outro lado da Praça Ante-
nor Navarro e ver góticos 
socializando, virar a cabe-
ça para a direita e ver um 
grupinho ouvindo reggae. 
Todos, dos moicanos aos 
bonés de aba reta, unidos 
em nome não de um gênero 
musical, mas de um estilo 
de vida: o rock. 

Quer outro rock bom 
mesmo? Aqueles 30° C 
com sensação térmica de 
54° C no Espaço Cultural 
lotado – e ai de você não 
tomar aquela Axé bem ge-
lada num gole só, senão era 
capaz de cair duro no chão. 

Por falar em bebida gelada, uma grade de cerveja no Convívio ou 
no Contorno é rock universitário, rock dos bons. E nem sempre 
importa se a trilha sonora for brega, porque o que o importante 
é o rock, saca? 

Tem gente que conta que o Live Aid aconteceu mais pelo 
rock, a farra, do que pela ação social. E que muitos artistas su-
biram nos palcos mais pela visibilidade em si do que pela boa 
causa (que não foi tão transparente assim). Aí é coisa de rockstar 
daquele tal de roque enrow. 

Uma das frases que eu mais soltei nessa pandemia foi “que 
saudades de um rock”. Porque não é a mesma coisa se hoje a 
gente for num bar da Feirinha de Tambaú porque isso non ec-
ziste. Rock agora é rolê tenso. Não tem (nem deveria ter) aglo-
meração em barzinho, em casa de show, de conhecido e muito 
menos de desconhecido e rock só é rock se tiver gente envolvi-
da. Deve ter sido isso que Lord Byron tinha em mente quando 
escreveu que “a felicidade só é verdadeira quando comparti-
lhada”. Forcei a barra na romantizada, desculpa. É a saudade 
falando mais alto. 

A verdade é que depois de passar um ano e meio trancada em 
casa, sinto que serei bem menos seletiva nos futuros rolês.

A outra verdade é que essa coluna não passou de um au-
toconvite. Tu, que está lendo, seja qual for o rock pós-covid, me 
chama que eu vou. 

Esse tal de ‘roque enrow’
Foto: Divulgação

Dos tipos, há o rock eclético 
feito numa área mínima, que 
precisa sair para resgatar o ar

Foto: Arquivo A União

Jornalista e crítico de cinema 
Antônio Barreto Neto

(1938-2000)
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Lá na parte de baixo do nosso mapa, o inverno é 
bem diferente do daqui de cima. É seco, umidade do 
ar muito baixa e as temperaturas fazem espremer o 
filete de mercúrio abaixo dos 15 graus. Não raro che-
gam próximas de zero e até abaixo disso.

Lá é tempo de seca, raramente chove. Em alguns 
pontos é fumaça empestando o ar nas cidades e no 
campo. Elas vêm das queimadas nos pastos e em ca-
pões arbustivos que não resistiram à falta d’água. Os 
reservatórios mínguam a espera das chuvas da prima-
vera. Fora essas contrariedades, quando as fumaças 
dão uma trégua, as manhãs são azuis, a neblina teima 
um pouco em não subir como quisesse agasalhar nos-
sas preguiças, mas passado um tempinho elas se vão 
e o sol aparece tímido, generoso e acolhedor.

No sol dessas manhãs é que minha mãe gostava 
de ir para o quintal. Deixava à disposição duas cadei-
ras. Uma era para ela tomar acento, na outra, os no-
velos coloridos de lã e as agulhas. Passava horas ali, 
até que suas panelas reclamassem a presença daque-
la artesã junto ao fogão e à pia de louças. À tardinha 
retornava às agulhas e aos novelos.

Guardo com muita ternura a lembrança de Dona 
Nalva tricotando. Ela sabia muito dessa arte, era ligei-
ra no manuseio daquelas duas pequenas lanças. Mui-
tas vezes a vi comentando consigo mesma: vou usar 
“ponto arroz” nesse cachecol, nessas luvas “ponto 
barra”. E por aí ia, cada peça um ponto diferente. Nem 
me recordo quantos mais.

Para nós eram tempos difíceis, dinheiro curto 
que mal dava para o essencial. Algumas vezes eram 
insuficientes para as necessidades mais básicas, mas 
não tão parcos que não pudéssemos nos agasalhar 
nos frios que iam do fim de maio ao começo de setem-
bro, porque então podíamos contar com as agulhas e 
os novelos de Dona Nalva.

Éramos quatro irmãos, uma escadinha. Algumas 
vezes, roupa que não cabia mais em um podia ser de 
boa serventia para o que vinha depois. Não com to-
das as peças, mas com as mais resistentes ao uso, ao 
desgaste e ao gênero. Ao gênero? Sim, calça que ficava 
curta para mim, o mais velho, só podia ficar para o 
terceiro da fila porque o segundo lugar era de minha 
irmã e isso quebrava a corrente. Mas essas heranças 
não valiam para os agasalhos porque aí minha mãe 
fazia questão de renovar nosso vestuário.

Era bonito vê-la tricotando. Aqueles fios de lã iam 
escorregando dos novelos para submeterem-se à par-
ceria de dedos e agulhas que em rápidas manobras 
iam transformando aqueles cordões em meias, blu-
sas, cachecóis, luvas, gorros, pulôveres. Podiam ser 
peças monocromáticas como as luvas ou com mais de 
uma cor, dependendo da inspiração de Dona Nalva e 
dos novelos disponíveis. 

Como eram mágicas aquelas mãos. Lembro-me 
que algumas vezes nos chamava. Pedia a presença do 
futuro usuário.

– Vem aqui para eu ver como é que está ficando.
Com a peça ainda presa às agulhas, estendia a con-

fecção sobre o “freguês” para ver se as medidas esta-
vam corretas. Sentia orgulho em fazer isso. Essas expe-
rimentações podiam vir acompanhadas de um abraço, 
um beijo, um afago, nunca com indiferença. Dona Nalva 
sabia também aquecer nossos corações.

De quantos anos lá para trás fui desenrolar o 
novelo de minhas recordações? Sei lá. Uns sessenta, 
talvez. Acabei encontrando Dona Nalva, minha pri-
meira heroína. E o que me fez embarcar nessa viagem 
no tempo? Muito simples, nesses dias, até por aqui a 
temperatura baixou um pouquinho além do costu-
meiro nesse tempo das águas. Senti um pouquinho 
de frio. Fui procurar uma blusa e acabei encontrando 
essas lembranças. Vi minha mãe com suas agulhas. 
Consegui até me lembrar de sua voz.

Tempos difíceis, aqueles. Veio a “revolução” de 
64. Meu pai feito preso político em num navio anco-
rado na costa santista, o Raul Soares. Nem naqueles 
meses, Dona Nalva abandonou suas agulhas. Teve que 
“trabalhar fora”; então, só trocou o quintal nas ma-
nhãs de sol por algum canto da casa naquelas noites 
frias de temperaturas e de esperanças. Mas soube nos 
manter aquecidos.

Foi um tempo de resistência. Mas Dona Nalva 
cansou e numa dessas manhãs azuis de inverno, ela 
decidiu que viver não era tão importante assim. 

Essas foram as reminiscências que me ocorreram 
nesses dias em que um friozinho de pouca monta an-
dou rondando meus travesseiros. Fui eu quem aca-
bou tricotando. Tricotando palavras e saudades.

O tricô de 
Dona Nalva

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Cultura popular

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) disponibiliza na Internet 
mais um programa da série ‘De Repente 
na Rede’. A apresentação é de Iponax Vila 
Nova, que nesta edição faz uma home-
nagem ao repentista Antonio Jocélio, do 
Ceará. O vídeo sobre a vida e obra do poe-
ta pode ser visto gratuitamente a partir 
das 19h, pelo canal da Funesc no YouTube 
(/funescpbgov).

Antônio Jocélio nasceu em Maran-
guape (CE), município localizado na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza. É um 
repentista tomado como referência no 
país inteiro, tendo diversos discos gra-
vados e inúmeros vídeos de cantorias, 
apresentações ao vivo on-line e partici-
pações em diversos festivais disponibili-
zados no YouTube. Para ele, “a cantoria é 
um show, que deve ser realizado com o 
máximo de exatidão para não desapon-
tar o público”.

Além de improvisador, é um dos 
maiores cancioneiros da profissão, desta-
cando-se por compor e cantar, sendo tam-
bém um dos mais requisitados. É autor de 
‘Casa Amarela’, uma das três canções mais 
tocadas em todos os tempos do gênero, 
gravada por diversas bandas e toada obri-
gatória a todo cantador, sempre que solici-
tada nas apresentações.

Em novembro de 2019, antes da pan-
demia e do isolamento social, Antônio 
Jocélio participou da 58ª Mostra Cultural 
de Viola Mestre Chico Afonso, na comuni-
dade de Café Campestre, na zona rural de 
Quixadá (CE). O encontro é considerado 

uma tradição cultural, iniciada em 1961 
pelo Mestre Chico Afonso.

Fazendo par com Chagas Bezer-
ra, Jocélio também já se apresentou em 
cantorias nas quais participaram Louri-
val Pereira e João de Oliveira, Guilherme 
Calixto e Sebastião Gomes, Zé Eufrásio e 
Antônio Limeira.

Projeto alternativo devido à pandemia, 
o ‘De Repente na Rede’ vem preenchendo a 
lacuna apresentando os importantes artis-
tas da cultura popular do Nordeste. Todos 
os vídeos com os homenageados podem ser 
vistos na TV Funesc no YouTube.

‘De Repente’ homenageia 
autor de ‘Casa Amarela’

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.); CINEPÓLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 13h45 - 16h - 18h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h05; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h40; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 15h40; CINE SERCLA PARTA-
GE 5 (dub.): 18h05.

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

& Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai preci-
sar reunir sua equipe novamente, inclusive Han 
(Sung Kang), que todos acreditavam estar morto. 
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.  CINEPÓLIS 
MANAÍRA 4: 13h30 e 16h30 (dub.) - 19h30 (leg.); 
CCINÉPOLIS 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.

Charlize Theron reprisa seu papel da antagonista Cipher em ‘Velozes e Furiosos 9’, com sessões em JP e CG

Foto: Divulgação
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• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
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Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

“A cantoria é um show, que deve ser realizado 
com o máximo de exatidão para não desapontar 
o público”, diz o cearense Antônio Jocélio

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube



Cultura

“Uma das característi-
cas importantes da poesia 
de Ademir Assunção é que 
ele tem um cuidado todo es-
pecial com a palavra e com 
a linguagem, mas não é uma 
poesia alienada, absenteísta, 
porque é preocupada com o 
pulsar das coisas, com o ho-
mem no contexto em que ele 
vive, não só como poeta, mas 
também como ser político”, 
analisou o também poeta Sér-
gio de Castro Pinto. “Esse seu 
novo livro de poemas, Risca 
Faca, demonstra a crítica con-
tundente, ferina que faz ao 
‘desgoverno’ Bolsonaro, jun-
tamente com poemas em que 
ele articula um lirismo come-
dido, próprio dos poetas que 
combatem os exageros nas 
efusões sentimentais”, expli-
cou o paraibano.

Ganhador do Prêmio 
Jabuti em 2013, com a anto-
logia A Voz do Ventríloquo, o 
escritor paulista Ademir As-
sunção está lançando esse 
que é sua sétima obra no 
gênero. Risca Faca (132 pá-
ginas, R$ 35) saiu pelo selo 
Demônio Negro.

“O grande tema é o esva-
ziamento da linguagem em 
nosso tempo. A linguagem 
está sendo utilizada, em larga 
escala, para corromper, mani-
pular e falsificar”, resumiu o 
autor para o Jornal A União. 
“A expressão ‘risca faca’ é bem 
popular, geralmente associa-
da a lugares barras-pesadas, 
onde acontecem muitas bri-
gas. No Nordeste, por exem-
plo, um de seus significados 
é ‘bar de origem matuta com 
clientes loucos’. Também 
pode significar ‘puteiro’. Além 
de se adequar bem ao tom 
cru, em carne viva, embo-
ra elaborado, da linguagem 
que venho desenvolvendo na 
poesia, especialmente nesse 
livro, considerei que a expres-
são serve bem ao momento 
que estamos vivendo no Bra-
sil, marcado pela violência ex-
plícita, pelo baixo nível e pela 
confusão”, explicou o autor.

“Ademir Assunção é um 

poeta que desponta, desde há 
algum tempo, com muito vi-
gor e tem obtido o reconheci-
mento da crítica, além de ser 
letrista de composições”, disse 
Sérgio de Castro Pinto. “Eu tive 
o prazer de, sem conhecê-lo, 
mandar para ele o meu livro 
Folha Corrida, que lancei em 
2017, pela editora Escrituras, 
de São Paulo, e ele escolheu 
um dos poemas dessa obra, O 
gato e o poeta, e o recitou – e 
ele recita muito bem – nas re-
des sociais. Depois Ademir me 
mandou seu livro anterior e 
daí surgiu uma amizade gra-
tuita, sem interesse, a não ser 
o da poesia”.

O autor disse que o con-
junto de poemas começou a 
se formar há cerca de sete 
anos e o livro foi finalizado já 
no início da pandemia. “Não 
há referências diretas ao 
contexto de isolamento, so-
lidão, mortes e desesperan-
ça causado não apenas pela 
pandemia, mas pela incom-
petência e pela irresponsa-
bilidade daqueles que deve-
riam ter tomado as atitudes 
necessárias no momento 
certo. A sensação de deses-
perança, de fim de mundo, 
creio, está presente em al-
guns poemas, mas com uma 
visão diferente: não se trata 
do fim do mundo, mas do 
fim de um sistema inviável, 
injusto, desumano, violento, 
com poucos podres de ricos 
de um lado e uma imensa 
quantidade de podres de po-
bres de outro. É esse sistema 
que está agonizante, em fran-
ca derrocada, e precisa mes-
mo acabar, antes que consiga 
acabar com a humanidade”, 
explica o poeta.

Ademir Assunção tam-
bém confessou qual foi o 
sentimento de ter conquis-
tado um Prêmio Jabuti. “A 
sensação é bacana – foi con-
siderado o melhor livro de 
poesia do ano. Mas isso não 
muda o trabalho cotidiano 
de ler, pensar e fazer poesia. 
Sinto que a linguagem que 
venho elaborando continua 
em expansão. Ainda há mui-
tos caminhos a explorar”, co-
mentou ele.

‘Poemas animados’
“Quem é do meio literá-

rio sempre ouve dizer que 
poesia é para poucos. Não 
concordo com isso. Pen-
so que poesia é para todos. 
Por sua própria natureza, a 
poesia pode circular mais à 
vontade, por exemplo, nas 
redes sociais – e circula. Mas, 
de fato, aqueles que pres-
tam mais atenção, que per-
cebem os tons, as nuances, 
os ritmos, as intenções mais 
sutis da linguagem poética, 
são em menor número. Por 
isso mesmo, há muito espa-
ço para a poesia se infiltrar, 
desde que os poetas façam a 
linguagem funcionar”, disse 
Ademir Assunção.

Com um interesse pro-
fundo pela própria lingua-
gem – “a matriz do que nos 

faz humanos” – ele questio-
na: “É possível imaginar a 
humanidade sem a lingua-
gem verbal? É possível ima-
ginar uma nação sem uma 
língua comum? Os poetas 
trabalham com esse mate-
rial ‘barato’, que é a palavra, 
utilizada o tempo todo por 
todos. É com esse material 
que ele tenta revigorar a lin-
guagem, fazê-la cantar, evo-
car imagens, trazer à cons-
ciência realidades que não 
estão sendo vistas ou per-
cebidas. Até mesmo quan-
do escrevo prosa – contos 
ou romance – invisto minha 
energia neste sentido. Cos-
tumo dizer que minha prosa 
é uma prosa de poeta”.

Ademir Assunção tam-
bém falou de seus projetos. 
“Há algum tempo tenho me 

sentido um tanto insatisfei-
to com a unidimensionali-
dade da palavra escrita. Há 
alguns meses, aprendi téc-
nicas de animação e venho 
desenvolvendo um conjun-
to de ‘poemas animados’ 
em que consigo colocar a 
palavra em movimento. 
Poucos fazem isso no Bra-
sil, bem poucos: Augusto de 
Campos, que é o pioneiro, 
Arnaldo Antunes, André Va-
lias e mais um ou outro. Não 
se trata de ‘ilustrar’ textos, 
mas de utilizar as próprias 
possibilidades da animação 
como material orgânico de 
composição dos poemas, 
nos quais a tipologia, a cor 
de fundo, o tamanho das 
letras e o movimento das 
palavras passam a assumir 
significados imprescindí-

veis para a percepção total 
da linguagem”.

O escritor e poeta natural 
da cidade de Araraquara (SP) 
vem publicando nas suas redes 
sociais como o Facebook e Ins-
tagram, além de revistas vir-
tuais, uma série chamada Poe-
mas Animados na Pandemia. 

Antologia poética gira em torno 
do esvaziamento da linguagem

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Ganhador do Prêmio Jabuti, Ademir Assunção lança ‘Risca Faca’, que faz uma crítica aos tempos políticos atuais 
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Segundo o poeta, a expressão que dá nome à obra se 
casa com o momento vivido no Brasil, marcado pela 
violência explícita, baixo nível e confusão

Através do QR Code acima, 
acesse o site do selo

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

Conheci Walter Galvão numa 
noite que fui ao Boiadeiro (bar de 
propriedade do saudoso Bento 
da Gama) e ele estava cantando 
lá como vocalista do grupo Pleft. 
Conversamos e nos tornamos 
amigos, quando - atendendo a 
convite meu - ele fez vocais em 
apresentações que fiz em João 
Pessoa, Campina Grande, Recife e 
Natal, como foi o caso de “Puxa
-puxa”  (ou “Música contempo-
rânea da cidade de João Pessoa”) 
e “Nascido em 18 de março”, 
quando ele apresentou a versão 
que fez de “Eleanor Rigby”. Mas a 
melhor contribuição que recebi 
dele foi quando cantou minha 
composição “Sociedade dos poe-
tas putos”, em 1990, no festival 4º 
MPB-Sesc, contribuindo para que 
ganhasse três prêmios, incluindo 
o 2º lugar. 

Galvão fez parte do grupo 
que levou Ricardo Coutinho à pre-
feitura de João Pessoa e ocupou 
diversos cargos públicos. No final 

 Galvão: do Pleft até as "Máximas de Marx"
da década de 2000, voltou 
às redações como diretor de 
jornalismo do Sistema Correio 
e editor do jornal impresso.

Em fevereiro foi desco-
berto o câncer que causou a 
morte de Galvão na madruga-
da do dia 7 passado. O prog-
nóstico era sombrio, tanto que 
viveu menos de cinco meses a 
partir do diagnóstico.

Chico Noronha, num 
prefácio para “Rap Ópera” 
acentuou que Galvão con-
seguiu “aliar o repórter e o 
crítico, ambos atentos, erudi-
tos, cheios de estilo. Seu texto 
tem essa marca: é facilmente 
registrado por aqueles que se 
dedicam a também lutar pelos 
direitos humanos”. Ainda 
Chico: “Ele também é cantor, 
mexe com publicidade, tem 
o coração ligado nas coisas 
atrevidas do mundo. Trata-se 
de um artista. O importante é 
que Galvão resolveu abrir as 

comportas e mostrar mais um 
de seus lados... a uma cidade 
que identifica seus passos, o 
reconhece facilmente como 
um de seus homens que 
possuem estilo e luz próprios. 
Sem paraquedas, pedestais, 
apadrinhamentos nem arma-
ções”.

Termino a coluna com tre-
cho de “Pandemia. Humanida-
de.”- um dos últimos artigos de 
Walter Galvão, publicado em A 
União: “Em pouquíssimo tem-
po, ficamos cansados de saber: 
isolamento, tristeza, perda e 
dor nos contemplam, a nós co-
munidade global, do horizonte 
de incertezas desta pandemia, 
autêntico assédio do acaso com 
crueldade no despertar a cada 
manhã. E anoitecemos assim, 
o sol de pequenas liberdades 
adiado em nome da segurança 
geral até quando for novamen-
te possível sorrir sem a sombra 
do medo da contaminação”.
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Durante reunião com governadores, Queiroga assegurou envio de 41 milhões de doses de vacina para julho
O governador João Aze-

vêdo se reuniu, ontem, por 
meio de videoconferência, 
com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e com 
os demais governadores do 
país, ocasião em que ficou 
definido o envio do cronogra-
ma semanal de distribuição 
de vacinas contra a covid-19 
durante os próximos meses.

Na reunião também foi 
informado aos gestores es-
taduais que o Programa Na-
cional de Imunização (PNI) 
irá emitir, nos próximos dias, 
nota técnica sobre a possibi-
lidade de vacinação do pú-
blico entre 14 e 18 anos com 
comorbidades. 

“Tivemos uma reunião 
produtiva em que reafirma-

mos o nosso compromisso e 
esforço coletivo para avançar, 
cada vez mais, na imunização 
porque os dados mostram 
que a vacina tem reduzido 
o número de casos, de inter-
nações e de óbitos. Só com a 
vacinação do maior número 
de pessoas venceremos essa 
pandemia e retomaremos 
todas as atividades com tran-

quilidade e segurança, por 
isso temos distribuído com 
agilidade todas as doses que 
chegam ao estado para que 
elas sejam aplicadas o mais 
rápido possível na popula-
ção”, avaliou o governador 
João Azevêdo. 

Por sua vez, o ministro 
da Saúde assegurou a quan-
tidade de vacinas necessárias 

para imunizar a população 
com pelo menos a primeira 
dose até setembro. “Serão 
41 milhões de doses em ju-
lho, 68 milhões em agosto 
e 71 milhões em setembro, 
o que nos permitirá conter 
esse caráter pandêmico. Por 
isso, devemos ter o PNI como 
referência para agirmos de 
maneira homogênea nesse 

esforço conjunto que temos 
feito com estados e municí-
pios”, pontuou. 

O ministro Marcelo 
Queiroga informou ainda que 
irá discutir com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
a estratégia de tratamento 
para o pós-covid, bem como o 
envio de doses do consórcio 
CovaxFacility.

“Não existe ‘ser Paraíba’ e 
‘fazer paraibada’. Existe ser Pa-
raibana/o, o que sou com muito 
orgulho”, a frase da paraibana 
Juliette Freire ecoou também 
no segmento político e cul-
tural do estado. Todos mani-
festaram repúdio aos atos de 
xenofobia contra os nordesti-
nos feitos pela atriz e youtu-

ber Antônia Fontenelle, 
ao se posicionar 

contra um 
 

 
 

músico flagrado agredindo sua ex
-mulher. O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), deputa-
dos federais, e artistas como Elba 
Ramalho e Chico César rechaçaram 
as falas preconceituosas.

Ao comentar vídeos do DJ Ivis 
espancando Pamella Holanda, sua 
ex-esposa, Fontenelle afirmou: “Es-
ses paraíbas fazem um pouquinho 
de sucesso e acham que pode tudo”. 
Diante da repercussão negativa, 
tentou se explicar e foi ainda mais 
preconceituosa: “Paraíba eu me re-
firo a quem faz ‘paraibada’. Pode ser 
ele sulista, pode ser ele nordestino, 
pode ser ele o que for”. 

A xenofobia reiterada de Fon-
tenelle ganhou rápida repercussão 
após a manifestação de Juliette e o 
governador João Azevêdo publicou 
em suas redes sociais um convi-
te para que as pessoas conheçam 
a Paraíba e vejam que o estado é 
um lugar de gente com respeito e 
educação. “As portas da Paraíba 
estão sempre abertas para todos 

e todas que quiserem vir conhe-
cer nosso estado e aprender 

um pouco sobre nossa cultu-
ra e nossas tradições (...) Só 

não aceitamos expressões 
xenofóbicas porque pre-

conceito e intolerância 
aqui não têm vez. A 
gente tem muito or-
gulho da nossa terra 
e da nossa gente. So-
mos todos Paraíba”, 
disse o chefe do Exe-
cutivo. 

A vice-governa-
dora, Lígia Felicia-

no (PDT), também escreveu uma 
resposta a Antônia Fontenelle. Ela 
ressaltou que, em meio a um ato de 
violência, cometido pelo DJ Ivis, foi 
realizada outra agressão. Dessa vez, 
contra um povo. “Frases como essa 
que você usou agora são de extremo 
mal gosto e generalizam um povo 
que tem justamente sua história 
marcada pela luta pela igualdade 
principalmente das mulheres. Ina-
creditável, em meio a um bárbaro 
episódio de violência, mais uma 
agressão”. 

O deputado federal Damião 
Feliciano (PDT), também se posicio-
nou contra o ato xenofóbico e expli-
cou o motivo dos termos ‘Paraíba’ e 
‘Paraibada’ serem preconceituosos. 
“Utilizar o termo ‘Paraíba…’ para 
se referir de forma ofensiva a uma 
pessoa reflete o preconceito que 
ainda está enraizado em algumas 
regiões do nosso país. Infelizmente, 
mesmo com todos os avanços pelos 
quais passamos nos últimos anos, 
situações de preconceito e xeno-
fobia contra o nosso estado ainda 
existem (...) É por isso que lutar pela 
igualdade e pelo combate à xenofo-
bia é um dever de todos nós!”. 

Já o deputado federal Julian 
Lemos (PSL) publicou um vídeo 
em suas redes sociais, onde definiu 
o preconceito de Fontenelle como 
“uma fala no mínimo infeliz”. O par-
lamentar ressaltou ainda algumas 
qualidades da influenciadora e re-
latou situações xenofóbicas que 
sofreu ao longo de sua vida. “Sei 
muito bem o que é isso de perto, 
não tenho ela como uma pessoa má, 
até me parece uma pessoa sincera, 

mas que deve rever seus conceitos 
e seu vocabulário (...) sou Paraíba 
com muito orgulho, e disso não irei 
aceitar”, publicou. 

Além disso, outro parlamentar 
da Bancada Federal Paraibana que 
se manifestou foi o deputado fede-
ral Pedro Cunha Lima (PSDB). Ele 
publicou uma foto em suas redes so-
ciais dizendo “Paraibada não existe. 
Pegue a sua xenofobia e vá se lascar”. 

Artistas paraibanos, a exemplo 
de Elba Ramalho e Chico César, tam-
bém enfatizaram o crime cometido 
por Fontenelle. Elba Ramalho, que 
recentemente fez parcerias musi-
cais com Juliette Freire, disse: “Pa-
raibada não existe e xenofobia é 
crime. Paraibada não, paraibanos 
com muito orgulho”.

Já o cantor Chico César, autor 
de uma das músicas mais reprodu-
zidas por Juliette durante o progra-
ma, preferiu reagir ao preconceito 
em forma de arte e escreveu: “Es-
cute aqui, moça: Paraibada não é 
força de expressão. ‘Paraíba’ é que 
é expressão de força”.

Repúdio
O vereador de João Pessoa, 

Marcílio do HBE (Patriota), apre-
sentou um voto de repúdio à Antô-
nia Fontenelle por conta das decla-
rações preconceituosas. O ato de 
Fontenelle, segundo o parlamentar, 
foi xenofóbico e preconceituoso. 
Na justificativa da propositura, o 
vereador disse que o ataque atingiu 
a Paraíba e os paraibanos. Marcílio 
também apresentou requerimento 
ofertando o título de “Persona Non 
Grata” à Antônia.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

João discute
distribuição
de vacinas 
com ministro

Câmara de JP em ação
Mesmo durante recesso, vereadores da capital realizam reuniões para 
discutir investimentos relativos ao Orçamento 2022. Uma das pautas postas
à mesa foi a destinação de R$ 6 milhões para pavimentação. Página 14
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Deputados discutem retomada econômica 
durante fórum de legisladores estaduais

Xenofobia é repudiada por artistas e políticos

Com o tema “A construção 
do Plano Nacional de Retoma-
da Econômica”, a Secretaria de 
Empreendedorismo da União 
Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale) 
realiza hoje o Fórum de De-
senvolvimento e Empreende-
dorismo. O intuito do evento 
é debater alternativas para a 
geração de emprego e renda. O 

resultado do que será discuti-
do durante o Fórum será enca-
minhado ao Governo Federal e 
Assembleias do país.

O evento discutirá solu-
ções e desenvolver ações para 
empreendedores no pós-pan-
demia, segundo ressaltou o 
presidente da secretaria, o 
deputado estadual Eduardo 
Carneiro (PRTB). “Precisamos 
encontrar alternativas para 
resgatar a nossa economia e 
eu acredito que o empreende-

dorismo é o principal caminho 
para a geração de emprego e 
renda no nosso país.”

De acordo com o presi-
dente da Unale, o deputado es-
tadual Ricardo Barbosa (PSB), 
o investimento em políticas 
para os pequenos e médios 
empreendedores é uma das 
estratégias principais para 
a retomada da economia no 
país. “Temos um cenário de 
estagnação da economia, 
crescimento do desemprego 

e instabilidade econômica. O 
empreendedorismo e políticas 
que fomentem a capacidade de 
emprego e renda com certeza 
vão impactar positivamente 
na saída dessa crise pós pan-
demia”, disse.  

Também farão parte do 
debate o deputado federal 
Efraim Filho (DEM) e o supe-
rintendente da Superinten-
dência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), José César 
e Evaldo Cruz.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

A auditoria do Tribunal 
de Contas da Paraíba (TCE-PB) 
não admitiu o Recurso de Re-
consideração, do ex-prefeito de 
João Pessoa (PV), Luciano Car-
taxo, após ter suas contas re-
jeitadas do exercício de 2019. 
Em sessão do último dia 26 
de maio, o Pleno do Tribunal 
entendeu que houve excesso 
na contratação de servidores 
sem concurso naquele ano. 

O relatório da auditoria 
do TCE-PB, apontou ausência 
de demonstração dos requisi-
tos legais nas contratações por 
excepcional interesse público 
realizadas pelo Poder Execu-
tivo de João Pessoa em 2019 e 
o descumprimento de decisão 
do Tribunal. O processo ainda 
está em fase de decisão inicial e 
deverá ser julgado pelos conse-
lheiros do TCE.  De acordo com 
a assessoria de comunicação 
do Tribunal, ainda não há data 
para o julgamento ocorrer.

TCE: auditoria rejeita 
recurso de Cartaxo 

Paraibana Juliette 
Freire utilizou redes 
sociais para falar a 
milhões de pessoas 
sobre o preconceito 
contra “ser Paraíba”
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Orçamento 2022 está na pauta dos vereadores, que se reuniram com secretário de infraestrutura e visitaram hospital

A Câmara Municipal de 
João Pessoa dedicou o dia 
de ontem e a segunda-feira 
(12) para tratar da aplicação 
das emendas impositivas 
que já incluíram na Lei de 
Diretrizes Orçamentária e 
que pretendem incluir no 
Orçamento de 2022. Mes-
mo estando no período de 
recesso parlamentar, verea-
dores da capital estiveram 
reunidos com o secretário 
de Infraestrutura do Muni-
cípio, Rubens Falcão, e fize-
ram uma visita ao Hospital 

Napoleão Laureano para 
onde pretendem alocar par-
te das emendas.

No encontro conduzido 
pelo presidente, vereador 
Dinho Dowsley (Avante), 
com o secretário de In-
fraestrutura, os vereadores 
conheceram detalhes do 
programa de investimentos 
de R$ 1 bilhão apresentado 
recentemente pelo prefei-
to Cícero Lucena(PP) e que 
poderá ser ampliado com os 
recursos das emendas im-
positivas. Durante a visita ao 
hospital estiveram os verea-
dores Bispo José Luiz(Re-
publicanos), Damásio Ne-

to(PP), Eliza Virgínia(PP), 
Tarcísio Jardim(PDT) e 
Thiago Lucena(PSDC), to-
dos membros da Mesa.

Um dos pleitos da pre-
feitura é que os vereadores 
possam apresentar emen-
das em bloco. Por essa ló-
gica, após entendimento 
prévio com o Executivo, 
a prefeitura empataria o 
investimento, duplicando 
o volume destinado. Uma 
possibilidade apresentada 
por Dinho é que seja apre-
sentada uma emenda con-
junta de R$ 3 milhões para 
pavimentação. Neste caso, o 
prefeito Cícero Lucena au-

torizaria o valor proporcio-
nal e a soma chegaria a R$ 
6 milhões em investimentos 
para estas ações.

Em termos de projeto, 
quem já antecipou iniciati-
vas foi o vereador Marcos 
Henriques (PT). Preocu-

pado com mais um caso de 
violência contra a mulher, 
mais precisamente com o 
que envolve o Dj Ivis, Marcos 
Henriques já aprontou e está 
apresentando um Projeto de 
Lei que cria, em João Pessoa, 
o ‘Programa de Cooperação 
e Código Sinal Vermelho’.

O projeto propõe uma 
forma de pedido de socor-
ro e ajuda para mulheres 
em situação de violência 
doméstica ou familiar, uma 
medida que é de combate e 
prevenção à violência do-
méstica e que, segundo o 
parlamentar, está amparada 
na Lei Maria da Penha”.

“O programa consis-
te em que, ao identificar o 
pedido de socorro e ajuda, 
por meio da visualização da 
marca com um ‘X’ vermelho 
na palma da mão, o código 
“sinal vermelho”, o atenden-
te de farmácia, repartição 
pública, portaria de condo-
mínio, hotel ou supermerca-
do, com o nome da vítima e 
o seu endereço ou telefone, 
ligue imediatamente para os 
números 190 (Emergência 
– Polícia Militar), 197 (De-
núncia – Polícia Civil) ou 180 
(Central de Atendimento à 
Mulher) e reporte a situa-
ção”, explica o parlamentar.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara de João Pessoa discute 
investimentos mesmo no recesso

Marcos Henriques 
propõe programa que 

poderá ajudar mulheres 
vítimas de violência 

doméstica ou familiar

Recesso

Câmaras de Campina Grande e Patos já voltaram

Assembleia Legislativa vai 
voltar com sessões remotas

A Câmara Munici-
pal de Patos só teve uma 
semana de recesso par-
lamentar depois do pri-
meiro semestre. O recesso 
começou às vésperas do 
São João e os trabalhos de 
plenário já foram retoma-
dos na primeira semana 
deste mês. De acordo com 
a assessoria da Mesa Dire-
tora, as sessões, seguindo 
as normas dos órgãos de 
saúde, continuam exclusi-
vamente remotas. 

As sessões ordinárias 

da Câmara retornaram no 
último dia 5 e acontecem 
às terças e quintas-feiras, 
a partir das 18h. “Qual-
quer mudança para ses-
são híbrida ou presencial 
só a partir de uma nova 
avaliação e decisão plená-
ria”, completou a Assesso-
ria da Mesa.

Também em Campina 
Grande, o recesso já foi fi-
nalizado. A sessão inicial 
do segundo semestre de-
veria ter acontecido on-
tem. Mas, por problemas 

na Plataforma de Trans-
missões Remotas, a presi-
dência de adiar para a ma-
nhã de hoje, quarta-feira, 
o retorno das atividades.

“Como houve mudan-
ça na plataforma, alguns 
vereadores ficaram sem 
poder participar das ses-
sões e precisamos adiar”, 
afirmou o presidente da 
Casa, vereador Marinaldo 
Cardoso (Republicanos), 
ao explicar que ontem 
mesmo foi realizado um 
treinamento e que numa 

das próximas segunda ou 
sexta-feira, a Casa repõe 
essa sessão que marcou e 
não pôde realizar ontem.

As sessões da CMCG 
acontecem nas manhãs 
das terças, quartas e quin-
tas-feiras, estão retor-
nando de forma remota e 
somente a partir de setem-
bro ou outubro, segundo o 
presidente, podem voltar a 
ser presenciais. Na pauta 
dessa retomada dos tra-
balhos, os vereadores têm 
três projetos de autoria 

do Poder Executivo para 
apreciar e votar.

Agosto
Semelhante ao calen-

dário da capital, as Câmaras 
Municipais de Santa Rita 
e Bayeux só tem retorno 
marcado para o começo do 
próximo mês.

A Secretaria Geral da 
Câmara de Santa Rita infor-
mou, ontem, que o final do 
recesso ficou definido pela 
Mesa para o dia 1º de agos-
to, e que a retomada será 

marcada por sessões híbri-
das, com parte dos verea-
dores em plenário e outra 
parte trabalhando de casa. 

Alegando principal-
mente que as atividades do 
primeiro semestre não pa-
raram antes do São João e 
terminaram se prolongando 
até o começo deste mês, a 
Câmara Municipal de Ba-
yeux tem retorno previs-
to somente para o dia 8 do 
próximo mês e, assim como 
parou, com sessões exclusi-
vamente remotas. 

Com previsão de ses-
sões presenciais somente 
para setembro, a Assem-
bleia Legislativa do Esta-
do(ALPB) retoma as ativi-
dades deste ano no dia 1º 
do próximo mês e, na pauta, 
segundo a Secretaria Legis-
lativa da Casa, um Projeto 
de Lei e uma Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) de autoria do Gover-
no do Estado que tratam 
do Marco Civil da Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

Os deputados paraiba-
nos estão de recesso desde 
a semana do São João e, con-
forme posicionamento já 
antecipado pelo presidente 
da Casa, deputado Adria-
no Galdino(PSB), o retorno 
será nos mesmos moldes de 
trabalho, através de sessões 
remotas, adotados desde o 
começo da pandemia.

Com registros das 
mortes de dois parlamen-
tares, um deles vítima da 
covid-19, doença que tam-

bém já matou alguns servi-
dores da Casa, o presidente 
Adriano Galdino defende 
que trabalhos presenciais 
só aconteçam a partir de 
setembro, e, mesmo assim, 
com o acesso restrito so-
mente a quem apresentar 
cartão de vacina com as 
duas doses.

“Estamos tratando com 
vidas, e só com o real avanço 
da campanha de vacinação 
podemos voltar a pensar 
em trabalho presencial nor-

Deputados

mal”, afirmou o presidente 
no último final de semana.

Na pauta
Entre as matérias de 

destaque que aguardam o 
retorno dos parlamentares, 
estão a PEC e o projeto do 
Marco da Ciência e Tecnolo-
gia. Matérias que já começa-

ram a ser distribuídas para 
os parlamentares e até o 
final desta semana deverão 
começar a ser detalhadas 
para a sociedade.

Presidente Adriano Galdino projeta retorno presencial para setembro, mas com acesso apenas aos vacinados

Liderados pelo presidente Dinho Dowsley, parlamentares articulam investimentos que podem chegar a R$ 6 milhões para pavimentação de ruas da capital, bem como estudaram a possibilidade de destinar emendas para o Napoleão Laureano 
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Subprocuradores acusam o presidente de crime de abuso de poder de autoridade nos recentes ataques ao sistema eleitoral

Candidatos de lista tríplice à PGR 
querem investigar Bolsonaro
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Três subprocuradores-gerais encaminharam um documento a procurador-geral Augusto Aras, pedindo investigação contra Bolsonaro por crime eleitoral

Cinco dos onze integran-
tes do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal 
(CSMPF), dentre eles os três 
subprocuradores-gerais que 
compõem a lista tríplice de 
indicados da instituição ao 
cargo de procurador-geral da 
República, encaminharam um 
documento a Augusto Aras, 
atual PGR, acionando-o na 
condição de Procurador-Geral 
Eleitoral para que investigue 
o presidente Jair Bolsonaro 
pelo crime de abuso de poder 
de autoridade nos recentes 
ataques ao sistema eleitoral. 
Na petição, é mencionada a 
possibilidade de o MPF soli-
citar a inelegibilidade e a cas-
sação do registro de candida-
tura do presidente, caso seja 
confirmado o crime eleitoral.

“Daí a necessidade do 
olhar do Ministério Público 
Eleitoral, numa perspectiva 
preventiva, a fim de detec-
tar, nos fatos ora noticiados, 
elementos potencialmente 
caracterizadores de ilícito 
eleitoral, tendo em conta a 
proteção do regime democrá-
tico e seus instrumentos de 
realização, a fim de municiar-
se para eventual arguição de 
inelegibilidade e cassação de 
registro de candidatura”, diz o 
documento.

Em outro trecho é mencio-
nado: “se há ameaça à própria 
realização do processo eleitoral 
por parte de quem exerce um 
cargo público de elevada en-
vergadura constitucional, urge 
a atuação investigatória do Mi-
nistério Público Eleitoral”.

A petição enfatiza o ca-
ráter preventivo da legislação 
eleitoral, cujo poder não se 
restringe a apenas corrigir as 
condutas perigosas à regulari-
dade das eleições. Segundo os 
membros do MPF, o abuso de 
poder ocorre de forma multi-
facetada, podendo o presiden-
te incorrer no crime ao tentar 
subverter as instituições, “por 
meio da supressão das regras 
do jogo democrático”.

“As declarações do sr. 
Presidente da República pa-
recem ultrapassar os limites 
do mero [e intangível] exer-
cício do direito constitucio-
nal à liberdade de expres-
são. Exatamente por isso, 
têm-se aí indicativos da 
necessidade de pronta atua-
ção do Procurador-Geral da 
República, na condição de 
Procurador-Geral Eleitoral, 
ante seu papel constitucio-
nal de defesa do regime de-
mocrático e do livre exercí-
cio do direito de sufrágio”, 
escrevem os subprocurado-
res-gerais em outro trecho 
da petição. 

Foto: Agência Estado

Sem depoimento

Diretora da Precisa fica em silêncio e 
é convocada para nova sessão hoje

Uma série de decisões 
judiciais causou confusão 
ontem na CPI da Covid do 
Senado Federal. Após a cú-
pula da comissão acionar o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a defesa da diretora 
da Precisa Medicamentos, 
Emanuela Medrades, tam-
bém recorreu à Corte. Os 
advogados pediram que o 
presidente do STF, ministro 
Luiz Fux, deixasse “explíci-
to” que cabe a Emanuela e 
à sua defesa a decisão so-
bre quais questionamentos 
podem ser respondidos à 
CPI. Eles afirmaram que os 
senadores constrangeram a 
diretora da Precisa duran-
te a manhã de ontem, com 
ameaças de prisão e inves-
tigação por crime de deso-
bediência.

O debate se originou na 
decisão de Fux publicada na 
noite de segunda-feira (12), 

que garantiu a Emanuela o 
direito de ficar em silêncio 
com relação a fatos que a 
incriminassem durante de-
poimento na CPI da Covid, 
que foi iniciado na manhã 
de ontem. A sessão foi sus-
pensa após a diretora da 
Precisa não responder a ne-
nhuma das perguntas dos 
senadores, segundo quem 
os questionamentos não es-
tavam cobertos pela prote-
ção do STF.

Entretanto, Fux emitiu 
uma nova decisão e disse 
que a Comissão tem auto-
nomia para analisar se a 
depoente abusa ou não do 
direito de ficar em silêncio 
sobre questões que podem 
incriminá-la. Após um bre-
ve retorno dos trabalhos, 
Emanuela Medrades ale-
gou que não responderia às 
questões por cansaço, e os 
senadores decidiram encer-
rar a sessão e reconvocar a 
diretora da Precisa Medi-

camentos para depor nesta 
quarta-feira.

Prisão
Senadores da comis-

são chegaram a discutir a 
validade de uma prisão em 
flagrante contra Emanuela 
após ela se recusar a res-
ponder qualquer pergunta 
na sessão de ontem. O pre-
sidente da CPI, Omar Aziz, 
preferiu se consultar com o 
presidente da Corte sobre o 
caso.

O presidente do STF 
acolheu parcialmente argu-
mentos tanto da CPI quanto 
da defesa. Na decisão, Fux 
diz que cabe à depoente de-
cidir se uma pergunta tem, 
ou não, uma resposta que 
possa incriminá-la. Por ou-
tro lado, o ministro diz tam-
bém que nenhum direito é 
absoluto, e que cabe à CPI 
avaliar se a diretora abu-
sa do direito fundamental. 
O ministro ressaltou que a 

comissão tem o direito de 
tomar providências, como 
a própria prerrogativa de 
pedir prisão em flagrante 
por descumprimento da 
decisão do STF. Fux diz ain-
da que o Supremo não atua 
previamente no controle 
dos atos da comissão.

“Nenhum direito funda-
mental é absoluto, muito me-
nos pode ser exercido para 
além de suas finalidades 
constitucionais”, escreveu 
o presidente do STF. “Nes-
se ponto, às Comissões de 
Parlamentares de Inquérito, 
como autoridades investidas 
de poderes judiciais, recai o 
poder-dever de analisar, à 
luz de cada caso concreto, a 
ocorrência de alegado abu-
so do exercício do direito de 
não-incriminação. Se assim 
entender configurada a hi-
pótese, dispõe a CPI de au-
toridade para a adoção fun-
damentada das providências 
legais cabíveis.”

Presidente demonstra otimismo sobre
aprovação da privatização dos Correios

O presidente Jair Bolso-
naro demonstrou otimismo 
em relação à aprovação da 
privatização dos Correios no 
Congresso. “Se Deus quiser, 
elas prosperarão (as priva-
tizações) e o Brasil cada vez 
mais se tornará um país me-
nos inchado”, disse em dis-
curso na cerimônia de san-
ção da Lei de Capitalização 
da Eletrobras.

Bolsonaro admitiu que 
fez votos equivocados em 
matérias relativas à econo-

mia durante o período no 
qual exerceu mandato de de-
putado federal. “Fui, ao longo 
do tempo, aprendendo a vo-
tar nas questões econômicas. 
Paulo Guedes, você não se 
aproximaria de mim”, brin-
cou.

Em seu período como 
parlamentar, Bolsonaro se 
opôs à reforma da Previdên-
cia proposta pelo governo 
Temer e criticou duramente o 
ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso pela venda de 
companhias estatais na dé-
cada de 1990. Em declaração 
intempestiva, chegou a dizer 

que o tucano deveria ter sido 
fuzilado pelas medidas.

O discurso econômico 
liberal entrou na agenda de 
Bolsonaro às vésperas das 
eleições presidenciais de 
2018, quando antagonizou 
com o PT. No entanto, em sua 
fala na solenidade que marca-
va a aprovação da transferên-
cia da Eletrobras para o setor 
privado, o presidente ainda 
se mostrou reticente em re-
lação à agenda de venda de 
ativos. “Eu ainda não fui to-
talmente convertido ao Paulo 
Guedes”, disse após descartar 
a possibilidade de privatiza-

ção da Caixa Econômica Fe-
deral, que, segundo ele, não 
faz parte nem dos planos do 
ministro da Economia.

Bolsonaro também 
comparou, em tom jocoso, 
o secretário da Receita Fe-
deral, José Barroso Tostes 
Neto, ao personagem de 
desenho animado Tio Pati-
nhas, por adotar critérios 
rigorosos para liberação de 
recursos e defender política 
de austeridade. “Paulo Gue-
des não dá nada. O Tostes é 
um verdadeiro Tio Patinhas 
Não consegue tirar nada 
dele”, brincou.

Fraude nas eleições
No documento, são citados momentos em 

que Bolsonaro teria utilizado a alegação de 
fraude nas eleições para pressionar o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) a atender a demanda 
do governo de utilização do voto impresso no 
pleito do ano que vem.

Os subprocuradores-gerais da República 
argumentam na representação encaminhada 
a Aras que as declarações do presidente con-
tra o atual sistema eleitoral põem em risco a 
estabilidade das eleições no país e geram um 
estado de insegurança. No texto é citada a Lei 
Complementar nº 64/1990 que define que o 
“abuso do poder econômico ou político, em 
detrimento da liberdade de voto, serão apura-
das mediante investigações jurisdicionais reali-
zadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores 
Regionais Eleitorais.”

Pressão
O documento assinado por membros do 

CSMPF pressiona o procurador-geral da Re-
pública a tomar as providências exigidas. No 
início do ano passado, Augusto Aras solicitou 
a abertura de inquérito para apurar a falta de 
oxigênio em Manaus depois de ser cobrado 
pelo Conselho Superior.

Ignorados há dois anos, os candidatos de 
lista tríplice da Associação Nacional dos Pro-
curadores da República (ANPR) - e assinantes 
do documento - defendem que Bolsonaro con-
sidere as indicações da categoria como forma 
de dar mais lisura ao processo de escolha do 
próximo PGR.

Apesar de recorrerem a Aras hoje, os três 
candidatos já expuseram que ele se furtou 
do protagonismo exigido da PGR, especial-
mente, no contexto de combate à pandemia 
de covid-19.

Se há ameaça à 
própria realização do 
processo eleitoral por 
parte de quem exerce 
um cargo público de 
elevada envergadura 
constitucional, urge a 
atuação investigatória 
do Ministério Público 

Eleitoral   

Weslley Galzo
Agência Estado

Gustavo Côrtes
Agência Estado

Agência Estado
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Agência Estado

A Autoridade de Competi-
ção da França multou o Google 
em US$ 593 milhões por supos-
tamente violar uma determina-
ção sua e não negociar acordos 
pagos com editores de notícias 
na internet, aumentando a 
pressão sobre a empresa em 
uma luta global sobre como e 
se as companhias de tecnologia 
devem pagar pelos conteúdos 
editoriais de terceiros.

O regulador francês acusou 
a Google de violar uma ordem 
de abril de 2020 de que a sua 
controladora, a Alphabet, de-
veria negociar com os veículos 
donos do conteúdo o direito de 
mostrar trechos das notícias 
em seus resultados de busca. 
Esses pedidos vieram após 
reclamações de editores de 
que o Google estava evitando 
a implementação de uma nova 
diretiva de direitos autorais da 
União Europeia.

Desde então, o Google fez 
acordos pagos com algumas 
editoras de notícias francesas, 
como Le Monde e Le Figaro, mas 
não com outras como a Agência 
France-Presse.

Isabelle de Silva, chefe da 
autoridade da concorrência, dis-
se que a multa - entre as maiores 
do regulador francês nos últi-
mos anos - leva em considera-
ção a “gravidade excepcional” 
das violações alegadas. “Quando 
a autoridade impõe ordens às 
empresas, elas são obrigadas 
a aplicá-las escrupulosamente, 
respeitando sua letra e espírito. 
Neste caso, infelizmente, não foi 
o caso”, disse Silva.

“Estamos muito decepcio-
nados com esta decisão”, afir-
mou uma porta-voz do Google. 
“Temos agido de boa-fé em todo 
o processo. A multa ignora nos-
sos esforços para chegar a um 
acordo e a realidade de como as 
notícias funcionam em nossas 
plataformas.”, acrescentou.

Na África do Sul

Atos contra prisão de ex-presidente 
provocam ao menos 32 mortes
Agência Estado

Ao menos 32 pessoas 
morreram na África do Sul 
em meio a protestos e saques 
que começaram após a prisão 
do ex-presidente Jacob Zuma. 
Mais de 480 pessoas já foram 
detidas. Foram 26 mortos na 
província de Kwazulu-Natal, 
anunciou o primeiro-ministro 
regional, Sihle Zikalala, ontem. 
Outras seis pessoas perderam 
a vida em áreas próximas 
a Johanesburgo, segundo o 
presidente Cyril Ramaphosa. 
Ele chamou os saques de “atos 
oportunistas de criminalidade”.

A África do Sul enviou sol-
dados às ruas para reprimir a 
violência que eclodiu após a 
prisão do ex-presidente Jacob 
Zuma (2009-2018), em 7 de 
julho. Segundo a polícia, as ten-
sões aumentaram. Lojas foram 
saqueadas e estabelecimentos 
foram queimados em Pieter-
maritzburg, capital da provín-
cia natal de Zuma.

Apesar de ter sido afas-

tado da direção do governista 
Congresso Nacional Africano 
(CNA) e da Presidência após 
sucessivos escândalos, o ex
-presidente mantém uma base 
de seguidores fiéis. Os atos se 
disseminaram por várias áreas. 
A província de Gauteng, onde 
está a maior cidade do país, 
Johanesburgo, também teve 
roubos e incêndios.

Na noite da última segun-
da-feira, o presidente Cyril Ra-
maphosa disse que os tumultos 
poderiam levar à escassez de 
comida e remédios nas pró-
ximas semanas. Ramaphosa 
afirmou que os atos poderiam 
acarretar em uma interrupção 
maior do programa de imuni-
zação justamente quando o 
país estava intensificando a 
vacinação contra a covid-19.

“Partes de nosso país 
sofreram vários dias e noites 
atos de violência, destruição 
de propriedades e saques que 
raramente foram vistos na his-
tória de nossa democracia”, dis-
se o presidente, que substituiu 

Zuma no cargo em fevereiro de 
2018 e é do mesmo CNA que 
governa a África do Sul desde 
o fim do regime do apartheid.

Nas províncias de Gau-
teng e KwaZulu-Natal, alguns 
postos de vacinação contra a 
covid-19 e clínicas foram fecha-
dos por questões de seguran-
ça, o que dificulta ainda mais a 
lenta campanha de imunização 
no país.

Até 10 de julho, apenas 
6% da população sul-africana 
recebeu pelo menos uma dose 
de imunizante contra a doen-
ça, segundo dados do site Our 
World in Data, da Universida-
de de Oxford. A África do Sul 
e todo o continente africano 
atualmente enfrentam uma 
terceira onda da pandemia.

Enquanto isso, criminosos 
estão aparentemente se apro-
veitando da revolta de apoia-
dores de Zuma para roubar 
e destruir estabelecimentos, 
segundo a polícia. Um comu-
nicado dos militares disse que 
“os processos de pré-envio de 

tropas começaram”, mas um 
cinegrafista da agência Reu-
ters em Pietermaritzburg viu 
soldados armados já nas ruas.

Imagens feitas pela Reu-
ters na cidade de Katlehong, 
em Gauteng, mostraram a 
polícia disparando balas de 
borracha contra saqueadores 
para dispersá-los. No Shopping 
Jabulani, em Soweto, próximo 
a Johanesburgo, criminosos 
passaram por câmeras de TV 
carregando mercadorias rou-
badas.

A sentença e a prisão de 
Zuma são vistas como um tes-
te para o Judiciário do país e 
sua capacidade de agir mes-
mo contra políticos poderosos. 
Zuma, de 79 anos, foi preso 
por desafiar uma convocação 
do Tribunal Constitucional, a 
instância máxima da Justiça do 
país, para depor em uma inves-
tigação que apura denúncias de 
corrupção nos nove anos em 
que esteve no poder. Ele nega 
os malfeitos, mas se recusa a 
cooperar com a investigação.

Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) infor-
mou em comunicado, on-
tem, que uma equipe da 
instituição, liderada por 
Julie Kozack, vice-direto-
ra do Departamento do 
Hemisfério Ocidental, se 
reuniu com o ministro da 
Economia argentino, Mar-
tín Guzmán, e sua equipe 
entre os dias 8 e 12 em 
Veneza (Itália). Os encon-
tros tiveram o objetivo de 
“aprofundar o trabalho 
técnico necessário para 
desenvolver um progra-
ma apoiado pelo FMI”, diz 
a nota. Guzmán foi à cidade 
italiana também para um 
encontro do G-20, por isso 
a localidade.

O FMI afirma que as 
reuniões foram “produ-
tivas para avançar mais 
no trabalho técnico rumo 
a um programa apoiado 

pelo FMI”. As equipes tra-
taram da evolução do qua-
dro global e da pandemia 
e suas implicações para o 
quadro macroeconômico 
argentino. “As discussões 
se concentraram em polí-
ticas para fortalecer a re-
cuperação, a estabilidade 
econômica e a criação de 
empregos. Em particu-
lar, houve progresso para 
identificar opções políticas 
para desenvolver o merca-
do doméstico de capitais, 
mobilizar receita domésti-
ca e fortalecer a resistência 
externa da Argentina”, diz 
o texto.

O comunicado afirma 
ainda que as duas par-
tes seguirão trabalhan-
do para “aprofundar sua 
compreensão nessas áreas 
cruciais”. O FMI diz que tem 
como meta ajudar o país 
a lidar de maneira dura-
doura com seus “desafios 
econômicos e do balanço 
de pagamentos”.

FMI e Argentina têm 
‘reunião produtiva’

Agência Estado

O governo de Cuba refor-
çou o policiamento nas ruas 
do país enquanto o presiden-
te Miguel Díaz-Canel acusa os 
cubano-americanos de usar 
as redes sociais para provocar 
uma rara manifestação con-
tra preços altos e escassez de 
alimentos. As manifestações 
em várias cidades e vilas fo-
ram algumas das maiores de-
monstrações de sentimento 
antigoverno visto desde 1994, 
quando milhares de cubanos 
saíram às ruas de Havana para 
protestar contra as políticas 
do governo. O episódio ficou 
conhecido como “malecona-
zo”, porque centenas de cuba-
nos invadiram o Malecón, cal-
çadão à beira-mar em Havana, 
gritando “Liberdade”.

Cuba amanheceu ontem 
sem internet móvel e com uma 

forte presença policial nas 
ruas de Havana, um dia após 
milhares de cubanos saírem 
às ruas em protesto contra o 
governo e a crise econômica e 
sanitária que atravessam.

Uma jornalista da agên-
cia de notícias espanhola EFE 
disse que havia uma “calma 
tensa” nas ruas. Sem internet 
na ilha, a jornalista diz ser di-
fícil “saber ao certo” o que se 
passa em todo o país.

Na última segunda-feira, 
dezenas de mulheres reunidas 
em frente às esquadras da po-
lícia tentavam obter informa-
ções sobre o paradeiro de ma-
ridos, filhos e parentes presos 
ou desaparecidos durante as 
manifestações. Até o momen-
to, as autoridades não divulga-
ram ainda um número oficial 
de detenções, mas existe uma 
lista provisória elaborada por 
ativistas locais que conta com 

65 nomes só em Havana. En-
tre os detidos há personalida-
des conhecidas como o artista 
Luis Manuel Otero Alcántara, o 
dissidente moderado Manuel 
Cuesta Morúa ou o dramatur-
go Yunior García Aguilera.

Os protestos em Cuba são 
resultado da insatisfação popu-
lar com um surto de casos de 
coronavírus e a sua pior crise 
econômica em décadas, como 
consequência das sanções dos 
EUA impostas pelo governo do 
presidente Donald Trump.

Muitos jovens partici-
param das manifestações do 
último domingo, em Havana. 
Protestos também ocorre-
ram em outras partes da ilha, 
inclusive na pequena cidade 
de San Antonio de los Baños, 
onde as pessoas se opuseram 
aos cortes de energia e foram 
visitadas pelo presidente Mi-
guel Díaz-Canel. Ele entrou 

em algumas casas, onde res-
pondeu a perguntas dos mo-
radores. As autoridades pare-
ciam determinadas a pôr fim 
às manifestações. Dezenas de 
manifestantes foram detidos, 
incluindo um importante dis-
sidente cubano que foi preso 
tentando participar de uma 
passeata na cidade de Santia-
go. O serviço de Internet era 
irregular, possivelmente indi-
cando um esforço para evitar 
que os manifestantes se co-
muniquem entre si.

“Vimos como a campanha 
contra Cuba estava crescendo 
nas redes sociais nas últimas 
semanas”, disse Díaz-Canel na 
segunda-feira em uma apari-
ção na televisão nacional na 
qual todo o seu gabinete es-
tava presente. “É assim que se 
faz: tente criar inconformida-
de e insatisfação manipulando 
emoções e sentimentos “

Em um comunicado na 
segunda-feira, o presidente 
dos EUA, Joe Biden, disse que 
os manifestantes cubanos 
estavam reivindicando seus 
direitos básicos. “Apoiamos 
o povo cubano e seu clamor 
por liberdade e alívio das trá-
gicas garras da pandemia e 
das décadas de repressão e 
sofrimento econômico a que 
foi submetido pelo regime au-
toritário de Cuba”, disse Biden. 
Os EUA exortam o governo 
cubano a servir ao seu povo 
“em vez de enriquecer”, acres-
centou Biden.

O porta-voz adjunto da 
ONU, Farhan Haq, enfatizou 
na segunda-feira a posição da 
organização “sobre a necessi-
dade da liberdade de expres-
são e de reunião pacífica ser 
totalmente respeitada, e es-
peramos que seja esse o caso”. 
As manifestações foram extre-

mamente incomuns em uma 
ilha onde pouca dissensão 
contra o governo é tolerada. 
A última grande manifestação 
pública de descontentamen-
to, por causa das dificuldades 
econômicas, aconteceu em 5 
de agosto de 1994, milhares 
de cubanos saíram às ruas de 
Havana para protestar contra 
as políticas do governo, no pri-
meiro levante contra o regime 
de Fidel Castro, que assumiu o 
poder em 1959.

No ano passado, houve 
pequenas manifestações de 
artistas e outros grupos, mas 
nada tão grande ou generali-
zado quanto o que estourou 
no fim de semana. “Estamos 
fartos das filas, das faltas. É 
por isso que estou aqui”, disse 
um manifestante de meia-ida-
de à Associated Press. Ele se 
recusou a se identificar por 
medo de ser preso.

Cuba: governo reforça patrulhas policiais

Jacob Zuma, de 79 anos, foi preso 
por desafiar uma convocação do 
Tribunal Constitucional do país para 
depor em uma investigação que 
apura denúncias de corrupção

Foto: Fotos Públicas
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Mês de maio foi positivo para os setores da economia paraibana, que colocaram o estado em destaque no cenário nacional

Na Paraíba, o setor de  serviços 
registrou uma expansão de 4% entre 
abril e maio e colocou o estado em 
destaque com o sétimo melhor resul-
tado do país. Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) do IBGE e 
mostram que o avanço se sobressaiu 
ao resultado nacional, que ficou em 
1,2%. Em conjunto com o desenvol-
vimentodo setor de serviços paraiba-
nos, o volume de vendas do comércio 
varejista também cresceu, conforme 
aponta a Pesquisa Mensal do Comér-
cio (PMC). De acordo com o levanta-
mento, o setor de vendas do estado 
teve alta de 2,6% no acumulado de 
janeiro a maio deste ano.

O resultado da PMS demonstrou 
crescimento expressivo no segmento 
de serviços da Paraíba que voltou a se 
desenvolver. Com relação a maio do 
ano passado, o avanço foi ainda maior 
que a variação mensal e o índice al-
cançou 17,4%. Além disso, os serviços 
também tiveram aumento de 3,4% no 
acumulado do ano.

Com este resultado, o estado pas-
sou a ocupar as variações mais posi-
tivas do país. Além da Paraíba, outros 
seis estados do Nordeste dividem os 
dez melhores resultados da PMS de 
maio e colocam a região como a de-
tentora das maiores altas nesta edição 
da pesquisa.

Recuperação nacional
Ainda segundo a pesquisa, o vo-

lume de serviços brasileiro avançou 
1,2% e foi responsável por recolocar 
o país pouco acima do nível em que 
estava em fevereiro do ano passado, 
antes do início da pandemia. Neste 
contexto, três dos cinco principais 
serviços do segmento também ex-
pandiram. Desta forma, as atividades 
de serviços prestados às famílias e 
transporte foram as responsáveis pe-
las maiores altas de maio, avançando 
17,9% e 3,7%, respectivamente.

Na Paraíba, a receita nominal 
de serviços também se destacou. Em 
comparação com abril deste ano, a 
ampliação foi de 3,2% e, em relação a 
maio de 2020, o desenvolvimento foi 
de 20,7%. O PMS apontou queda ape-
nas no acumulado de 12 meses, cujo 
índice caiu para -5%, demonstrando 
que a última edição da pesquisa foi 
positiva para o estado.

Carol Cassoli 
Especial para A União

IBGE: vendas e serviços voltam 
a registrar crescimento na PB  

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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Toluna, empresa especialista em insights 
de mercado, realizou uma pesquisa em maio 
de 2021 para entender junto aos internautas 
o quanto a sustentabilidade é importante para 
eles. O levantamento apontou que 94% dos 
internautas já compraram produtos por eles 
serem sustentáveis. Ou seja, o hábito de con-
sumir produtos que não prejudiquem o meio 
ambiente é um fator bem relevante na hora da 
decisão de qual produto consumir.

Essa característica ficou bastante evidente 
quando 92% dos respondentes da pesquisa 
afirmaram que a sustentabilidade influencia 
em seu processo de compra, enquanto apenas 
6% são neutros em relação ao selo/caracterís-
tica de produto que não prejudica o planeta. 
Mas para que os consumidores adquiram estes 
produtos o que mais levam em conta ao ler 
as embalagens? A pesquisa apurou que o que 
mais pesa é a presença de ingredientes orgâni-
cos e naturais nas fórmulas (48%), seguida de 

certificações e selos sustentáveis (47%), mate-
rial reciclado nas embalagens (40%,) e o fato 
de não terem sido testados em animais (40%).

O preço geralmente mais alto dos produ-
tos sustentáveis não é empecilho para alguns 
dos pesquisados: 29% dos internautas con-
cordam totalmente em pagar mais por estes 
produtos e 46% concordam em desembolsar 
mais reais por eles. Além disso, 58% acreditam 
que produtos sustentáveis vão salvar o planeta.

Mudar os hábitos de vida em favor da 
sustentabilidade do planeta e das reservas 
naturais também é uma atitude que vem 
sendo adotada por parcela dos consumidores. 
Boa parte deles (66%) já deixou de consumir 
alimentos pensando no planeta. 72% deles 
afirmam que já deixaram de consumir refrige-
rantes em prol da sustentabilidade, enquanto 
46% dizem terem reduzido o consumo de car-
ne vermelha pensando no impacto ambiental. 
Já 18% afirmam ter reduzido o consumo 

de soja em prol da preservação de reservas 
naturais. Apesar da mudança em torno dos 
hábitos alimentares, a mobilidade nos centros 
urbanos em favor da sustentabilidade ainda 
esbarra no uso dos poluentes carros: 59% dos 
respondentes se locomovem assim, enquanto 
54% vão a pé a seus compromissos. Apesar 
disso, 93% adotariam o uso de bicicletas 
em prol da sustentabilidade caso tivessem 
a chance. Ao listarem os motivos para não 
usarem bicicletas, 46% elencaram a falta de 
ciclofaixas/ciclovias, enquanto 44% disseram 
não pedalar pela falta de segurança nas ruas. 
Se interessou por este tipo de consumo e quer 
entender o conceito? Vou trazer aqui algumas 
informações. 

O conceito de consumo verde passou a 
ser pensando e implementado para ameni-
zar os danos causados ao meio ambiente em 
todas as áreas da nossa sociedade. Ou seja, 
foram pesquisadas novas tecnologias e maté-

Consumidores verdes: sustentabilidade influencia 
na decisão de compra de nove a cada 10 clientes

rias-primas para diminuir ou zerar os danos 
ao nosso meio ambiente.

Além disso, ser um consumidor verde 
não é apenas preferir marcas que baseiam 
a sua produção em técnicas ecologicamente 
corretas, mas também que possuem hábitos e 
atitudes que prezem pela economia.

Um consumidor verde prefere utilizar o 
transporte coletivo para trabalhar ao invés de 
dirigir um carro sozinho; não joga lixo na rua; 
utiliza sacolas ecológicas para economizar na 
produção de sacolas plásticas no supermerca-
do; participa da coleta seletiva e da reciclagem; 
denuncia irregularidades de despejo de resíduos 
industriais e comércio ilegal de animais; utiliza 
de forma racional a água; promove a economia 
de energia elétrica, entre outros. O consumo 
verde também se estende aos ambientes 
empresariais. Políticas de economia de papel, 
racionalização de energia e a troca de copos de 
plástico descartáveis por copos e canecas indi-
viduais são alguns exemplos do que a sua em-
presa pode aplicar sem sofrer com a mudança.

E então, sua marca está preparada para 
este consumidor sustentável?

(Fonte:pensamentoverde.com.br)

Isolamento social 
deixou de afetar a maior 
parte das empresas nas 

receitas de maio

Impactos

Varejo apresenta alta pelo terceiro mês seguido no estado
O volume de vendas do 

varejo paraibano cresceu pelo 
terceiro mês consecutivo. Em 
maio, a expansão do comér-
cio foi de 13,5% sobre igual 
mês do ano passado, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada 
pelo IBGE. Os meses de março 
(1,5%) e abril (19,2%) também 
registraram crescimento do 
varejo no comparativo com o 
ano passado. No acumulado 
de janeiro a maio, o índice 
apresenta alta de 2,6%.

O comércio varejista am-
pliado da Paraíba, que inclui 
também as atividades de veícu-
los, motos, partes e peças e de 
material e construção, também 
cresceu no trimestre (de março 
a maio) com taxas expressivas 
sobre o período de 2020: mar-

ço (12%); abril (48,7%) e maio 
(23,2%), apresentando um 
crescimento de janeiro a maio 
de 12,7% sobre igual período 
do ano passado. 

O gerente da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC), 
Cristiano Santos, explica que 
os números positivos expres-
sivos aparecem devido à base 
de comparação baixa do ano 
passado. “Foi um crescimento 
grande percentualmente, mas 
temos que ver que a base de 
comparação foi muito baixa. Se 
observamos apenas o indicador 
mensal, temos um cenário de 
crescimento, mas ao olhar para 
os outros indicadores, como a 
comparação com o mesmo mês 
do ano anterior, vemos que o 
cenário é de queda”, analisa.

O resultado positivo atingiu 

sete das oito atividades inves-
tigadas, com destaque para os 
setores de tecidos, vestuário e 
calçados, outros artigos de uso 
pessoal e doméstico e livros, 
jornais, revistas e papelaria 
(59,4%), com resultados positi-
vos em 26 das 27 unidades da 
Federação.

Segundo ainda a pesquisa 
do IBGE, houve perda de ritmo 
dos impactos do isolamento 
social no comércio. De todas 
as empresas coletadas pela 
pesquisa, 18,1% relataram im-
pacto do isolamento em suas 
receitas em maio. Em abril, 
esse número era 28,1%, o 
maior percentual desde o início 
da pandemia. Com isso, há a 
indicação de crescimento nas 
atividades de várias empresas.

“A massa salarial teve uma 

queda de 7,3 bilhões no últi-
mo trimestre, como apontou a 
PNAD Contínua, mas em maio 
também teve uma parcela do 
13o salário dos aposentados e o 
auxílio emergencial. Então mui-
tos fatores colaboram para esse 
crescimento, como o próprio au-
mento das atividades”, comenta 
o gerente Cristiano Santos.

Foto: Marcus Antonius

Setor de vestuário foi um dos 
que apresentou resultados 

positivos, ao lado de tecidos, 
calçados e de artigos pessoais



Economia

Medida proposta pelo deputado Celso Sabino deve atingir setor de cosméticos, perfumaria e medicamentos

O relator do projeto de 
reforma do Imposto de Ren-
da, Celso Sabino (PSDB-PA), 
disse que seu relatório vai 
prever a retirada de benefí-
cios tributários que alcan-
çam 20 mil empresas. De 
acordo com Sabino, serão 
atingidos produtos de cos-
méticos, perfumaria, medi-
camentos e indústria de ae-
ronaves e embarcações

Além disso, será retira-
do parte dos benefícios de 
PIS/Cofins dados a termelé-
tricas na aquisição de carvão 
e gás natural. “Entendemos 

que esse setor foi ampla-
mente beneficiado com a 
capitalização da Eletrobras”, 
completou.

Sabino participou de 
uma reunião com líderes 
para apresentar uma versão 
prévia de seu relatório. De 
acordo com o deputado, o 
texto não traz a retirada de 
benefícios tributários para a 
indústria de bebidas na Zona 
Franca de Manaus

Para Sabino, o texto traz 
“diversos aperfeiçoamentos” 
em relação ao original envia-
do pela equipe econômica, 
que foram feitos ouvindo o 
governo e agentes da econo-
mia nos últimos dias. “O rela-
tório é ousado, mas coerente 
e muito prudente”, afirmou.

De acordo com o depu-

tado, as mudanças repre-
sentarão uma queda na ar-
recadação federal de R$ 30 
bilhões. O novo texto corta 
em R$ 115 bilhões a arre-
cadação prevista até 2023, 
mas medidas como a redu-
ção de subsídios, taxação de 
dividendos e fim da dedução 
com o pagamento de juros 
sobre capital próprio au-
mentam o recolhimento de 
tributos em R$ 85 bilhões no 
mesmo período.

O parecer da segunda 
fase da reforma tributária 
prevê uma queda da alíquo-
ta base do Imposto de Ren-
da das Pessoas Jurídicas (do 
IRPJ) de 15% para 2,5% até 
2023. Na primeira etapa, a 
alíquota cairá 10 pontos por-
centuais de (15% para 5%) 
no ano que vem. Em 2023, a 
alíquota será reduzida para 
2,5%. A alíquota adicional do 
IRPJ de 10% (cobrada para 
empresas com lucro acima 
de R$ 20 mil) será mantida. 
Ou seja, para as empresas 
maiores, a alíquota cairá de 
25% para 12,5%.

No projeto original, en-
viado pelo governo, a que-
da prevista do IRPJ era de 5 
pontos porcentuais em duas 
etapas, metade em 2022 e 
o restante em 2023. Esse 
movimento foi considerado 
tímido e insuficiente para 
fazer frente à volta da taxa-
ção de lucros e dividendos. O 
relatório mantém a taxação 
de 20% na distribuição de 
lucros e dividendos, isentos 
no Brasil desde 1996. Mas 
abre uma exceção quando 
a distribuição é feita entre 
empresas do mesmo grupo 
societário.

“É um projeto que vai 
trazer ganhos estruturais 
para economia brasileira. 
Estamos desonerando para 
quem produz e compensan-
do isso com tributação de 
lucros e dividendos, que é 
tributado em todo o mundo”, 
declarou Sabino.

Lorenna Rodrigues e 
Camila Turtelli 
Agência Estado

Relator do IR sugere corte de 
incentivos a 20 mil empresas
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Assim como ocorreu no 
ano passado, o Sicoob está 
apto a operar a nova roda-
da do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). Desta vez, o li-
mite para a oferta de crédito 
na instituição financeira coo-
perativa é de R$ 1,6 bilhão. A 
linha já está disponível desde 
o último dia 9. 

De acordo com Francis-
co Reposse Junior, diretor co-
mercial e de canais do Sicoob, 
nas duas primeiras rodadas 
de Pronampe, o Sicoob libe-
rou mais de R$ 2,6 bilhões 
em crédito para aproxima-
damente 51,3 mil empresas 
interessadas nos montantes 
disponibilizados. “Cerca de 
11% dos cooperados que es-
tavam elegíveis ao Pronampe 
foram atendidos. A expectati-
va é liberar integralmente o 
valor alocado nesta nova fase 
e estar presente nas demais 
rodadas que o Governo vier a 
liberar”, explica.

A ideia do Sicoob é am-

pliar a oferta aos cooperados 
que ainda não foram atendi-
dos. “Há de se levar em con-
sideração que os cooperados 
do Sicoob, em sua maioria, 
são pessoas que estão nos in-
teriores do Brasil, em locais 
remotos, e que foram bastan-
te afetadas pela pandemia do 
coronavírus”, diz o executivo.

Condições gerais
O público-alvo do Pro-

nampe é formado por em-
presas com faturamento de 
até R$ 4,8 milhões em 2020, 
com base na Receita Federal. 
Para este público, são 48 me-
ses para pagar - incluindo-se 
a carência de 11 meses. Os 
encargos são compostos por 
Taxa Selic + até 6% a.a. O va-
lor máximo de contratação é 
de até 30% do faturamento 
anual informado pela Recei-
ta Federal, limitado a R$ 150 
mil por CNPJ. Vale lembrar 
que, para este limite, é con-
siderado o valor contratado 
em 2020, em qualquer insti-
tuição participante.

Sicoob destina R$ 1,6 bi 
à rodada do Pronampe

Pessoas com mais de 
65 anos que são donas 
do próprio negócio têm 
mais facilidade para con-
seguir crédito junto aos 
bancos. De acordo com a 
11ª edição da pesquisa “O 
Impacto da pandemia do 
coronavírus nos Peque-
nos Negócios”, realizada 
pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), 
em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 
66% dos empreendedo-
res com mais de 65 anos, 
que procuraram as insti-
tuições financeiras, con-
seguiram empréstimos.

O resultado é supe-
rior à média geral, que é 
de 52%. E quando com-
parada com os empreen-
dedores mais novos, a 

diferença é ainda maior. 
Entre os donos de pe-
quenos negócios com até 
24 anos, as respostas são 
positivas em 35% das so-
licitações.

Para o Sebrae, além 
da experiência de gestão, 
os bancos levam em con-
sideração o histórico ban-
cário na hora de conceder 
um empréstimo, o que in-
fluencia diretamente nes-
se resultado. 

Taxa de sucesso
A pesquisa mostra 

que a taxa de sucesso no 
pedido de crédito aumen-
ta conforme cresce a ida-
de do empreendedor. Para 
o público de 36 e 45 anos, 
as respostas foram afir-
mativas em 51%; entre os 
de 46 e 55 anos, 53% de 
sucesso e entre a faixa de 
56 e 65 anos, 57%.

Empreendedores mais velhos têm 
prioridade em crédito de bancos
Agência Brasil

Mulheres são maioria
Além dos empreendedores da terceira 

idade, as mulheres também recebem mais res-
postas positivas do que os homens. Enquanto 
elas têm uma taxa de sucesso em 54% das 
solicitações, entre os homens, esse percentual 
cai para metade dos pedidos.

Segundo o Sebrae, desde abril do ano pas-
sado, as pesquisas de impacto têm detectado 
um aumento na solicitação e na concessão de 
crédito para os pequenos negócios. Em abril de 
2020, 30% das empresas procuravam crédito, 
mas apenas 11% conseguiam uma resposta 
positiva. Já até maio de 2021, metade dos pe-
quenos negócios já haviam recorrido a crédito 
e destes, 52% atingiram seu objetivo.

A expectativa da entidade é que a procura 
por crédito aumente ainda mais. Segundo 
a pesquisa, entre os empreendedores que 
procuraram crédito desde o início da pan-
demia, 45% deles recorreram às instituições 
financeiras em 2021.

Texto trará “diversos 
aperfeiçoamentos” 

em relação ao original 
enviado pelo governo

Relatório

Investimento

Arranjo produtivo destaca potencial e 
versatilidade da mandiocultura na PB

Da casa de farinha a 
itens cosméticos, contem-
plando a produção de cer-
veja, etanol automotivo 
e farmacêutico, iogurtes, 
tintas e inseticidas, os com-
ponentes da mandioca são 
aproveitados para variados 
fins devido ao teor de ami-
do que integra sua compo-
sição. A potencialidade des-
sa cultura para a Paraíba 
recebeu,  janeiro de 2020 a 
junho de 2021, investimen-
tos de R$ 2,9 milhões em 
crédito Banco do Nordeste.  

São operações de cré-
dito com recursos do Fundo 
Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE) 
voltados à agricultura fa-
miliar, mas que também 
podem ser aplicados para 

a instalação de empresas e 
agroindústrias que se uti-
lizam de componentes da 
mandioca para o desenvol-
vimento de produtos.

O Arranjo Produtivo 
Local (APL) da Mandio-
cultura, que conta com a 
participação do Banco do 
Nordeste, destaca a ver-
satilidade econômica da 
mandioca, que atualmente 
impulsiona atividades pro-
dutivas em 14 municípios 
paraibanos situados na 
Zona da Mata Norte, Bre-
jo e Sertão. A Paraíba tem 
uma produção estimada em 
1,5 milhão de toneladas de 
mandioca, em um ciclo de 
12 a 15 meses, tempo de 
colheita da raiz.

“Estamos acompa-

nhando as pesquisas desen-
volvidas pela Universidade 
Federal da Paraíba e com-
partilhadas no APL, que 
evidenciam o potencial eco-
nômico da mandioca e da-
mos suporte de crédito aos 
agricultores familiares. A 
nossa expectativa é de que 
essa cadeia se desenvolva e 
que cada vez mais o bene-
ficiamento venha agregar 
valor à atividade”, ressalta o 
agente de desenvolvimento 
do Banco do Nordeste, José 
Sávio Vieira.

Recentemente, os mu-
nicípios de Pilar, Rio Tin-
to, Jacaraú, Mamanguape, 
Areia, Mari, Santa Rita e 
Lucena adquiriram semen-
tes de manivas melhoradas 
geneticamente pelo projeto 

Reniva (rede de multiplica-
ção e transferência de ma-
nivas-semente de mandioca 
com qualidade genética e 
fitossanitária), da Embrapa. 
A aquisição deve ampliar a 
produção da mandioca nas 
localidades e incentivar a 
qualificação da atividade.

Além do Banco do Nor-
deste, participam do APL 
da Mandiocultura a Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
secretarias municipais de 
agricultura de 14 municí-
pios, governo estadual, Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar).

Foto: Secom-PB

Uso da mandioca é mais comum 
na alimentação, mas produto 
também é aproveitado para itens 
cosméticos, inseticidas e no etanol
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Segundo decisão do Governo Federal, o Inmet será o órgão que fará o anúncio de risco de incêndio no país

O governo federal deci-
diu excluir o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Especiais 
(Inpe) da atribuição de di-
vulgar os dados sobre aler-
tas de incêndios e queima-
das em todo o país. O órgão 
federal fazia esse trabalho 
há décadas, divulgando dia-
riamente dados técnicos so-
bre o avanço do fogo no país, 
uma ferramenta crucial para 
orientar o avanço dos incên-
dios, bem como o volume 
queimado em cada região.

A informação foi con-
firmada ontem, durante 
uma reunião realizada pelo 
Ministério da Agricultu-
ra. No encontro, que teve 
a participação da ministra 
Tereza Cristina, o diretor 
do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), Mi-
guel Ivan Lacerda de Oli-
veira, afirmou que, a partir 
de agora, o Inmet é o órgão 
que fará esse trabalho, por 
meio de seu novo “Painel de 
Monitoramento ao Risco de 
Incêndio”, ferramenta que 
vai monitorar e divulgar os 
locais com maior probabi-
lidade de ocorrência de in-
cêndios no Brasil.

“Acho que a gente está 
contribuindo não só para 
juntar as informações sobre 
risco no sistema nacional 

André Borges 
Agência Estado

Inpe é excluído de divulgação 
de dados sobre queimadas
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O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais divulgava diariamente os dados técnicos sobre alertas de incêndios e de queimadas em todo o país

Foto: Fotos Públicas

de meteorologia. A gente já 
fechou que não haverá mais 
emissões do Inpe sobre in-
cêndio ou do Censipam (Cen-
tro gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Ama-
zônia”, declarou Oliveira.

“Será do sistema nacio-
nal de meteorologia. Todos 

os relatórios do governo 
federal serão passados por 
esse sistema, que está sendo 
organizado aqui. Provavel-
mente a gente vai ter uma 
regulação do sistema nacio-
nal de meteorologia.”

Segundo o diretor do 
Inmet, a divulgação feita até 

ontem teria problemas de 
integração de dados. “É um 
problema que o Brasil en-
frentava há décadas, na ver-
dade há mais de 40 anos, a 
pulverização na divulgação 
de dados sobre incêndio e 
meteorologia”, disse.

Por meio de nota, o Mi-

nistério da Agricultura de-
clarou que “a iniciativa se 
deu devido aos incêndios 
florestais e queimadas, que 
ocorrem normalmente de 
julho a setembro no Brasil 
central, ocasionando grande 
impacto ao meio ambiente, 
ao agronegócio e à econo-

mia brasileira. Diante disso, 
o Inmet estrategicamente 
passa a monitorar o risco 
de incêndio para fornecer 
informações e possibilitar a 
adoção de medidas preven-
tivas mais eficazes e econô-
micas”, afirmou a pasta. A 
ferramenta, segundo o mi-
nistério, possui um mapa de 
monitoramento que aponta 
para o índice de risco ou 
perigo de ocorrência de in-
cêndios em determinada 
região e permite identifi-
car as áreas com alto risco 
à ocorrência de incêndio, 
disponibilizar a informação 
de risco de incêndio para 
todos os Estados Brasilei-
ros; contribuir para a redu-
ção das perdas na agricul-
tura; contribuir nas ações 
preventivas de combate à 
incêndios; e garantir que o 
produtor possa realizar sua 
gestão de riscos.

Desde 2019, o governo 
queria alterar o sistema e a 
divulgação de informações. 
Essa missão ficou a cargo do 
então ministro do Meio Am-
biente Ricardo Salles, que, 
a mando do presidente Jair 
Bolsonaro, queria alterar o 
sistema aberto de dados. O 
monitoramento do desmate 
feito pelo Inpe motivou uma 
crise no governo após o pre-
sidente e integrantes de sua 
equipe questionarem os da-
dos medidos pelo órgão.

As inscrições para o Pro-
grama Universidade para To-
dos (Prouni), do Ministério da 
Educação (MEC), começaram 
ontem. Ele oferece bolsas de 
estudo, integrais e parciais 
(50%), em instituições parti-
culares de educação superior, 
em cursos de graduação e se-
quenciais de formação espe-
cífica, a estudantes brasileiros 
sem diploma de nível supe-
rior. Os interessados têm até 
as 23h59 de sexta-feira (16) 
para se inscrever.

São ofertadas 134.329 
bolsas, sendo 69.482 inte-
grais e 64.847 parciais, para 
10.821 cursos em 952 insti-
tuições de ensino superior da 
rede privada. 

Para concorrer às bolsas 
integrais, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de 
até 1,5 salário mínimo. Para 
as bolsas parciais (50%), a 
renda familiar bruta mensal 
deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa.

Somente poderá se ins-
crever no Prouni,  estudante 
brasileiro que não possua 
diploma de curso superior 
e que tenha participado do 
Enem mais recente e obtido, 
no mínimo, 450 pontos de 
média das notas. Além disso, 
o estudante não pode ter ti-
rado zero na redação.

As modalidades de parti-
cipação são para os estudantes 
que tenham cursado todo o 
ensino médio na rede públi-
ca ou na rede particular na 
condição de bolsista integral 

da própria escola; estudantes 
com deficiência, neste caso 
não é necessário ter cursado 
todo Ensino Médio na rede pú-
blica ou na rede particular na 
condição de bolsista integral 
da própria escola e, por fim,  
professores  da rede pública 
de ensino, no efetivo exercício 
do magistério da educação bá-
sica, integrantes de quadro de 
pessoal permanente de insti-
tuição pública. Nesse caso, não 
é necessário comprovar renda.

Processo seletivo
O candidato a bolsas 

do Prouni não precisa fazer 
vestibular, nem estar ma-
triculado na instituição na 
qual pretende se inscrever. 
Entretanto, é permitido às 
instituições participantes 
do programa submeter os 
pré-selecionados a processo 
seletivo específico, isento de 
cobrança de taxa. Essa infor-
mação será dada ao candida-
to no momento da inscrição.

O processo seletivo do 
Prouni tem uma única etapa 
de inscrição. Essa inscrição, 
gratuita, é feita exclusiva-
mente pela internet, na pá-
gina do Prouni. O candidato 
pode escolher, em ordem de 
preferência, até duas opções 
de instituição, curso e turno 
dentre as bolsas disponíveis, 
de acordo com seu perfil. 

O candidato com deficiên-
cia ou que se autodeclarar in-
dígena, preto ou pardo, pode 
optar por concorrer a bolsas 
destinadas a políticas de ações 
afirmativas. Durante o período 
de inscrição, o candidato pode 
alterar as opções. 

Prouni: inscrições vão 
até esta sexta-feira
Agência Brasil

Educação

Saiba como criar login único para 
o Exame Nacional do Ensino Médio

Os estudantes interes-
sados em fazer o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021 precisam ter 
o login único de acesso aos 
serviços digitais do gover-
no federal, no portal gov.br. 
As inscrições para o exame 
podem ser realizadas até as 
23h59 de hoje, na Página do 
Participante.

A senha de acesso ao 
gov.br é necessária para 
acompanhar a inscrição 
na Página do Participante 
ou no aplicativo do Enem, 

bem como para consultar o 
local de provas e imprimir 
o Cartão de Confirmação 
de Inscrição. Ela também 
será utilizada para confe-
rir resultados individuais 
e para inscrição em pro-
gramas de acesso à educa-
ção superior, de bolsa de 
estudos e de financiamen-
to estudantil, entre outros 
programas do Ministério 
da Educação (MEC).

O cadastro no gov.
br pode ser realizado por 
meio do endereço acesso.
gov.br, basta informar o nú-
mero do CPF e confirmar os 
dados pessoais. Para ativar 

a conta, será enviado um 
código para o e-mail ou te-
lefone celular, que deverá 
ser inserido no formulá-
rio. Após, o usuário poderá 
criar a senha de acesso e 
finalizar o cadastro.

Além das informações 
básicas do cidadão, é pos-
sível se cadastrar no gov.br 
por meio do aplicativo Meu 
gov.br com validação facial, 
de informações de bancos 
credenciados e de certifica-
dos digitais. Para cada tipo 
de cadastro, há um nível de 
confiabilidade que garante 
o controle de acesso a de-
terminados serviços. Em 

caso de dúvidas, o portal 
possui uma página com to-
das as informações sobre a 
manutenção da conta.

Sobre o Enem
As notas do Enem po-

dem ser usadas para acesso 
ao Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) de ingresso em 
universidades públicas, e 
ao Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas em institui-
ções privadas de ensino 
superior. Elas também são 
aceitas em mais de 50 ins-
tituições de educação supe-
rior portuguesas.

Andreia Verdélio
Agência Brasil 

Não houve registro de 
morte nas operações dos 
18 batalhões da Polícia 
Militar de São Paulo que 
fazem parte do programa 
de uso de câmeras cor-
porais. Os equipamentos 
são fixados na farda dos 
policiais e fazem registro 
contínuo de áudio e vídeo. 
Ao todo, são mais de 3 mil 

equipamentos em opera-
ção, sendo 585 adquiridos 
no ano passado e 2,5 mil 
comprados e distribuídos 
neste ano. O contrato, que 
prevê ainda o monitora-
mento da localização dos 
policiais e a disponibili-
zação das informações em 
nuvem, tem um investi-
mento de cerca de R$ 1,2 
milhão por mês.

Segundo a Polícia Mi-
litar, o objetivo é que to-

dos os policiais passem a 
usar câmeras corporais. No 
entanto, o programa está 
sendo implementado aos 
poucos devido a diversos 
gargalos, como a capacita-
ção dos agentes e o traba-
lho para armazenar e anali-
sar a imensa quantidade de 
informações gerada pelas 
câmeras.

Transparência
Para implementação 

do sistema, foram estuda-
dos casos de diversos paí-
ses que já usam monitora-
mentos semelhantes. De 
acordo com o governo de 
São Paulo, as câmeras aju-
dam a garantir os direitos 
individuais dos cidadãos 
durante as abordagens e 
ações policiais, assim como 
preservam a transparên-
cia das operações e con-
tribuem para produção de 
provas judiciais.

Câmeras corporais diminuem casos de 
letalidade em ações policiais em SP
Daniel Mello
Agência Brasil
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Estado e prefeitura planejam 
ações em prol do artesanato
Primeiras-damas Ana Maria Lins e Lauremília Lucena visitam Museu do Artesanato Janete Costa e discutem parcerias

“O diálogo está aberto para futuras parcerias que tragam mais desenvolvimento e geração de renda para este segmento econômico”, garantiu Ana Maria Lins, primeira-dama do Estado (de blusa rosa)

Fotos:  André Lúcio

A primeira-dama do Es-
tado, Ana Maria Lins, e a pri-
meira-dama do município 
de João Pessoa, Lauremília 
Lucena, visitaram ontem o 
Museu do Artesanato Janete 
Costa, cujo prédio foi restau-
rado pelo Governo do Esta-
do. Elas aproveitaram o mo-
mento para dialogar sobre 
parcerias que podem trazer 
avanços para o artesanato 
da Paraíba. O museu possui 
mais de mil peças produzi-
das por artesãos paraibanos 
e fica aberto para a visitação 
de terça-feira a domingo, 
das 9h às 17h.

Presidente de honra 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Ana Maria 
Lins destacou a preocupa-
ção e o empenho do governo 
paraibano e da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP) na valo-
rização do artesanato local. 
“Essa visita ao Museu do Ar-
tesanato Janete Costa com a 
primeira-dama Lauremília 
Lucena é muito importante, 
porque ela representa o cui-
dado e o carinho que temos 
com o nosso artesanato. O 
diálogo está aberto para fu-
turas parcerias que tragam 
mais desenvolvimento e 
geração de renda para este 
segmento econômico. O mu-
seu está lindo e indico aos 
turistas e paraibanos que 
venham conhecer”, disse 
Ana Lins.

Lauremília Lucena pa-
rabenizou a nova estrutura 
do museu e ressaltou a im-
portância do trabalho con-
junto em prol do artesanato 
e da economia. “Estou en-
cantada com a nova estru-
tura, as peças estão muito 
bem cuidadas e este espaço 
está expondo, realmente, 
belas obras do nosso arte-
sanato. Quero parabenizar a 
primeira-dama e queremos 

fazer parcerias que ajudem 
a desenvolver o artesanato, 
gerar renda e movimentar 
a economia e o turismo de 
João Pessoa e do Estado”, 
afirmou.

A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, falou sobre 
a satisfação de receber a vi-
sita das primeiras-damas no 
museu. “É com muita alegria 
que temos o apoio da pri-
meira-dama, do governador 
João Azevêdo e, agora, vem 
a somar nesse apoio a pri-
meira-dama de João Pessoa, 

Lauremília Lucena. Ela é 
uma pessoa sensível ao ar-
tesanato, preocupada com 
o desenvolvimento do ar-
tesão e que visa a melhoria 
da qualidade do artesanato 
para atender aos turistas e 
também para que o paraiba-
no possa ter esse sentimento 
de valorizar, cada vez mais, o 
artesão local”, frisou.

“Já estamos sentindo 
uma resposta positiva dos 
turistas e das pessoas da ci-
dade que têm começado a 
frequentar o museu. Hoje 

recebemos essa visita su-
per-especial das primeiras-
damas, o que reflete uma 
parceria extremamente po-
sitiva, uma vez que o museu 
é um equipamento do Esta-
do, mas se encontra aqui em 
João Pessoa e o fluxo turísti-
co na cidade traz o visitante 
para este local. O museu está 
no melhor estado possível, 
cheio de obras lindas”, afir-
mou o diretor do Museu do 
Artesanato, Fábio Morais.

A edificação histórica 
do Museu do Artesanato é 

composta por hall de entra-
da, recepção, sete salas de 
exposição, copa, terraço, la-
vabos e depósito. Na área ex-
terna funcionam a loja para 
a comercialização de alguns 
produtos, biblioteca, cura-
doria do artesanato, sala de 
reunião, sala de artes plás-
ticas, lavabos, almoxarifado, 
oficina e depósito.

A obra de restauração 
recebeu investimentos de 
aproximadamente R$ 584 
mil e manteve a originali-
dade do prédio tombado 

pelo Instituto Histórico e 
Artístico do Estado da Pa-
raíba (Iphaep). O museu 
homenageia personalidades 
paraibanas, como Ariano 
Suassuna, Goretti Zenaide e 
mestre Zefinha de Pitimbu. 
O alpendre do museu leva 
o nome de Goretti Zenaide 
– o ‘Terraço GZ’. No espaço, 
o turista tem à disposição 
uma bodega, com produtos 
típicos da gastronomia pa-
raibana, como rapadura, co-
cada, cachaça, licor, queijos 
e temperos.

Grande João Pessoa

Municípios debatem sustentabilidade 
e meio ambiente em fórum na capital

A Secretaria do Meio 
Ambiente (Semam) da 
Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) vai promover hoje 
o ‘I Fórum Meio Ambiente e 
Sustentabilidade dos Municí-
pios da Grande João Pessoa’. 
O evento será realizado das 
9h às 14h, no Hotel Manaí-
ra, na capital paraibana, e 
vai contar com a participa-
ção de representantes dos 
municípios de João Pessoa, 

Santa Rita, Cabedelo, Bayeux 
e Conde, além de representa-
ções da Superintendência do 
Patrimônio da União (SPU), 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) e Gru-
po Ferreira Costa.

O fórum tem como tema 
‘Estratégias de Sustentabi-
lidade em Gestão Sócio Am-
biental’ e no painel da manhã 

serão discutidos temas pro-
postos por Stephan Strauss, 
do Grupo Ferreira Costa; 
professor Joácio Morais, 
presidente da Comissão de 
Gestão Ambiental da UFPB; 
e por Talden Farias, profes-
sor de Direito Ambiental da 
UFPB.

No painel da tarde serão 
discutidos os temas propos-
tos pelos representantes das 
Secretarias do Meio Ambien-

te dos municípios da Região 
Metropolitana. Confirmaram 
presença Francisco Pereira 
Urtiga, secretário do Meio 
Ambiente de Cabedelo; Nel-
son James Pimentel, secre-
tário do Conde; Andrea dos 
Santos, de Santa Rita; e Geo-
vânia Andrade, de Bayeux. 
Também estarão debatendo 
os temas os superintenden-
tes do Iphan, Hyago Celane, e 
o da SPU, Arthur Navarro.

Ações de educação da Sudema são destaque
O trabalho desenvolvido 

pela Coordenadoria de Educa-
ção Ambiental (Ceda) da Su-
perintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente (Sude-
ma) foi destaque nacional na 
Revista Abema deste semestre. 
O periódico, que está em sua 
terceira edição, é publicado 
pela Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio 

Ambiente (Abema), que conta 
com a colaboração de órgãos 
ambientais de todas as unida-
des estaduais do país.

A Sudema marca presença 
nesta edição com uma repor-
tagem dedicada à atuação da 
autarquia no ramo da educa-
ção ambiental. O texto traça 
uma linha do tempo com as 
ações do órgão em meio à 

pandemia da covid-19, desde 
os encontros em ambientes 
virtuais até a implementação 
do projeto Nascente Viva, que 
visa restaurar as nascentes do 
Rio Paraíba, levando à região 
um trabalho de conscientiza-
ção quanto à responsabilidade 
ambiental das comunidades 
ribeirinhas e demais atores 
sociais.

Os socioeducandos que 
cumprem medidas judiciais 
no Centro Educacional do 
Adolescente em João Pessoa 
(CEA-JP), unidade socioedu-
cativa da Fundação Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente Alice de Almeida 
(Fundac), a partir de agora 
contam com mais um instru-
mento pedagógico para facili-
tar e organizar o estudo sobre 
direitos humanos.

O projeto intitulado 
‘Direitos humanos, qual é a 
sua?’ é uma apostila criada 
por dois professores da Es-
cola Cidadã Integral Socioe-
ducativa (Ecis) Almirante 
Saldanha, Eron Carlos San-
tos da Silva e Maria Izabelly 
Alves da Silva, sob a orien-
tação do coordenador pe-
dagógico Paulo Henrique, 
utilizada como ferramenta 
para que os alunos assi-
milem o assunto de forma 
mais fácil.

Segundo Tatiana Pinan-
gé, diretora da Ecis Almirante 
Saldanha, as atividades sobre 
direitos humanos que estão 
sendo aplicadas na escola é 
fruto da parceria do Instituto 
Auschwitz com a Secretaria 
de Estado da Educação e a 

Fundac, que em 2020 propor-
cionou para alguns professo-
res da socioeducação o curso 
‘Cidadania e democracia des-
de a escola’, e, a partir daí, a 
escola começou a lecionar a 
disciplina.

“Para a escola e para 
a socioeducação como um 
todo, nós consideramos uma 
grande oportunidade de 
abordar essa temática para 
os estudantes, no intuito de 
trazer situações conectadas 
com as realidades que eles 
estão inseridos, trabalhando 
a empatia, o valor à vida, a 
importância de respeitar e de 
ser respeitado, em sintonia 
com a disciplina de Projeto 
de Vida que mostra uma nova 
perspectiva de atuar na socie-
dade, respeitando valores e 
princípios fundamentais para 
esse novo projeto de vida”, co-
mentou a diretora da Ecis.

“Através do projeto, os 
alunos têm a percepção de 
seus direitos e deveres como 
cidadãos, agentes políticos 
transformadores do agora 
e detentores de seu futuro 
quanto indivíduo formador 
de opinião”, explicou Maria 
Izabelly, professora de Geo-
grafia e Direitos Humanos.

Apostila facilita estudo 
sobre direitos humanos
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Rubro-negro vem de uma grande vitória sobre o Atlético, no Ceará, e agora quer embalar na competição

Mesmo tendo vencido, 
fora de casa, pela sexta ro-
dada da Série D, por 3 a 2 
diante do Atlético do Cea-
rá, o Campinense caiu uma 
posição na tabela de classi-
ficação do Grupo 3 da Série 
D. Isso se deu pela goleada 
história do Sousa em cima 
do Caucaia, por 7 a 0. No en-
tanto, as duas equipes parai-
banas estão empatadas com 
11 pontos somados e agora 

o foco é a liderança, espe-
cialmente para a Raposa, 
que terá um embate direto 
contra o ABC, atual líder da 
chave, no próximo sábado, 
às 15h, no Amigão.

Com um aproveitamen-
to de 61,1% dos pontos dis-
putados na competição, o 
Campinense está na terceira 
colocação da sua chave, se-
parado por apenas um pon-
to do ABC, seu adversário no 
próximo sábado, que chega-
rá para o confronto com um 
aproveitamento de 66,7% 

ao somar 12 pontos em 18 
possíveis, dentro das seis 
rodadas já realizadas dessa 
primeira fase da Série D. 

Para o atacante Cláudio 
- atleta natural de Campina 
Grande e o autor do gol da 
vitória raposeira no emba-
te contra o Atlético do Cea-
rá - o momento vivido pela 
equipe é muito bom, mas 
é preciso manter o foco no 
objetivo para que o elenco 
possa dar conta da pressão 
da torcida por resultados e, 
principalmente pelo acesso, 
já que o Campinense está, 
desde 2014 acumulando 
fracassos seguidos na Série 
D. Por isso, o foco é total no 
jogo contra o ABC para con-
firmar o bom momento e co-
locar a Raposa na liderança 
do Grupo 3.

“Pressão sempre existe 
e vejo isso como algo bom, 
eu me cobro bastante para 
sempre ir melhor e como eu 
sou daqui de Campina e sei 
da história do Campinense, 
que é um time do povão, 
procuro sempre dar o meu 
máximo dentro de campo. 
O próximo jogo é importan-
tíssimo para a gente bus-
car essa nossa classificação 
para a próxima fase da Série 
D. Será um confronto direto 
e vamos nessa preparação 
focar nas instruções que 
o professor vai nos passar 
para que a gente possa con-
quistar esses três pontos 
que serão muito importan-
tes para o nosso objetivo ser 
confirmado”, comentou o 
atacante Cláudio.

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Campinense mantém o foco 
no ABC, de olho na liderança

Libertadores
Flamengo enfrenta o Defensa y Justícia na 
abertura das oitavas de final. Jogo marca a 
estreia do novo técnico, Renato Gaúcho. Página 23
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precisa vencer o ABC 
para ultrapassar o clube 

do Rio Grande do Norte e 
assumir a ponta da tabela

A Raposa

Galo não vence e corre risco de ser eliminado
Técnico novo, mas resul-

tado velho, esse é o resumo da 
estreia de Welington Fajardo 
no Treze em partida válida 
pela sexta rodada da Série 
D, quando o time completou 
mais um jogo sem vencer, 
aumentando a seca para 10 
partidas sem saber o que é co-
memorar, ao término dos 90 
minutos. Na quarta divisão, 
já são 6 partidas acumuladas 
com 5 empates e uma derrota 
e, no caso do último embate, 
o time do Galo ainda acabou 
saindo no lucro, pois um gol 

do América de Natal - adver-
sário no empate em 2 a 2 pela 
última rodada no certame 
passado - foi anulado, incorre-
tamente, pela arbitragem.

No entanto, apesar do 
novo resultado negativo que 
acarretou no desperdício de 
mais pontos dentro do Amigão 
- o time só somou três pontos 
em 12 possíveis jogando em 
casa -, o Treze ainda segue com 
chances de classificação para a 
próxima fase da competição, 
pois restam oito jogos para 
serem disputados e a equipe 

está apenas 3 pontos atrás do 
América, que soma 8 na tabela 
e está na quarta colocação da 
chave. Nesse cenário, sabendo 
que mudanças são necessá-
rias, mas acreditando na evo-
lução do seu time, o técnico 
Welington Fajardo segue acre-
ditando em uma reviravolta do 
Galo dentro da Série D.

“Foi uma estreia feita 
com apenas quatro sessões de 
treinamentos. Tive muita aju-
da da comissão permanente 
que nos passou muitas infor-
mações, mas a verdade é que 

estamos tentando trocar o 
pneu com o carro andando. A 
gente sabe da dificuldade que 
é o momento, mas analisando 
o jogo em todos os seus as-
pectos, houve muita entrega 
dos jogadores. Evidentemen-
te, não gostamos do empate 
e buscamos a vitória sempre, 
mas a condição de tabela, ain-
da nos mantém próximos do 
G4, são apenas quatro pontos 
de distância e a tendência da 
equipe, daqui para frente, é 
crescer de produção”, afirmou 
Welington Fajardo.

Foto: Ascom/Campinense

A Raposa vem surpreendendo no 
Brasileiro da Série D, e a torcida 
já começa a sonhar com o acesso 
à Serie C do próximo ano

Série C

Belo na liderança, mas com os pés no chão

Em um 2021 de muitos 
sobressaltos, especialmen-
te por conta das repetidas 
lesões e longos períodos de 
ausências de atletas impor-
tantes, o Botafogo parece 
ter chegado em um estágio 
de coesão do seu elenco, 
apesar das baixas que ainda 
seguem no departamento 
médico. O time comandado 
por Gerson Gusmão encon-
trou uma forma de jogar e, 
dentro de uma Série C extre-
mamente nivelada, o Belo é 
hoje uma equipe competiti-
va e que tem obtido resul-
tados importantes que hoje, 
colocam o time paraibano 
na liderança do Grupo A da 
terceira divisão. No entan-
to, a competição ainda não 
chegou na metade e muito 
caminho há para ser percor-
rido em busca de uma clas-
sificação para o quadrangu-
lar do acesso à Série B.

Segundo dados do por-
tal estatístico “Chance de 
Gol”, a equipe paraibana 
possui, hoje, uma probabi-
lidade de 75,2% para con-
quistar uma das quatro va-

gas para a próxima fase da 
Série C, dentro do Grupo A. 
Do outro lado dessa conta, 
o rebaixamento que assom-
brou a equipe até a última 
rodada na temporada pas-
sada, hoje só representa 
uma possibilidade de 1,5%. 
Porém, esses dados são mu-
táveis e apresentam apenas 
uma realidade do momen-
to, por isso, a equipe segue 
consciente que é preciso 
manter o foco e somar o má-
ximo de pontos possíveis.

Nas próximas duas 
rodadas, o time da estrela 
vermelha enfrentará a Ja-
cuipense-BA e o Santa Cru-
z-PE, 9º e 10º colocados do 
Grupo A, respectivamente. 
Contra essas duas equipes 
que estão no Z2 da chave, 
o Botafogo terá a oportu-
nidade de abrir distância 
para a zona de rebaixa-
mento - hoje quatro pontos 
separam o Belo da equipe 
baiana - e se consolidar na 
liderança da competição, 
podendo, inclusive, superar 
a sua melhor pontuação na 
primeira série de 9 jogos 
da fase inicial da disputa e 
chegar aos 17 pontos - até 
hoje, a melhor marca é de 

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

15 pontos, condição repeti-
da 2016 e 2019.

Destaque da goleada do 
Botafogo diante do Manaus, 
por 4 a 1, na última rodada, 
o ala-esquerdo Gabriel Araú-
jo, autor de três assistências 
na partida, comemorou o 
bom momento da equipe e 
a sua fase positiva. Segundo 
o atleta, que confessou ter 
tido dificuldades na adap-

tação inicial ao futebol nor-
destino, o esquema utilizado 
por Gerson Gusmão ajuda 
na aplicação das suas me-
lhores características e, com 
isso, os bons resultados e 
exibições têm surgido.

“A minha característica 
é essa, busco sempre que-
brar as linhas defensivas 
dos adversários e encontrar 
meus companheiros para 

realizar assistências. No es-
quema com três zagueiros, 
acabo sendo ajudado, pois 
já consigo receber a bola em 
um setor mais avançado do 
campo. Tive um pouco de 
dificuldades na minha adap-
tação inicial, vinha atuando 
no Sul nesses últimos anos 
e aqui no Nordeste as coisas 
são um pouco diferentes, 
mas tenho me dedicado ao 

máximo desde o princípio e 
estamos colhendo os frutos 
disso. O trabalho tem sido 
muito intenso no Botafogo, 
treinamos diversas forma-
ções, atuamos em posições 
diferentes e isso tem ajuda-
do a nossa equipe no decor-
rer dos jogos, pois nos dá 
mais possibilidades de va-
riações em campo”, explicou 
Gabriel Araújo.

O elenco do Botafogo mostra muita união para continuar lutando por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C

Foto: Ascom/Botafogo



Esta é a primeira vez que uma cidade nordestina sedia a Grand Fondo, que irá acontecer no dia 10 de outubro

João Pessoa vai sediar 
uma das maiores provas de 
ciclismo do mundo, a Grand 
Fondo. A competição será no 
dia 10 de outubro, com a lar-
gada às 6h da manhã no Bus-
to de Tamandaré e a chegada 
na Estação Ciência. Esta será 

a primeira vez que esta prova 
de ciclismo será realizada em 
uma capital do Nordeste.

A Grand Fondo surgiu 
na Itália nos anos 70. Consi-
derada uma prova de resis-
tência, a competição em João 
Pessoa vai ter duração entre 
três e cinco horas. As distân-
cias variam de 81 a 119km.

Na etapa de João Pes-
soa,  o  percurso após a 
saída do Busto de Taman-
daré vai passar por locais, 
como Shopping Manga-
beira e Centro de Conven-
ções. O ponto de encer-
ramento será a Estação 
C a b o  B ra n c o -  C i ê n c i a , 
Cultura e Artes.

Além do espetáculo da 
competição em si, o evento 
trará a João Pessoa uma mé-
dia de 500 pessoas, e será 
divulgada no mundo inteiro, 
incentivando assim o turis-
mo. Segundo o secretário 
de Juventude, Esporte e La-
zer, Kaio Márcio, esta será a 
maior competição prevista 

para este ano e deverá fazer 
parte da grade de eventos es-
portivos anuais da Prefeitura 
de João Pessoa.

 “Muita satisfação nossa 
trazer para cá essa compe-
tição de nível internacional. 
Uma competição que vem 
para somar a nossa grade 
de eventos para este ano. A 

Grand Fondo vai ser disputa-
da pela primeira vez no Nor-
deste e temos o privilégio 
de ser aqui em João Pessoa. 
Com certeza vamos colher 
muitos frutos deste primeiro 
evento. A ideia é que a cada 
ano a gente possa conseguir 
mais participantes inscritos”, 
projetou Kaio Marcio.

Da redação 
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A prova, que será disputada na 
capital, é italiana e teve início da 
década de 70, com participação 
de ciclistas de vários países

Futebol olímpico

Brasil fará amistoso
com Emirados Árabes

Os jogadores Douglas 
Luiz e Richarlison, que dis-
putaram a final da Copa 
América no último sába-
do com a seleção principal, 
serão os últimos atletas a 
se apresentarem à Seleção 
Brasileira de Futebol Olím-
pica, que está em Novi Sad, 
na Sérvia. Eles só se juntam 
à delegação amanhã, dia do 
último amistoso de prepa-
ração da equipe, antes da 
estreia nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, contra a Seleção 
dos Emirados Árabes.

Com a chegada dos 
dois atletas, a selecão está 
completa e o técnico André 
Jardine já poderá dar início 
a alguns treinos táticos em 
Tóquio, antes da estreia, 
programada para o dia 22 de 
julho, contra a Alemanha, às 
8h30 (horário de Brasília). O 
embarque para a capital do 
Japão será nesta sexta-feira.

A expectativa é con-
quistar mais uma vez a me-
dalha de ouro, como aconte-
ceu nos Jogos Olímpicos de 
2016. Ao longo da prepara-
ção, a Seleção Brasileira foi 
obrigada a mudar o elenco 
ideal, porque alguns clubes 
não cederam os atletas, por 
não se tratar de uma data 
FIFA. O atacante Pedro, do 
Flamengo, e o meia Gerson, 
do Olympique de Marcella, 
são alguns dos exemplos. 
Além da negativa dos clubes, 
a comissão técnica teve de 
fazer substituições de atle-
tas por causa de contusões. 
Mesmo com esses proble-
mas, o técnico André Jardine 
viajou confiante e acha que o 
Brasil vai brigar pelo pódio. 

“Nós estamos esque-
cendo os problemas e focan-
do apenas nos Jogos Olímpi-
cos e viemos para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio com 
um só pensamento, conquis-
tar a medalha de ouro,” disse 
o treinador.

Foto: Bruno Pacheco/CBF

O volante Bruno Guimarães se apresentou na segunda-feira

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Com o objetivo de tra-
zer segurança e conforto à 
delegação brasileira, o Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) 
montou uma grande opera-
ção no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos antes da 
longa viagem rumo a Tóquio. 
Além dos cuidados preventi-
vos à covid-19, as delegações 
brasileiras têm à disposição 
uma série de serviços para 
amenizar os efeitos das mais 
de 30 horas de viagem até a 
sede olímpica.

Desde que os primeiros 
atletas do Time Brasil co-
meçaram a embarcar para 
Tóquio no dia 8, o COB co-
locou em prática, graças à 
parceria com o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, 
um cuidadoso planejamento 
para atender a todas as ne-
cessidades da delegação.

Na chegada, todos se 
dirigem a um espaço exclu-
sivo montado pela Prevent 

Sports, onde são realizados 
testes rápidos de antígeno. 
Os resultados saem em pou-
cos minutos e, logo em se-
guida, profissionais do COB 
passam orientações sobre a 
documentação a ser apresen-
tada na entrada do Japão.

“Muito legal termos um 
local apenas nosso no Aero-
porto. Todos esses cuidados 
fizeram com que a gente 
se sentisse mais segura. É 
importante ficarmos mais 
reservado nesse momento 
que temos que ter um cui-
dado extra com a saúde. 
Isso traz mais tranquilida-
de e deixa a viagem menos 
estressante”, disse Bruna 
Takahashi, mesatenista que 

foi para sua segunda edição 
de Jogos Olímpicos.

O clima olímpico já 
toma conta de Guarulhos. 
Por todo o aeroporto é 
possível encontrar totens 
eletrônicos da JCDECaux 
com vídeos institucionais e 
mensagem de incentivo aos 
atletas brasileiros. 

Na hora do check in, o 
COB conseguiu viabilizar 
junto ao Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos e a 
companhia área Lufthansa, 
uma fila exclusiva para o 
Time Brasil. Passados os 
trâmites de raio-x e imigra-
ção, hora de matar a fome e 
relaxar. Todos os membros 
da delegação brasileira usu-

fruíram do conforto de uma 
Sala VIP disponibilizada 
por Guarulhos. No local, a 
Boali oferece um box com 
um lanche saudável para 
atender as necessidades 
nutricionais dos atletas.  

“A competição não co-
meça no dia da prova. São 
anos de preparação e nes-
ta última semana, tivemos 
todo o cuidado do COB com 
exames, entregas de más-
caras. E, agora, essa parte 
muito delicada de aeropor-
to, temos à nossa disposi-
ção uma grande estrutura. 
Isso nos faz sentir abra-
çados e também seguros”, 
afirmou Pepê Gonçalves, 
atleta da canoagem slalom.

Rumo a Tóquio

COB monta estrutura especial para
atender atletas em Aeroporto de SP

Foto: Jone Roris/COB

COB

 Muito legal termos 
um local apenas nosso no 

Aeroporto. Todos esses 
cuidados fizeram com 
que a gente se sentisse 

mais segura. 

O Comitê Olímpico Brasileiro está fazendo exames e recepcionando os atletas antes dos embarques para Tóquio

Prova mundial de ciclismo vai 
ser realizada em João Pessoa
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Clube enfrenta o Defensa y Justicia no Estádio Norbeto Tomaghello, na Argentina, na abertura das oitavas de final

Renato Gaúcho estreia no 
Flamengo na Libertadores
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O jogo da volta do 
Flamengo com o 

Defensa y Justicia 
da Argentina está 

programado para a 
próxima quarta-feira, 

no Maracanã.

O Flamengo começa 
hoje mais uma era, agora 
sob o comando de Rena-
to Gaúcho. De cara, ele vai 
dirigir a equipe contra o 
Defensa y Justicia, na es-
treia das oitavas de final da 
Libertadores, a partir das 
21h30, no Estádio Norberto 
Tomaghello. Os dois clubes 
voltam a se enfrentar, na 
próxima quarta-feira, no 
Maracanã.

O novo treinador che-
gou ao time falando em dar 
tudo para conquistar o títu-
lo de todas as competições 
que o time participar, mas 
deixou bem claro que não 
basta ter um superelenco 
para conquistar títulos e 
citou até o caso do PSG, que 
montou uma superequipe 
e nunca conseguiu o título 
da Liga dos Campeões da 
Europa.

Eu não gosto da palavra 
obrigação. Nós temos um 
elenco fantástico e isso tor-
na mais fácil a conquista de 
títulos, mas não é apenas o 
Flamengo que quer ganhar, 
os outros também querem 
ganhar”, lembrou Renato.

Sobre o time titular, Re-
nato não quis adiantar nada 
por enquanto e só vai defi-
nir minutos antes da parti-
da. Ele não vai poder contar 
com os volantes Diego e 
Arão, além do atacante Bru-
no Henrique. Por outro lado, 
o treinador terá o retorno 
de Gabigol, que não joga 
pelo clube há mais de 40 
dias. Renato realizou ape-
nas dois treinos com a nova 
equipe, mas espera que o 
Flamengo saia da Argentina 
somando pontos.

Universidad  x Palmeiras
Além de Flamengo e De-

fensa y Justicia, outro time 
brasileiro entra em campo 
hoje pela Libertadores. Tra-
ta-se do Palmeiras, que vem 
liderando o Campeonato 
Brasileiro e quer manter o 
ritmo também na competi-
ção continental. O Verdão 
vai enfrentar o Universidad 
Católica, às 19h15, no Está-
dio San Carlos de Apoquinho 
no Chile. O jogo da volta está 
programado para a próxima 
quarta-feira, no Alianz Par-
que, em São Paulo.

Olímpia x Internacional
O último clube brasilei-

ro a estrear nas oitavas de 
final da Libertadores será 
o Internacional. O Colora-
do joga amanhã, às 21h30, 
contra o Olímpia, no Estádio 
Manuel Ferreira, no Para-
guai. O jogo de volta será 
na quinta-feira da próxima 
semana, na Arena Beira Rio, 
em Porto Alegre.

Lewandowski não deve mais 
continuar no Bayern e sonha 
em jogar no Real Madrid

Eleito melhor jogador 
do mundo em 2020, o ata-
cante Robert Lewandowski, 
do Bayern de Munique, nun-
ca escondeu o seu desejo de 
um dia poder atuar no Real 
Madrid. E, hoje, apesar dos 
seus 32 anos, o polonês se-
gue com esperanças de rea-
lizar este sonho, mesmo que 
ele ainda tenha que esperar. 
É o que indica publicação do 
jornal espanhol As.

Com contrato até junho 
de 2023 com os bávaros, 
Lewandowski sabe que, ape-
sar do interesse mútuo, o 
clube espanhol dificilmente 
tentará a sua contratação 
neste momento. Em primei-
ro lugar, pelo fato do Ba-
yern não querer liberá-lo 

por agora, e depois porque 
o Real Madrid tem, por ora, 
outros dois jogadores como 
prioridade para reforçar 
o ataque: Kylian Mbappé, 
do Paris Saint-Germain, e 
Erling Haaland, do Borussia 
Dortmund.

A partir do próximo ve-
rão na Europa, porém, Lewa 
sabe que as coisas podem 
mudar. Até lá, ele terá ape-
nas mais um ano de contrato 
pela frente com o clube ale-
mão, o que pode de alguma 
forma facilitar a sua saída, 
além do que o Real Madrid, 
se não tiver sucesso com 
Haaland ou Mbappé, muito 
provavelmente irá buscá-lo 
como alternativa.

Assim como o polonês, 
o Bayern também já se pre-
para para perder a sua prin-

cipal estrela. Ainda de acor-
do com o veículo, o clube 
da Baviera já monitora um 
possível substituto para o 
camisa 9: o atacante Cody 
Gakpo, de 22 anos, do PSV.

Na visão do novo trei-
nador, Julian Nagelsmann, 
o jovem atacante holandês 
poderia ser usado como um 
falso nove no Bayern, algo 
que ele fez com o espanhol 
Dani Olmo no RB Leipzig. 
Sua ideia é mudar o fun-
cionamento do ataque do 
clube, caso Lewa se despeça 
em breve.

Gakpo é um dos des-
taques ofensivos do clube 
holandês e já atua como pro-
fissional desde 2018. Na úl-
tima temporada (2020/21), 
ele marcou 11 gols em 29 
jogos pelo PSV

Da redação

Ao assumir o Flamengo, Renato Gaucho realiza um sonho antigo de ser técnico do Rubro-negro e diz estar preparado para uma enorme pressão. Para ele, é como ser técnico da Seleção Brasileira

Foto: Divulgação

Foto: Ascom/Flamengo

O futuro de Philippe 
Coutinho aparenta não 
ser mais no Barcelona. 
O clube catalão está em 
busca de uma saída para 
o brasileiro, que ainda se 
recupera de lesão, e pode 
encontrá-la no Olympi-
que de Marselha, que se 
interessou pelo jogador, 
segundo reportagem 
do L'Équipe. O salário 
de Coutinho, segundo a 
imprensa francesa, não 
é compatível com as fi-
nanças do Barça, que não 
pode assumir uma cifra 
de 12 milhões de euros 
(R$ 75 milhões, na cota-
ção atual) líquidos por 
ano. Esse valor também 
não pode ser pago pelo 
clube francês, que estuda 
outras formas de con-

vencer o meio-campista.
Como garante o jor-

nal, os franceses estudam 
oferecer a Coutinho um 
bônus de transferência 
no valor de 10 milhões de 
euros (R$ 62,4 milhões) e 
um salário de 6 milhões 
(R$ 37,4 milhões) por 
ano. Números que não 
igualaria aos seus ganhos 
no Barcelona.

 A informação acres-
centa que esta operação, 
uma das maiores que 
pode ser realizada pelo 
Olympique de Marse-
lha, poderia ser facili-
tada com a ajuda de um 
poderoso patrocinador. 
A equipe vai disputar a 
Liga Europa nesta tem-
porada e o técnico, Jorge 
Sampaoli, deseja refor-
ços para tornar o time 
competitivo.

Philippe Coutinho 
pode deixar o Barça 
e ir para um clube
do futebol da França

Phelipe Coutinho não deu certo no Barcelona, onde teve algumas lesões

Foto: Divulgação

Da redação

Lewandowski, do Bayern de 
Munique, foi escolhido no 
ano passado como o melhor 
jogador do mundo
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Eles são específicos de células gliais, que crescem e germinam longos apêndices semelhantes a braços por muitas horas após o óbito

‘Genes zumbis’ ganham vida no 
cérebro humano após a morte
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Algumas horas depois da 
morte de uma pessoa, certas 
células do cérebro humano ain-
da estão ativas. Algumas célu-
las até aumentam sua atividade 
e crescem em proporções gi-
gantescas, de acordo com uma 
pesquisa da Universidade de Il-
linois em Chicago, nos Estados 
Unidos. O estudo foi publicado 
na revista Scientific Reports.

Os pesquisadores analisa-

ram a expressão gênica em te-
cido cerebral fresco – coletado 
durante uma cirurgia cerebral 
de rotina – várias vezes após a 
remoção para simular o inter-
valo post-mortem e a morte. 
Eles descobriram que a ex-
pressão do gene em algumas 
células realmente aumentou 
após a morte.

Esses “genes zumbis” – 
que aumentaram a expressão 
após o intervalo post-mortem 
– eram específicos para um tipo 

de célula: células inflamatórias 
chamadas células gliais, ou glias. 
Os pesquisadores observaram 
que as células gliais crescem e 
germinam longos apêndices se-
melhantes a braços por muitas 
horas após a morte.

“Que as células gliais au-
mentem após a morte não é 
muito surpreendente. Elas são 
inflamatórias e seu trabalho é 
limpar as coisas após lesões 
cerebrais como privação de 
oxigênio ou derrame”, disse 

o médico Jeffrey Loeb, chefe 
da neurologia e reabilitação 
na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Illinois em 
Chicago e autor correspon-
dente no artigo.

O que é significativo, dis-
se Loeb e publicado no site da 
Revista Planeta, são as impli-
cações dessa descoberta – a 
maioria dos estudos de pes-
quisa que usam tecidos cere-
brais humanos post-mortem 
para encontrar tratamentos e 

curas potenciais para molés-
tias como autismo, esquizofre-
nia e doença de Alzheimer, não 
levam em conta a expressão 
do gene post-mortem ou ati-
vidade celular.

“A maioria dos estudos 
pressupõe que tudo no cérebro 
para quando o coração para 
de bater, mas não é assim”, dis-
se Loeb. “Nossas descobertas 
serão necessárias para inter-
pretar a pesquisa em tecidos 
cerebrais humanos. Nós ape-

nas não quantificamos essas 
mudanças até agora”.

Loeb e sua equipe nota-
ram que o padrão global de 
expressão gênica em tecido 
cerebral humano fresco não 
correspondia a nenhum dos 
relatórios publicados de ex-
pressão gênica cerebral post-
mortem de pessoas sem distúr-
bios neurológicos ou com uma 
ampla variedade de distúrbios 
neurológicos, variando de au-
tismo a Alzheimer.

Aforismo
“A maior calamidade que aconteceu à mente 

humana é que ela está contra a morte. Ser 
contra a morte significa que você perderá o 

mistério maior. E ser contra a morte também 
significa que você perderá a própria vida.”

(Osho)

1970 — Oscar de Oliveira Castro, 
advogado e médico (PB)
2014 — Vange Leonel, 
cantora, compositora e escritora brasileira
2019 — Eustáquio Florentino de Medeiros, 
empresário e comerciante (PB)
2020 — Inaudete Amorim, 
cantora, publicitária, jornalista e radialista (PB)

Mortes na História

Obituário
Jossinaldo Santos da Silva (Naldo)
7/7/2021 – Aos 37 anos, em Framinfham, 
Massachusetts, nos Estados Unidos, por 
suspeita de suicídio. Natural de João Pessoa 
(PB), residia nos Estados Unidos há três 
anos e meio. Deixa esposa e não tinha filhos.

Foto: Brazilian Times

Da Redação

Aloísio Catão
12/7/2021 – Aos 90 anos, em João Pessoa 
(PB), após realização de uma cirurgia. 
Monsenhor, apontado como uma das 
principais lideranças da Igreja Católica na 
Paraíba, teve covid-19 em maio, se recuperou da doença, 
mas enfrentou outros problemas de saúde, como uma 
cardiopatia grave que pode ter sido agravada por causa 
do novo coronavírus.

Foto: Divulgação

Laurinda Estêvão
12/7/2021 – Em João Pessoa (PB), vítima de 
um acidente vascular cerebral após se recu-
perar da covid-19. Jornalista, formada pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), era 
natural da cidade de São José de Piranhas (PB).

Foto: Polêmica Paraíba

João da Cruz Gomes Feitosa
9/7/2021 – Aos 64 anos, em Brasília (DF), após 
complicações causadas pela covid-19. Pastor da 
Assembleia de Deus, em Gurupi (TO). O líder re-
ligioso já havia perdido a filha (Ângela Márcia, de 
42 anos) para a doença dois meses antes. Foi consagrado pastor 
em 21 de janeiro de 1984, era advogado e bacharel em Teologia. 
Presidiu igrejas da Assembleia de Deus em Belém (PA), de 
1993 a 1995; e em Barra do Garças (MT), de 1994 a 1999. Em 
Tocantins, liderava 54 congregações e cerca de 10 mil fiéis.

Foto: Divulgação

Esther Bejarano
10/7/2021 – Aos 96 anos, em Hamburgo 
(Alemanha). Ativista política e sobrevivente de 
Auschwitz, que dedicou sua vida a conscien-
tizar as gerações seguintes sobre os horrores 
do fascismo, do racismo e do Holocausto. Nasceu em 1924, 
com o sobrenome Loewy, na cidade de Saarlouis, no oeste da 
Alemanha. Testemunhou quando criança como os nazistas 
tomaram o poder e passou sua juventude sendo perseguida 
por um regime totalitário racista. Foi forçada a trabalhar duro, 
carregando pedras pesadas. Ouviu dizer que as SS estavam 
procurando meninas para uma orquestra no campo. Ela teve 
a sorte de ser incluída no grupo como acordeonista – embora 
ela nunca tivesse tocado o instrumento antes. A orquestra em 
si significou sua sobrevivência: 40 jovens mulheres tinham que 
se apresentar sempre que prisioneiros do campo marchavam 
para o trabalho, ou quando novos trens com judeus a bordo 
chegavam de toda a Europa.

Foto: Reprodução

Oswaldo Luiz Alves
10/7/2021 – Aos 74 anos, vítima de infarto. 
Cientista e professor titular do Instituto de 
Química da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), onde fundou o Laboratório de Quí-
mica do Estado Sólido, em 1985. Formou mais de 50 mestres 
e doutores, muitos dos quais são, hoje, líderes de pesquisa 
destacados no cenário nacional e internacional. Ele foi um dos 
primeiros entre os pesquisadores brasileiros a desenvolver 
atividades na área de nanotecnologia, tendo coordenado o 
Laboratório de Síntese de Nanoestruturas e Interação com 
Biossistemas (NanoBioss/SisNano).

Foto: Eduardo César

Enéas de Andrade (Mike Tyson)
11/7/2021 – Aos 80 anos, no Rio de Janeiro (RJ), 
de causa não divulgada. Uma das figuras simbó-
licas do Maracanã, ele foi maqueiro do estádio 
por muitas décadas. O Vasco da Gama, clube do 
seu coração, prestou uma homenagem nas redes sociais.

Foto: Reprodução

Rodolfo Franca Stuckert
9/7/2021 – Aos 67 anos, em Brasília (DF), 
de infecção urinária que evoluiu para 
generalizada. Fotógrafo aposentado da 
Câmara dos Deputados. De uma família 
de fotógrafos reconhecidos na capital federal e no Brasil, 
deixa a mulher e dois filhos, de 32 e 27 anos. Foi um dos 
precursores do estilo fotojornalístico em casamentos. 
Nascido em Maceió (AL), teve grande destaque nas déca-
das de 1970 e 1980 como fotógrafo dos governadores de 
Brasília. Na Câmara dos Deputados, foi fotógrafo oficial 
dos presidentes da Casa.

Foto: Arquivo Pessoal

Sidrack Nascimento
10/7/2021 – Aos 73 anos, em Maceió (AL), 
de infarto. Promotor de Justiça do Minis-
tério Público de Alagoas (MPAL) e pastor 
pentecostal (Igreja Batista Moriah). Era 
sócio proprietário de um colégio agregado à instituição 
religiosa. Estava respondendo a um processo administrati-
vo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), com indicativo de demissão, após ser acusado 
de violência doméstica contra a advogada Martha Maria 
Moreira Nascimento, com quem foi casado por quase dez 
anos. Em maio de 2019, a mulher do promotor cometeu 
suicídio, de acordo com inquérito policial.

Foto: MPAL

Robson Rocha
11/7/2021 – Em Belo Horizonte (MG), em 
decorrência da covid-19. Artista da DC Comi-
cs, que dava vida a heróis como Aquaman e 
Supergirl. Ele estava há 11 anos na DC Comics. 
Desenhou edições de séries como ‘Demon Knights’, ‘Batman 
Eterno’ e ‘Batman Arkham Knight’. Deixa esposa e uma filha.

Foto: Redes Sociais

Jairo Camargo Neves
11/7/2021 – Aos 78 anos, em Santa Bárbara d’Oes-
te (SP), vítima de uma parada cardíaca. Radialis-
ta que atuava na Rádio Brasil, em Santa Bárbara 
d’Oeste, onde comandava o ‘Estação Espacial’.

Foto: Portal de Americana

Celso Ribeiro de Sá
11/7/2021 – Aos 67 anos, em Belford Roxo (RJ). 
Jogador de destaque no cenário nacional nos 
anos de 1970 e 1980. Ex-lateral jogou em várias 
equipes do Brasil e considerado ídolo em Ube-
raba (MG). Sofria de Alzheimer. Nascido no Rio de Janeiro em 
9 de março de 1954, começou jogando no Olaria (RJ) e depois 
destacou-se no CSA (AL) e Atlético Goianiense (GO). Em 1981 

Foto: Futebol do Interior

esteve na Inter de Limeira, mas seu apogeu foi na boa fase do 
Uberaba nos anos de 1980, quando fez 173 jogos como titular, 
marcando seis gols. Teve uma rápida passagem pelo Paulista 
de Jundiaí, participando do time que conquistou o acesso no 
Campeonato Paulista da Divisão Intermediária de 1984.

Emerson Oliveira Andrade
11/7/2021 – Aos 49 anos, vítima da covid-19. 
Promotor de Justiça do Ministério Público de 
Sergipe (MPSE). Era titular da Promotoria de 
Justiça em Canindé do São Francisco (SE). Era 
formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador 
(Ucsal), tendo se especializado em Direito Constitucional, 
Direito da Família e Políticas Sociais pela Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). Foi defensor público da Bahia no período de 
1987 a 1988, ingressando no MPSE em 1988.

Foto: ALSE

Fernando Braf Henning Júnior
11/7/2021 – Aos 74 anos, em Porto Alegre (RS), 
por insuficiência respiratória e pneumonia asso-
ciada à covid-19. Desembargador aposentado do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). 
Formou-se em Direito na Universidade Federal de Pelotas, cidade 
onde nasceu, e foi juiz estadual entre as décadas de 1980 e 2000.

Foto: Arquivo Pessoal

Pedro Aujor Furtado Júnior
12/7/2021 – Aos 50 anos, em Criciúma (SC), 
por complicações causadas pela covid-19. Juiz 
de Direito, natural de Curitiba (PR). Iniciou a 
carreira como juiz em 1998. Passou pelas co-
marcas catarinenses de Videira, Blumenau, Araranguá, Som-
brio, Jaraguá do Sul e, por fim, Criciúma, onde estava há mais 
de dez anos e atualmente lotado na 2ª Vara da Fazenda Pública.

Foto: Rádio Eldorado

Mário Augusto Albiani Alves
11/7/2021 – Em Salvador (BA), de causa não divul-
gada. Ex-desembargador que presidiu o Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJBA). Era pai do também 
desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior.

Foto: Redes Sociais

Laurent Monsengwo
11/7/2021 – Aos 81 anos, em Versalhes, na 
França. Cardeal que era arcebispo de Kinshasa, 
na República Democrática do Congo. Fazia parte 
do Conselho dos Cardeais escolhido pelo Papa 
Francisco em 2013. Nasceu em Mongobele, na província de 
Bandundu e diocese de Inongo, em 7 de outubro de 1939. Foi 
ordenado sacerdote em Roma em 21 de dezembro de 1963.

Foto: Vatican Media

Paulo Tarso Flecha de Lima
12/7/2021 – Aos 88 anos, em Brasília (DF), por 
infecção generalizada causada por problemas 
renais. Diplomata que ingressou no Itamaraty 
em 1955. O ex-embaixador é apontado como um 
dos mais importantes diplomatas brasileiros. Foi embaixador 
do Brasil em Londres (1990-1993), Washington (1993-1999) e 
Roma (1999-2001). Ele foi casado, por 54 anos, com Lúcia Flecha 
de Lima (embaixatriz que morreu em 2017, também em Brasília).

Foto: G1

Antônio Antunes Coimbra (Tunico)
11/7/2021 – No Rio de Janeiro (RJ), de causa não 
divulgada. Era irmão do jogador Zico e funcio-
nário do Detran do Rio de Janeiro. Foi o único da 
família Antunes que não fez carreira no futebol.

Foto: Reprodução



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
São Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento e 
material permanente para unidade básica de saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 28 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 28 de Julho de 2021. Refe-
rência: 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: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 12 de Julho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de gênerosalimentícios da agricultura familiar e do empreende-
dor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do 
município de Alcantil – PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documenta-
ção e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 04 de Agosto de 2021, na sala da referida 
comissão, sediada na Av São Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 12 de Julho de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Araruna/PB, 
comunica aos interessados que nos Extratos da Fase Proposta, onde se lê:Araruna - PB, 28 de 
junho de 2021, leia-se: Araruna - PB, 09 de julho de 2021.

Araruna - PB, 13 de julho de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
Diversos, para atender a demanda do Matadouro Público Municipal de Araruna/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO ERINALDO DE 
LIMA - R$ 28.200,00; MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 17.600,00.

Araruna - PB, 13 de julho de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: Aquisição de Relógio 
de Ponto Eletrônico adequado a Portaria 373/2011 do MTE; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA 
LTDA - R$ 39.400,00.

Araruna - PB, 13 de julho de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE PROPOSTA

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

NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB – CR Nº 1008019–41/2013. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E 
CONSERVACAO EIRELI - Valor: R$ 165.524,01. Classificação: 1º - POLYEFE CONSTRUCOES, 
LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - R$ 165.524,01; 2º - FM SERVIÇOS LTDA - R$ 166.391,06; 
3º - OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 190.989,65; 4º - TORRES CONS-
TRUÇÕES LTDA - R$ 193.984,51. 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, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa 
Nova - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.–. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 13 de Julho de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através daPregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, s/nº - Centro –Alagoa Nova - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO 
CAMINHÃO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoa Nova - PB, 13 de Julho de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

-Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELÉTRICO PARCELADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DELVALLE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 101.494,06; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI - R$ 297.078,94.

Aroeiras - PB, 12 de Julho de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) EM ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS – PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: IMPORT INFORMATICA LTDA - R$ 9.000,00; RICARDO 
GUERRA INFORMATICA – ME - R$ 45.000,00.

Aroeiras - PB, 12 de Julho de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) 

EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2021. DOTAÇÃO: Recursos previstos o Orça-
mento vigente do Município de Aroeiras: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–
PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até 12/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Aroeiras e: CT Nº 00087/2021 - 12.07.21 - IMPORT INFORMATICA LTDA - R$ 9.000,00; CT Nº 
00088/2021 - 12.07.21 - RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME - R$ 45.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARCELADO PARA ATENDER A DEMAN-

DA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00029/2021. DOTAÇÃO: Recursos previstos no Orçamento vigente do Município de Aroeiras: 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00085/2021 - 12.07.21 - DELVALLE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 101.494,06; CT Nº 00086/2021 - 12.07.21 - ELETROLUZ 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 297.078,94.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de teste Covid–19 IGG/IGM, Kit Teste 
para detecção do antígeno do SARS–CoV–2 (covid–19), em amostra SWAB na Nasofaringe e Kit 
detecção RT–PCR, a serem utilizados nas ações para prevenção, controle e contenção de riscos e 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do contágio pelo coronavírus em atendimento 
a demanda do município de Araçagi. 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 13 de Julho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de refeições tipos quentinhas 
self–service sem balança para membros de apoio nos diversos segmentos da administração, por 
ocasiões de participação em eventos promovidos pela prefeitura Municipal, como também para 
servidores e autoridades eventualmente a serviços do Município, ambos autorizados por setores 
competentes, 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 13 de Julho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00026/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, destinados as secretarias deste 

município. A Pregoeira convoca o comparecimento dos participantes: DELVALLE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 37.227.550/0001-58; KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO, CNPJ: 
14.101.812/0001-38; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 40.351.078/0001-75; 
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 18.100.267/0001-16; TA-
CIEL DA SILVA SANTOS, CNPJ: 37.639.423/0001-66. Para continuação da fase de lances verbais, 
que será realizado no dia 19 de julho de 2021 às 09:00 horas. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99167-0794.

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

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00027/2021
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 DV00027/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para execução de reforma das seguintes Unidades de 
Saúde Localizadas na zona rural do Município de Assunção–PB, Posto de Saúde José Francisco 
Xavier – (Sitio Barra) e Posto de Saúde Severino Paulino da Silva – (Sítio Cajazeiras), conforme 
projeto básico; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMETISTA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 90.393,64.

Assunção - PB, 09 de Julho de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma das seguintes Unidades de Saúde 

Localizadas na zona rural do Município de Assunção–PB, Posto de Saúde José Francisco Xavier 
– (Sitio Barra) e Posto de Saúde Severino Paulino da Silva – (Sítio Cajazeiras), conforme projeto 
básico. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00027/2021. DOTAÇÃO: 02.080–
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE; 02080.10.122.0500.1020 – CONST.REF. 
E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE; 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES; FONTES 
215 E 211. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00069/2021 - 12.07.21 - AMETISTA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 90.393,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00002/2021, em 03.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de com-

bustíveis destinados aos veículos para abastecimento em trânsito, durante o exercício de 2021. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 13 de Julho de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0025/2021 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) 
do dia 27 de julhode 2021, objetivando a realização deCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA 
ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 
VENTURA-PB. A sessão pública será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura 
de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital 
e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventura.
pb.gov.brou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 13 de julho de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0026/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 073/2021 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 11:00hs (horário local) do 
dia 27 de julhode 2021, objetivando a realização deCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHA-
MENTO NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERESSE DA SAÚDE 
DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: PROGRAMAS E SISTEMAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE; PPI (PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA), SISTEMA DE REGULAÇÃO, PLANE-
JAMENTO, ATENÇÃO BÁSICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA-PB. A sessão pública 
será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada 
a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser 
adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventura.pb.gov.brou por e-mail (licita-
caopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 13 de julho de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITOS 

E ACESSÓRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPÍO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2021. DOTAÇÃO: 02.04 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO 12.361.101.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
111.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 
218.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 02.08 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INSFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.2012.2082 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
739.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.10 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
921.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00117/2021 - 12.07.21 - CONSTRUTORA F SILVA EIRELI - R$ 10.469,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FA-

MILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00027/2021. DOTAÇÃO: 2091 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE BELÉM 08.244.2013.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 311.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 885.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00116/2021 - 12.07.21 - GBYTE INFO COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 7.863,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00027/2021
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 DV00027/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA 
FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 7.863,00.

Belém - PB, 12 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00028/2021
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 DV00028/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITOS E 
ACESSÓRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPÍO; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA F SILVA EIRELI - R$ 10.469,60.

Belém - PB, 12 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 009/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 009/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Itens Remanescentes). Data de abertura: 
26/07/2021 às 09h00min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.
boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Boqueirão, 13 de julho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Aquisição de 01 (um) 
veículo de passeio, tipo sedam, 0 km, para melhor atendimento da Secretaria de Saúde, deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOR COMERCIO 
DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI - R$ 75.900,00.

Borborema - PB, 07 de Julho de 2021.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio, tipo sedam, 0 km, para melhor atendimento 
da Secretaria de Saúde, deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Borborema: 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00045/2021 - 09.07.21 - MOR COMERCIO DE MA-
QUINAS E VEICULOS EIRELI - R$ 75.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2021

 Aos 05 dias do mês de Maio de 2021, na STTP, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar 
nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 5.450, de 31 de Maio de 2005; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro de 
2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00007/2021 que 
objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada 
de Eletrodomésticos para atender a necessidades da Superintendia de Trânsito e Transportes 
Públicos; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

VENCEDOR: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 16.779.255/0001-34R$ 11.917,00

VENCEDOR: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 33.486.276/0001-80R$ 1.668,00

VENCEDOR: XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.949.494/0001-06R$ 10.360,00

Campina Grande - PB, 05 de maio de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 0068/2017 PARTES: STTP / 
ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CON-
TRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR A PARTIR DO DIA 05/07/2021, MANTENDO 
AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 0018/2017/
STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS 
MARQUES DUNGA JÚNIOR / ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS. ASSINATURA: 02/07/2021

CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR 
Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.070/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.070/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE ÁGUA 
MINERAL E COMÉRCIO LTDA - ME. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 
EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.054/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 
08.244.1017.2121/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 08.244.1018.2127 E 04.122.2001.2128 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: 
VALKER NEVES SALES E JANEIDE PEREIRA ARARUNA XAVIER. VALOR GLOBAL: R$ 17.250,00 
(DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA : 09/07/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Campina Grande - PB, 09 de julho de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº 2.05.054/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 

DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DI-
VERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO 
2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL E COMÉRCIO LTDA - ME.
12.733.085/0001-04
Item: 1
Valor: R$ 17.250,00,
Publique-se e cumpra-se.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Campina Grande - PB, 09 de julho de 2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº 2.05.055/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DI-
VERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO 
2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- E ZALMA SOUZA EIRELI.
04.918.161/0001-10
Item: 1
Valor: R$ 17.128,00
Publique-se e cumpra-se.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.071/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.071/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E E ZALMA SOUZA EIRELI. OBJETO 
CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NO EXERCÍCIO 2021. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.055/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, AL-
TERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 
08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128 E 08.243.1018.2129. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E ERISONEIDE ZALMA SOUZA. VALOR GLOBAL: R$ 17.128,00 (DEZESSETE MIL, CENTO E 
VINTE E OITO REAIS). DATA DE ASSINATURA : 09/07/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.compras-
net.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, para atender as 
necessidades da STTP. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 27 de Julho de 2021. Início 
da fase de lances: 14:01 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 subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 
Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 12 de Julho de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00011/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo 
- PB, às 09:00 horas do dia 02 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço global, para a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VIANA DA SILVA. Recursos: PRÓPRIOS/FEDERAL. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 13 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00010/2021
A Prefeitura de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Permanente 

de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 
11:00 horas do dia 02 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO POÇO, COM FINALIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 13 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2021

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo 
- PB, às 13:00 horas do dia 02 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO 
DE UM PIER PÚBLICO NA PRAIA DO JACARÉ. Recursos: PROPRIOS/FEDERAL. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 13 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de julho de 2021

Publicidades
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2021

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 04 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de gênero alimentício 
(CAFÉ E AÇÚCAR) destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município, 
exceto as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social (SEMAS). Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

OFundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB, através de sua Pregoeira Substituta, convoca as 
empresas:AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 17.325.974/0001-48; DECK GRAFICA E 
EDITORA – EIRELI – EPP - CNPJ: 11.461.719/0001-46; GRAFICA PALMEIRAS LTDA – ME - CNPJ: 
01.222.778/0001-08; HOT DIGITAL COM. E SERV. DE IMPRESSÃO LTDA - CNPJ: 07.220.883/0001-
94; INTERGRAF – GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 02.974.662/0001-98; JOSE ANTONIO 
DOS SANTOS 70545065453 - CNPJ: 20.894.555/0001-31; JOSE BATISTA GRAFICA EDITORA E 
COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 36.725.298/0001-44; L. N. DE FIGUEIREDO SILVA 
IMPRESSAO (NORDESTE GRÁF & EMP) - CNPJ: 29.250.038/0001-02; M L CAVALCANTE DA 
SILVA REPRESENTAÇÕES – ME - CNPJ: 04.574.809/0001-88; MANOEL JANUARIO DOS SANTOS 
FILHO 18039634415 (NEO SERVGRAF) - CNPJ: 14.455.460/0001-19; MARCOS B DOS SANTOS 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI (MONGRAF) - CNPJ: 11.506.179/0001-70; MARIA L CAMINHA 
DA SILVA – ME (GRÁFICA CAMINHA) - CNPJ: 18.658.386/0001-99; MARIANA GOMES FERREIRA 
(S&M IMPRESSOS) - CNPJ: 34.525.968/0001-53; MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI - CNPJ: 
20.467.220/0001-37; NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 (COMRCIAL 
JR) - CNPJ: 37.551.250/0001-20; PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE 
MULTI UTIL - CNPJ: 32.194.799/0001-90; ROSA MARIA SALES XIMENES 05115508478 - CNPJ: 
16.573.661/0001-46; TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI - CNPJ: 33.682.705/0001-95; THIAGO 
HENRIQUE ASSIS DE MOURA ME (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS) - CNPJ: 
06.217.437/0001-68, credenciadas no Pregão Presencial Nº 00035/2021, para a reabertura do 
mesmo, marcada paraas09:00 horas do dia 30 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: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 13 de Julho de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 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 de Materiais e Equipamentos Aquisição 
de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares. Mediante necessidade do Centro Municipal de 
Fisioterapia � CEMFISIO – da Secretária de Saúde do 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 13 de Julho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Julho de 2021. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 30 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@
congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 13 de Julho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

EXTRATO DE ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO: 02101/2019 / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO ORIGINAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE (OBRA 
REMANESCENTE DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL) / CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONGO – ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA / CONTRATADO: CONS-
TRUTORA GONÇALVES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 04.667.686/0001-20 / PERÍODO: 
28/06/2021 A 28/06/2022 / DATA DA ASSINATURA: 04/06/2021 / AMPARO LEGAL: § 1º, INCISO 
II, DO ART. 57 DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI 8.666 DE 21.06.93. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS E PINTOR, PARA MANUTEN-
ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 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 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacao-
congo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 13 de Julho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de NEVALTO DE SOUSA PEREIRA 21.187.875/0001-14 Valor 16.950,00. 
Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas em lei.

Cuité – PB, em 13 de julho de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPLA DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adju-

dicou o objeto desta licitação em favor de NEVALTO DE SOUSA PEREIRA 21.187.875/0001-14 
Valor 16.950,00.

Cuité – PB, em 13 de julho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

N° 00039/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDI-
CAÇÃO. Objeto: Aquisição de material médico hospitalar e insumos médicos, para manutenção 
da Secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB. Situação: ADJUDICADO em 05/07/2021. 
Adjudicado para: ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ nº 15.361.503/0001-
60 - vencedor dos itens nº 92, 94, 96 - totalizando em R$ 35.390,00 (Trinta e cinco Mil trezentos 
e noventa Reais); ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 
31.187.918/0001-15 - vencedor dos itens nº 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 41, 42, 44, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 
88, 89, 90, 91, 93, 98, 99, 100, 119, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143 - totalizando 
em R$ 168.273,80 (Cento e sessenta e oito Mil duzentos e setenta e três Reais e oitenta centavos); 
ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR 
LTDA - CNPJ nº 22.889.282/0001-62 - vencedor dos itens nº 11, 12, 22, 30, 32, 35, 40, 45, 47, 
51, 52, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 76, 77, 86, 87, 101, 102, 103, 107, 109, 114,115, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 141, 142 - totalizando em R$ 78.953,08 (Setenta e oito Mil 
novecentos e cinquenta e três Reais e oito Centavos); ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 09.260.831/0001-77- vencedor dos itens 
nº 29, 33, 36, 43, 46, 79, 96, 97, 106, 145, 146 - totalizando em R$ 5.742,34 (Cinco Mil setecentos 
e quarenta e dois Reais e trinta e quatro centavos); CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ 
nº 08.674.752/0001-40 - vencedor dos itens nº 49, 50, 53, 108 - totalizando em R$ 17.891,00 
(Dezessete Mil oitocentos e noventa e um Reais); EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA - CNPJ nº 26.156.923/0001-20 - vencedor dos itens nº 31, 68, 85 - totalizando em 
R$ 4.274,00 (Quatro Mil duzentos e setenta e quatro Reais); GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME 
- CNPJ nº 17.892.706/0001-08 - vencedor dos itens nº 66, 70, 110 - totalizando em R$ 6.622,00 
(Seis Mil seiscentos e vinte e dois Reais); MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 05.343.029/0001-90 - vencedor dos itens nº 
69 - totalizando em R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e quinhentos Reais); PHARMAPLUS LTDA - CNPJ 
nº 03.817.043/0001-52 - vencedor dos itens nº 02, 09, 112, 113, 116, 117, 118 - totalizando em R$ 
30.462,76 (Trinta Mil quatrocentos e sessenta e dois Reais e setenta e seis centavos); TERRA SUL 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ nº 32.364.822/0001-48 - vencedor dos itens nº 
120- totalizando em R$ 12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos Reais). 

Conceição - PB, 05 de Julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 00039/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00039/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de material médico hospitalar e insumos 
médicos, para manutenção da Secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB. Situação: HO-
MOLOGADO em 07/07/2021. Homologado para: ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI 
ME - CNPJ nº 15.361.503/0001-60 - vencedor dos itens nº 92, 94, 96 - totalizando em R$ 35.390,00 
(Trinta e cinco Mil trezentos e noventa Reais); ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA-
MENTOS LTDA - CNPJ nº 31.187.918/0001-15 - vencedor dos itens nº 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 41, 42, 44, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 
75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 98, 99, 100, 119, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 143 - totalizando em R$ 168.273,80 (Cento e sessenta e oito Mil duzentos e setenta e três 
Reais e oitenta centavos); ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MEDICO - HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 22.889.282/0001-62 - vencedor dos itens nº 11, 12, 22, 
30, 32, 35, 40, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 76, 77, 86, 87, 101, 102, 103, 107, 109, 

114,115, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 141, 142 - totalizando em R$ 78.953,08 
(Setenta e oito Mil novecentos e cinquenta e três Reais e oito Centavos); ATACAMED COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 09.260.831/0001-77- ven-
cedor dos itens nº 29, 33, 36, 43, 46, 79, 96, 97, 106, 145, 146 - totalizando em R$ 5.742,34 (Cinco 
Mil setecentos e quarenta e dois Reais e trinta e quatro centavos); CIRÚRGICA MONTEBELLO 
LTDA - CNPJ nº 08.674.752/0001-40 - vencedor dos itens nº 49, 50, 53, 108 - totalizando em R$ 
17.891,00 (Dezessete Mil oitocentos e noventa e um Reais); EXPRESS DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 26.156.923/0001-20 - vencedor dos itens nº 31, 68, 85 - totalizando 
em R$ 4.274,00 (Quatro Mil duzentos e setenta e quatro Reais); GLOBAL COMERCIAL EIRELI 
-ME - CNPJ nº 17.892.706/0001-08 - vencedor dos itens nº 66, 70, 110 - totalizando em R$ 6.622,00 
(Seis Mil seiscentos e vinte e dois Reais); MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 05.343.029/0001-90 - vencedor dos itens nº 
69 - totalizando em R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e quinhentos Reais); PHARMAPLUS LTDA - CNPJ 
nº 03.817.043/0001-52 - vencedor dos itens nº 02, 09, 112, 113, 116, 117, 118 - totalizando em R$ 
30.462,76 (Trinta Mil quatrocentos e sessenta e dois Reais e setenta e seis centavos); TERRA SUL 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ nº 32.364.822/0001-48 - vencedor dos itens nº 
120- totalizando em R$ 12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos Reais).

Conceição – PB, 07 de Julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar e insumos médicos, para manutenção da 
Secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº.00039/2021. 
DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – INCENTIVO 

FINANNCEIRO DA APS – DESEMPENHO (PMAQ); 10.303.1012.2037 – PROM. DA ASSIST. 
FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. EM; 10.301.1012.2039 – OU-
TROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 
– COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10.302.1012.2049 
– COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 
10.304.1012.2050 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 10.305.1012.2051 – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO 
EM SAÚDE; 10.301.1012.2075 – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDE-
RADA; 10.301.1012.2076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
10.301.1002.2089 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV., DE ATENÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE; 10.302.1012.2091 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO LIMITE FINANCEIP 
DO MAC – ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 93901/2021 - ALFA 

& OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ nº 15.361.503/0001-60 - vencedor dos 
itens nº 92, 94, 96 - totalizando em R$ 35.390,00 (Trinta e cinco Mil trezentos e noventa Reais); 
CT Nº 93902/2021 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 
nº 31.187.918/0001-15 - vencedor dos itens nº 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 41, 42, 44, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 98, 99, 100, 119, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143 
- totalizando em R$ 168.273,80 (Cento e sessenta e oito Mil duzentos e setenta e três Reais e 
oitenta centavos); CT Nº 93903/2021 - ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 22.889.282/0001-62 - vencedor dos itens 
nº 11, 12, 22, 30, 32, 35, 40, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 76, 77, 86, 87, 101, 102, 
103, 107, 109, 114,115, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 141, 142 - totalizando 
em R$ 78.953,08 (Setenta e oito Mil novecentos e cinquenta e três Reais e oito Centavos); CT Nº 
93904/2021 - ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ nº 09.260.831/0001-77- vencedor dos itens nº 29, 33, 36, 43, 46, 79, 96, 97, 106, 145, 
146 - totalizando em R$ 5.742,34 (Cinco Mil setecentos e quarenta e dois Reais e trinta e quatro 
centavos); CT Nº 93905/2021 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ nº 08.674.752/0001-40 
- vencedor dos itens nº 49, 50, 53, 108 - totalizando em R$ 17.891,00 (Dezessete Mil oitocentos 
e noventa e um Reais); CT N° 93906/2021 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - CNPJ nº 26.156.923/0001-20 - vencedor dos itens nº 31, 68, 85 - totalizando em R$ 4.274,00 
(Quatro Mil duzentos e setenta e quatro Reais); CT Nº 93907/2021 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI 
-ME - CNPJ nº 17.892.706/0001-08 - vencedor dos itens nº 66, 70, 110 - totalizando em R$ 6.622,00 
(Seis Mil seiscentos e vinte e dois Reais); CT Nº 93908/2021 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 05.343.029/0001-90 - 
vencedor dos itens nº 69 - totalizando em R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e quinhentos Reais); CT N 
° 93909/2021 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ nº 03.817.043/0001-52 - vencedor dos itens nº 02, 
09, 112, 113, 116, 117, 118 - totalizando em R$ 30.462,76 (Trinta Mil quatrocentos e sessenta e 
dois Reais e setenta e seis centavos); CT N° 93910/2021 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA- CNPJ nº 32.364.822/0001-48 - vencedor dos itens nº 120- totalizando em R$ 
12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos Reais).

Conceição - PB, 09 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material odontológico para atender a Secretaria de Saúde do Município 

de Conceição/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00038/2021. 
DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – INCENTIVO 

FINANNCEIRO DA APS – DESEMPENHO (PMAQ); 10.303.1012.2037 – PROM. DA ASSIST. 
FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. EM; 10.301.1012.2039 – OU-
TROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 
– COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10.302.1012.2049 
– COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 
10.304.1012.2050 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 10.305.1012.2051 – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO 
EM SAÚDE; 10.301.1012.2075 – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDE-
RADA; 10.301.1012.2076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
10.301.1002.2089 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV., DE ATENÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE; 10.302.1012.2091 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO LIMITE FINANCEIP 
DO MAC – ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 93801/2021 - APO-

GEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN – CNPJ Nº. 
02.911.193/0001-68 - vencedor dos itens nº 09, 28, 29, 30, 31, 37, 44, 46, 57, 59, 70, 88, 92, 93, 94, 
95, 115, 118, 122 e 140 - totalizando em R$ 80.513,00 (oitenta mil quinhentos e treze reais); CT Nº 
93802/2021 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ Nº. 08.674.752/0001-40 - vencedor dos itens 
nº 35, 36, 45, 50, 82 e 83 - totalizando em R$ 13.245,60 (treze mil duzentos e quarenta e cinco reais 
e sessenta centavos); CT Nº 93803/2021 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - CNPJ Nº. 26.395.502/0001-
52 - vencedor dos itens nº 01, 16, 24, 41, 42, 43, 49, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
77, 79, 80, 84, 86, 98, 101, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 116, 119, 128 e 141 - totalizando em R$ 
60.847,10 (sessenta mil oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos); CT Nº 93804/2021 - 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - CNPJ Nº. 07.897.039/0001-00 
- vencedor dos itens nº 56, 126 e 127 - totalizando em R$ 37.981,01 (trinta e sete mil novecentos e 
oitenta e um reais e um centavos); CT Nº 93805/2021 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME - TIPO: 
LTDA/EIRELI - CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08 - vencedor dos itens nº 71, 72 e 73 - totalizando em 
R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais); CT Nº 93806/2021 - ORTOSHOP COMERCIO 
LTDA-ME – CNPJ Nº. 03.965.517/0001-03 - vencedor dos itens nº 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 33, 38, 51, 53, 63, 78, 99, 100, 104, 106, 138 e 143 - totalizando 
em R$ 75.394,90 (setenta e cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos); CT 
Nº 93807/2021 - PHARMAPLUS LTDA – CNPJ Nº. 03.817.043/0001-52 - vencedor do item nº 74 
- totalizando em R$ 3.475,00 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); CT Nº 93808/2021 - 
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – CNPJ Nº. 32.708.161/0001-20 - vencedor dos itens 
nº 81 e 108 - totalizando em R$ 7.711,00 (sete mil, setecentos e onze reais); CT Nº 93809/2021 
PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Nº. 27.672.644/0001-82 - vencedor dos itens nº 02, 05, 
15, 23, 25, 32, 39, 40, 47, 48, 58, 75, 76, 85, 89, 90, 91, 96, 97, 102, 107, 110, 114, 117, 120, 121, 
125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 139 - totalizando em R$ 59.937,70 (cinquenta 
e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos); CT Nº 93810/2021 - SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA – CNPJ Nº. 33.613.876/0001-62 - vencedor dos itens nº 
07, 123 e 124 - totalizando em R$ 53.460,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais).

Conceição - PB, 05 de julho de 2021.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
 N° 00038/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 
pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de material odontológico para atender a Secretaria de Saúde do Município de 
Conceição/PB. Situação: ADJUDICADO em 01/07/2021. Adjudicado para: APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN – CNPJ Nº. 02.911.193/0001-68 
- vencedor dos itens nº 09, 28, 29, 30, 31, 37, 44, 46, 57, 59, 70, 88, 92, 93, 94, 95, 115, 118, 122 e 
140 - totalizando em R$ 80.513,00 (oitenta mil quinhentos e treze reais); CIRÚRGICA MONTEBELLO 
LTDA - CNPJ Nº. 08.674.752/0001-40 - vencedor dos itens nº 35, 36, 45, 50, 82 e 83 - totalizando 
em R$ 13.245,60 (treze mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos); DENTAL UNI-
VERSO EIRELI - CNPJ Nº. 26.395.502/0001-52 - vencedor dos itens nº 01, 16, 24, 41, 42, 43, 49, 
52, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 79, 80, 84, 86, 98, 101, 103, 105, 109, 111, 112, 
113, 116, 119, 128 e 141 - totalizando em R$ 60.847,10 (sessenta mil oitocentos e quarenta e sete 
reais e dez centavos); DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - CNPJ Nº. 
07.897.039/0001-00 - vencedor dos itens nº 56, 126 e 127 - totalizando em R$ 37.981,01 (trinta e 
sete mil novecentos e oitenta e um reais e um centavos); GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME - TIPO: 
LTDA/EIRELI - CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08 - vencedor dos itens nº 71, 72 e 73 - totalizando em 
R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais); ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME – CNPJ 
Nº. 03.965.517/0001-03 - vencedor dos itens nº 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 27, 33, 38, 51, 53, 63, 78, 99, 100, 104, 106, 138 e 143 - totalizando em R$ 75.394,90 
(setenta e cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos); PHARMAPLUS LTDA 
– CNPJ Nº. 03.817.043/0001-52 - vencedor do item nº 74 - totalizando em R$ 3.475,00 (três mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais); PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – CNPJ Nº. 
32.708.161/0001-20 - vencedor dos itens nº 81 e 108 - totalizando em R$ 7.711,00 (sete mil, sete-
centos e onze reais); PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Nº. 27.672.644/0001-82 - vencedor 
dos itens nº 02, 05, 15, 23, 25, 32, 39, 40, 47, 48, 58, 75, 76, 85, 89, 90, 91, 96, 97, 102, 107, 110, 
114, 117, 120, 121, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 139 - totalizando em R$ 
59.937,70 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos); SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA – CNPJ Nº. 33.613.876/0001-62 - vencedor dos itens nº 
07, 123 e 124 - totalizando em R$ 53.460,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais).

Conceição - PB, 01 de julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 00038/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00038/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de material odontológico para atender a 
Secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB. Situação: HOMOLOGADO em 02/07/2021. 
Homologado para: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDI-
CAMEN – CNPJ Nº. 02.911.193/0001-68 - vencedor dos itens nº 09, 28, 29, 30, 31, 37, 44, 46, 57, 
59, 70, 88, 92, 93, 94, 95, 115, 118, 122 e 140 - totalizando em R$ 80.513,00 (oitenta mil quinhentos 
e treze reais); CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ Nº. 08.674.752/0001-40 - vencedor dos 
itens nº 35, 36, 45, 50, 82 e 83 - totalizando em R$ 13.245,60 (treze mil duzentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta centavos); DENTAL UNIVERSO EIRELI - CNPJ Nº. 26.395.502/0001-52 - vencedor 
dos itens nº 01, 16, 24, 41, 42, 43, 49, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 79, 80, 
84, 86, 98, 101, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 116, 119, 128 e 141 - totalizando em R$ 60.847,10 
(sessenta mil oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos); DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - CNPJ Nº. 07.897.039/0001-00 - vencedor dos itens nº 56, 126 e 
127 - totalizando em R$ 37.981,01 (trinta e sete mil novecentos e oitenta e um reais e um centavos); 
GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME - TIPO: LTDA/EIRELI - CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08 - vence-
dor dos itens nº 71, 72 e 73 - totalizando em R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais); 
ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME – CNPJ Nº. 03.965.517/0001-03 - vencedor dos itens nº 03, 
04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 33, 38, 51, 53, 63, 78, 99, 100, 104, 
106, 138 e 143 - totalizando em R$ 75.394,90 (setenta e cinco mil trezentos e noventa e quatro 
reais e noventa centavos); PHARMAPLUS LTDA – CNPJ Nº. 03.817.043/0001-52 - vencedor do 
item nº 74 - totalizando em R$ 3.475,00 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); PROLINE 
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – CNPJ Nº. 32.708.161/0001-20 - vencedor dos itens nº 81 e 
108 - totalizando em R$ 7.711,00 (sete mil, setecentos e onze reais); PROMEDI DISTRIBUIDORA 
LTDA – CNPJ Nº. 27.672.644/0001-82 - vencedor dos itens nº 02, 05, 15, 23, 25, 32, 39, 40, 47, 48, 
58, 75, 76, 85, 89, 90, 91, 96, 97, 102, 107, 110, 114, 117, 120, 121, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137 e 139 - totalizando em R$ 59.937,70 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta 
e sete reais e setenta centavos); SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA – CNPJ Nº. 
33.613.876/0001-62 - vencedor dos itens nº 07, 123 e 124 - totalizando em R$ 53.460,00 (cinquenta 
e três mil, quatrocentos e sessenta reais).

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

Prefeito Municipal.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para 
conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00003/2021 o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da referida licitação, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da Unidade Básica 
de Saúde - UBS localizada no Bairro São Geraldo no Município de Conceição-PB. Considerações 
da Comissão: Licitantes Classificados por cumprirem as exigências do edital:  1º Lugar: ABIK 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 34.746.608/0001-81 - R$ 82.832,25; 2º Lugar: 
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 05.935.592/0001-57 – R$ 85.069,08; 3º 
Lugar: EKS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS - R$ 99.280,04, CNPJ: 02.750.635/0001-31; Licitante  
desclassificado por não cumprir as exigências do edital: SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 21.181.254/0001-23, com o Valor de R$ 71.953,99, no Item 5.1.1 a 
empresa apresentou valor superior ao valor de referência da planilha orçamentária do município.  
Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir 
da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua 
o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.

Conceição, 12 de julho de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada 
de material odontológico diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 425/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 13 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de im-

plantação da complementação 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. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Dona Ines: 15.452.1001.2027 – Manter Atividades do Setor de Urbanismo. 3390.39.99.1001 
– OutrosServiçosdeTerceiros–Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00114/2021 - 13.07.21 
- DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - R$ 126.950,15.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CARRO-
CERIA ABERTA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HERMINIO 
JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 - R$ 18.000,00; JOSE AURELIO TRINDADE DE LIMA 
05331511473 - R$ 36.000,00; JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO - R$ 24.000,00.

Dona Ines - PB, 30 de Junho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos de 
informática (notebook) para atender as necessidades de equipar e atualizar a Escola Olímpia Souto 
deste município de Esperança/PB. Abertura da sessão pública: 09h00min do dia 26 de Julho de 2021. 
Início da fase de lances: 09h01min 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital:www.tce.pb.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 13 de Julho de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS, COM SEUS RESPECTIVOS MOTORISTAS 

E OPERADORES, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO UTILIZADA 
NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.011–SEC 
DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC 
DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 001 02011.15.451.1026.2046 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 
LIMPEZA PUBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
001 02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN 
DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001 02012.26.782.1018.2048 – MELHORIAS DE ESTRA-
DAS VICINAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 990. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00194/2021 - 16.06.21 até 31.12.21 
- ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - R$ 424.600,00; CT Nº 00224/2021 - 29.06.21 até 
29.06.22 - EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME - R$ 207.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua 
Antenor Navarro, nº 837, Lírio Verde, Esperança - PB, às 10h do dia 02 de agosto de 2021, no 
Auditório do Centro Administrativo, licitação na modalidade Tomada de Preços, processada sob 
o nº 00002/2021, do tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
Recursos Federais/Próprios (MDESENVOLVIMENTO REGIONAL/CONTRAPARTIDA), previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações 
no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. 
Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 13 de julho de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

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

Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de material odontológico para atender as necessidades do Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO e saúde bucal da Atenção Básica do município de Esperança/
PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 
09:01 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 08h00min Às 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: esperanca.
cpl2017@gmail.com. Edital: https://esperanca.pb.gov.br; https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/
sagres/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 13 de Julho de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA PARA A FUNÇÃO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO ÚNICO/
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A), PARA 
ATUAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ E OFICINEIROS (AS) PARA O SER-
VIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – E PARA O CENTRO 
DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS – ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - R$ 206.000,00 

Gado Bravo - PB, 09 de Julho de 2021
 MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A FUNÇÃO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR 
(A) DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SUPERVISOR (A) E VISITADOR/
ENTREVISTADOR (A), PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ E OFICI-
NEIROS (AS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 
– E PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS – ATENDENDO AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00018/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GADO 
BRAVO: 08.008–FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL – 08008.08.244.1008.2033 – MANTER AS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 3.3.90.36 – OUTROS SERV.DE 
TERC.PESSOA FISICA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 04801/2021 - 09.07.21 - INNOVARE CONSULTORIA E 
TREINAMENTO LTDA - R$ 206.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 
ESTAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS 
DEMANDAS DEFINIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE SEM LIMITAÇÃO DE ITINERÁRIOS 
E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME AS NECESSIDADES DESTE GABINETE DO 
MUNICIPIO DE GADO BRAVO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO - R$ 25.680,00

Gado Bravo - PB, 09 de Julho de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA 
ATENDIMENTO DE TODAS AS DEMANDAS DEFINIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE 
SEM LIMITAÇÃO DE ITINERÁRIOS E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME AS NECES-
SIDADES DESTE GABINETE DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GADO 
BRAVO: 02.002 – GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – Manter as Atividades do 
Gabinete do Prefeito 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 05001/2021 - 09.07.21 - PATRICIO BARBOSA DE 
FIGUEIREDO - R$ 25.680,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, 
ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: TALLES HERMINIO SANTOS - R$ 18.000,00

Gado Bravo - PB, 09 de Julho de 2021
 MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado 
Bravo: 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter as 
Atividades Administrativas Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiro – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 05301/2021 - 09.07.21 - TALLES HERMINIO 
SANTOS - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 03.2021

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00003/2021.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção da 1ª etapa do novo 

cemitério de Guarabira/PB no Bairro do mutirão.
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar - CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, CNPJ: 33.777.036/0001-35 – Valor: R$ 329.811,45 

–  Trezentos e vinte nove Mil oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos
2° lugar – CRONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI CNPJ: 10.744.571/0001-

94, R$ 346.109,36 – Trezentos e quarenta e seis Mil cento e nove reais e trinta e seis centavos
3º lugar - JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ: 05, R$ 350.410,19- Trezentos 

e cinquenta mil  quatrocentos e dez reais e dezenove centavos
4° lugar - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA, CNPJ: 17.809.782/000107, R$ 373.508,48  

- Trezentos e setenta e três Mil quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos
5º lugar - E. P. S SERVIÇOS  DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 34.235.824/0001-62 – R$ 

376.963,56 – Trezentos e setenta e seis Mil novecentos e sessenta  e três reais e cinquenta e 
seis centavos

6º lugar- C&T CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.340.496/0001-45 – R$ 435.766,00 – Quatro-
centos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e seis reais

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 12  de Julho de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREURA

Presidente da CPL

REPUBLICADO POR CORRREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de quadras esportivas 

descobertas, localizadas na Rua Lodônio R. de Bulhões no Bairro do Cordeiro e na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira no Bairro do Juá, conforme CR 1028.709-24/2016 ME. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / CONTRATO DE REPASSE 
Nº 1028.709-24/2016 ME.- Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 05 (Cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, CNPJ sob o nº 
33.777.036/0001-76 - CT Nº 00204/2021 – 20/04/2021 – R$ 190.481,43 (Cento e noventa mil 
quatrocentos e oitenta e hum reais e  quarenta e três centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS 03.2021

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00003/2021.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção da 1ª etapa do 

novo cemitério de Guarabira/PB no Bairro do mutirão..
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar - CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, CNPJ: 33.777.036/0001-35 – Valor: R$ 329.811,45 

–  Trezentos e vinte nove Mil oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos
2° lugar – CRONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI CNPJ: 10.744.571/0001-

94, R$ 346.109,36 – Trezentos e quarenta e seis Mil cento e nove reais e trinta e seis centavos
3º lugar - JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ: 05, R$ 350.410,19- Trezentos 

e cinquenta mil  quatrocentos e dez reais e dezenove centavos
4° lugar - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA, CNPJ: 17.809.782/000107, R$ 373.508,48  

- Trezentos e setenta e três Mil quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos
5º lugar - E. P. S SERVIÇOS  DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 34.235.824/0001-62 – R$ 

376.963,56 – Trezentos e setenta e seis Mil novecentos e sessenta  e três reais e cinquenta e 
seis centavos

6º lugar- C&T CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.340.496/0001-45 – R$ 435.766,00 – Quatro-
centos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e seis reais

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 12  de Julho de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREURA

Presidente da CPL

REPUBLICADO POR CORRREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de quadras esportivas 

descobertas, localizadas na Rua Lodônio R. de Bulhões no Bairro do Cordeiro e na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira no Bairro do Juá, conforme CR 1028.709-24/2016 ME. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / CONTRATO DE REPASSE 
Nº 1028.709-24/2016 ME.- Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 05 (Cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, CNPJ sob o nº 
33.777.036/0001-76 - CT Nº 00204/2021 – 20/04/2021 – R$ 190.481,43 (Cento e noventa mil 
quatrocentos e oitenta e hum reais e  quarenta e três centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
A Prefeitura Municipal de Guarabira, torna público que foi concedida pela SUDEMA – Superin-

tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para a execução do Plano 
de Recuperação de Área Degradada - PRAD, situado a Avenida PB 057, s/n – Distrito Industrial 
– Guarabira – PB – CEP:  58200-000.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00081/2021.

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 27 de julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas madeiras 
e outros  conforme termo de referência para atender a demanda do município .Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Julho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
A Prefeitura Municipal de Guarabira, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 

de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para a execução do Plano de Recu-
peração de Área Degradada - PRAD, situado a Avenida PB 057, s/n – Distrito Industrial – Guarabira 
– PB – CEP:  58200-000.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de testes rápidos para o COVID–19, conforme termo de referência. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00074/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDEREAIS / RECURSOS COVID / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 07/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00310/2021 - 07.07.21 
- FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 40.131.611/0001-93 - R$ 
283.750,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00068/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos novas para 
veículos pesados pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SEVIÇOS 
LTDA - R$ 265.000,00.; e CARNEIRO DO NASCIMENTO  COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES LTDA- RS 133.040,00 Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos 
termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 12 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇO DE APOIO, DESLOCAMENTO E ASSISTENCIA A PACIENTES ENCA-

MINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE 
CAMPINA GRANDE– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE – FUS, 089 3.3.90.36 00 211.0000 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00079/2021 - 13.07.21 
- MARCOS AURELIO PEREIRA DE GOUVEIA JUNIOR - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00023/2021. OBJETO: SERVIÇO DE APOIO, DESLOCAMENTO 

E ASSISTENCIA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE– PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Marcos Aurelio Pereira de Gouveia Junior - CPF 094890594-
80. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (0..) ...

Igaracy - PB, 13 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00020/2021, para contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veí-
culo para transporte de estudantes, atendendo solicitação da secretaria municipal de educação e 
HOMOLOGO o seu objeto a Pessoa Física: o Srª EVANES FELIX DA SILVA, cadastrado no CPF nº 
717.645.503-15, vencedor com o valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme analise 
e julgamento da proposta de preços. 

Ibiara - PB, 13 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00007/2021, em 10.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Referente aquisição de combustíveis destinados aos veículos perten-

centes ao município, aos locados ou a disposição deste município, para abastecimento em Trânsito.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 12 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

 Prefeito                          
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00019/2021, para aquisição de equipamentos e material permanente de acordo com 
as emendas parlamentares Nº 08892.967000/1200-05 e Nº 08892.967000/1200-06, atendendo 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e HOMOLOGO o seu objeto as empresas: CARLOS 
ANTONIO LACERDA 04137150435, cadastrada no CNPJ n° 13.508.356/0001-82, foi declarado 
vencedora com o valor global de R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinqüenta reais), a empresa 
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ n° 09.210.219/0001-90, foi 
declarado vencedora com o valor global de R$ 10.496,00 (dez mil quatrocentos e noventa e seis 
reais) e a empresa AJ P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA, cadastrada no CNPJ 
n° 31.070.140/0001-60, foi declarado vencedora com o valor global de R$ 12.802,00 (doze mil 
oitocentos e dois reais), conforme Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 13 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
construção civil para, execução dos serviços de reforma e ampliação das seguintes Escolas: EMEF 
José Antônio Dos Santos localizada no Sítio Bolas e Escola EMEF Josefa Correia de Andrade 
na Comunidade Serra Velha, pertencentes ao Município de Itatuba–PB. 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 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 13 de Julho de 2021
ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.017/2021/SEINFRA– DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
07.006/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Geratrix Construções e Serviços de Instalações Ltda - CNPJ Nº 07.223.818/0001-12
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, 

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E EQUIPES DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS 
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

VALOR TOTAL: R$ 3.069.998,92 (Três milhões, sessenta e nove mil, novecentos e noventa e 
oito reais e noventa e dois centavos.)

Classificação Funcional: 11000.11108.25.752.5115.111082 – Implantação, Expansão, Eficien-
tização, Recuperação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública na cidade de João Pessoa. 

Natureza da despesa: 33.90.39 
Fonte de Recursos: 0.1.62  – Cosip. 
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Rafael Salsa da Nóbrega Cardoso/ 

Geratrix Construções e Serviços de Instalações Ltda.
 DATA DA ASSINATURA: 09/07/2021. 

João Pessoa, 13 de julho de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.015/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/047230
CHAVE CGM: KUX1-HKHC-S9FF-F8K0

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, AVISA aos interessados que a 
abertura da Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.015/2021, em regime de execução 
de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios, 
com abertura prevista para o dia 16/07/2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de engenharia para Execução dos Serviços de 
Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reserva-
tório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Ana Cristina Rolim, João Gadelha e 
Fenelon Câmara em João Pessoa/PB, - LOTE 06. FICA ADIADA para o dia 12 de agosto de 2021, 
impreterivelmente às 09 horas, por incorreção na Planilha Orçamentária. A cópia do Adendo ao 
Edital e dos Anexos I e III estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da terca-feira 
dia 13/07/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala 
da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do 
Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, 
Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 12 de julho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.036/2021

Chave K2MV-444G-MUV3-5TYH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO, INCLUIN-

DO A PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO, DE LEILÕES PÚBLICOS DESTINADOS À 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PES-
SOA, CONSIDERADOS OCIOSOS, ABANDONADOS, ANTIECONÔMICOS, IRRECUPERÁVEIS, 
SUCATAS ENTRE OUTROS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, 
CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/041189.
Data da sessão: 27/07/2021
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, 13 de julho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/029722
CHAVE CGM: L95Y-PAJI-RAD1-LI6C

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devida-
mente autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para 
o conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da 
Concorrência Pública Nº 07.006/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
de Engenharia para Execução de Serviços de Pavimentação com Capeamento Asfáltico (CBUQ) 
Em 46 Ruas / Avenidas, nos bairros: Ernani Sátiro, Ernesto Geisel, Gramame, João Agripino, João 
Paulo II, José Américo, Manaíra, Mangabeira, Miramar, Muçumagro, Oitizeiro, Torre, Varadouro E 
Valentina, na cidade de João Pessoa/PB - Lote 02. Da análise da documentação oferecida pelas 
partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de 
Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas: GL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 
07.308.813/0001-92; SHALOM ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 01.527.621/0001-08; SECULAR 
COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ Nº 05.580.840/0001-82; CLPT 
CONSTRUTORA SOARES LTDA. - CNPJ Nº 25.165.699/0001-70; CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES LTDA - CNPJ Nº 05.502.764/0001-44 e CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  - CNPJ Nº 
00.779.059/0001-20. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 
4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   2021/029722/SEINFRA, disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 13 de julho de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.010/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040658
CHAVE CGM: 3U5F-UJM8-M2W5-C724

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.010/2021, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS 
COLATERAIS, DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ O Nº 4.600 EM 
JOÃO PESSOA – PB. De toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação 
decide e julga INABILITADAS, na forma em que se encontram, as empresas: ARKO CONSTRUÇÕES 
LTDA - CNPJ Nº 10.715.077/0001-00 e CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA - CNPJ Nº 04.023.803/0001-12, por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Ato contí-
nuo, ficou definido o prazo de 08 (oito) dias para que as mesmas apresentem nova documentação, 
caso tenha, para suprir os itens das quais foram inabilitadas. Findo esse prazo resta declarar 
definitivamente a inabilitação das licitantes. Com relação ao prazo concedido para apresentação 
de documentos pertinentes relativos aos itens exposto acima, visto que é uma obra de importância 
social para a cidade de João Pessoa-PB, e em sendo diferente decorreria de prazos mais longos e 
onerosos para a Administração. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as 
interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de 
Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou até 08 (oito) dias apresentar a documentação que 

venha a suprir o disposto nos itens que culminaram a inabilitação das mesmas, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº   2021/029722/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 13 de julho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.011/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/043431
CHAVE CGM: 0DI1-OTH7-XP58-0YCC

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devida-
mente autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para 
o conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da 
Concorrência Pública Nº 07.011/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especia-
lizada para Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações 
e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF): Cantalice Leite, Seráfico da Nóbrega, Antenor Navarro, em João Pessoa/PB – LOTE 
04. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fun-
damentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS 
as empresas: BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 09.221.904/0001-11; A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  - CNPJ Nº 09.047.935/0001-06;  ARKO CONSTRU-
ÇÕES LTDA - CNPJ Nº 10.715.077/0001-00; CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA  - CNPJ Nº 01.275.877/0001-58; L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ 18.833.963/0001-31; ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI  – CNPJ 
23.044.736/0001-67; A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 04.693.484/0001-52 
e DECLARA INABILITADAS as empresas SM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP   - 
CNPJ Nº 07.177.669/0001-00; EMKO CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ Nº 24.233.779/0001-53 e 
NELTEC CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.  - CNPJ Nº 09.687.359/0001-53 
por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos princípios constitucionais 
e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da 
Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta 
no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   2021/043431/
SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 13 de julho de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00019/2021, cujo objeto é a aquisição 
de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Juarez Távora.

EMPRESAS VENCEDORAS: SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS 
LTDA – EPP – lotes: 02,05,06 e 07, no valor total de R$ 122.800,00 (Cento e vinte e dois mil e 
oitocentos reais); e JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO – lotes: 01,03 e 04, no valor total 
de R$ 92.940,00 (Noventa e dois mil novecentos e quarenta reais).

 Juarez Távora, 13 de julho de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Serviço objetivando: CHAMADA PÚBLICA tem por objeto a contratação de pessoas jurídicas 
especializadas para prestação de serviços médicos para atender a demanda da secretaria de saúde 
/ fundo municipal de saúde do Município de Juru PB. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 28 de julho de 2021, 
na sala da referida comissão, sediada na Rua José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-
-mail: licitacaojuru@hotmail.com. 

Juru - PB, 14 de julho de 2021
SIDNEY RAMOS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

AVISO CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 210416PE00023/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0023/2021
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB, através da Pregoeira, torna público que em face da 

desistência da primeira colocada no Pregão em epígrafe, e em conformidade com os artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, CONVOCA o licitante remanescente na ordem de classificação, 
MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.402.647/0001-
54, classificada em segundo lugar no item 21, para assinatura do Contrato. A contratação se 
dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
de conformidade com seu último lance ofertado, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e 
Licitações. Desde já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do 
referido processo no prazo de 05 (Cinco) dias úteis. Caso não aceite, será convocado o terceiro 
classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (083) 33661991.

Lagoa Seca - PB, 13 de Julho de 2021.
Renata Cavalcante Monteiro

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, que fica adiado a licitação que aconteceria 
às 09h30min do dia 13 de julho de 2021, a nova data será publicada na imprensa oficial, para: 
Contratação de médicos especialistas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 09 de julho de 2021
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expediente diversos para melhor atender as 
necessidades da Administração Municipal de no exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00012/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00049/2021 - 07.07.21 - DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 39.657,70; CT Nº 00050/2021 - 07.07.21 - MAURILIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 136.777,16; CT Nº 00051/2021 - 07.07.21 - PAPELARIA ROCHA 
LTDA - R$ 69.644,33.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa por preço global especializada em business intelligence para 
apoio a gestão através de soluções tecnológicas integradas para atendimento das necessidades 
do Município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até 09/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT 
Nº 00053/2021 - 09.07.21 - DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI - R$ 69.240,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: contratação de um escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais especia-

lizados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda, em face da UNIÃO, com 
o fito de recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) 
anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), com efetiva atuação 
em qualquer juízo, instância ou foro da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em 
Brasília/DF, defendendo o interesse da CONTRATANTE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN0004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: – 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LOGRADOURO E MARCOS INÁCIO ADVOGADOS – CNPJ: 08.983.619/0001-75 - CT Nº 
52/2021 – 07.07.2021 - valor total de R$ 1.500,00 (Conforme Cláusulas Contratuais). Vigência do 
Contrato: 60 (sessenta) meses.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa por preço global especializada em business intelligence para apoio a gestão através de 
soluções tecnológicas integradas para atendimento das necessidades do Município de Logradouro/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DECOLE CONSULTORIA 
EM TI EIRELI - R$ 69.240,00.

Logradouro - PB, 09 de Julho de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos 
injetáveis, destinada à 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 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. 

Marcação - PB, 13 de Julho de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, objetivando aquisição de computadores, impressoras e 
materiais permanentes, destinados à reequipagens das unidades de saúde do município, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se-á as 09:00hs do dia 
27/07/2021. Maiores informações e aquisição do edital através do link: http://www.mari.pb.gov.br/
licitacoes/, ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 13 de julho de 2021
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de julho de 2021 27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de julho de 2021         28
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra  torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB,  licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação prestação de serviços de implantação, 
manutenção e suporte de sistemas informatizados de gestão pública para atender a demanda 
da Prefeitura Municipal de Manaíra/PB. Data e horário da sessão pública: às 10:00hs/min do dia 
30/07/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 12 de Julho de 2021.
JENIFFER ISAMARA  PEIXOTO BASTISTA DE LIMA

Pregoeira 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 13:00 horas do dia 30 de julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Recuperação em paralelepípedo e esgotamento sanitário nas principais vias do Município de 
Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e suas 
alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 13 de julho de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Eletrônico n.º. 00002/2021
Objeto: aquisição de um veículo zero km destinado a secretaria de saúde do município de 

Olho D´AGUA-PB.
Vencedora: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA – CNPJ nº 34.037.756/0001-27 com 

o valor global de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais).
ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-

mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  
Olho D’água-PB, 13 de Julho de 2021

ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA
pregoeiro  

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Eletrônico 
n.º. 00003/2021

Objeto: aquisição de ar condicionado de 18 BTUS, através do Termo de Compromisso nº 
201303070/2013- programa Plano de Ações Articuladas, destinados a secretaria de Educação do 
município de Olho D´água-PB.

Vencedora: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA – CNPJ nº 34.037.756/0001-27 com 
o valor global de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais).

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 13 de Julho de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico  N.º. 0002/2021
Objeto: aquisição de um veículo zero km destinado a secretaria de saúde do município de 

Olho D´AGUA-PB.
Vencedora: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA – CNPJ nº 34.037.756/0001-27 com 

o valor global de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais).
Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 

Estando convocada para assinar termo contratual.  
Olho D’água-PB, 13 de Julho de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial nº 00017/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA:REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME
OBJETO: aquisição de equipamentos de informática destinados a todas as secretarias do 

município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 6.540,00 (seis mil e quinhentos e quarenta reais).

Olho d´Água - PB, 13 de Julho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO -

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial nº 00017/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA:LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: aquisição de equipamentos de informática destinados a todas as secretarias do 

município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais).

Olho d´Água - PB, 13 de Julho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO -

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Objeto: Aquisições Parceladas de Material de Construção em Geral, para atender as demandas 
das Secretarias deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h00min 
de 14/07/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 26/07/2021 às 
08h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 12 de julho de 2021
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0005/2021, em 01.04.2021.
PARTES Câmara Municipal de Pedra Branca e a empresa TALISSUEL COSMO BARBOSA 

DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 13 de julho de 2021.
MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10002/2021

OBJETO: Construção de UBS. LICITANTES HABILITADOS: A. B. CONSTRUCOES EIRELI; 
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NOR-
DESTE EIRELI; CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA; CONSTRUPB CONSTRUTORA 
EIRELI; ELIZABETE GOMES CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI; EOS CONSTRUCOES 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; FM SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; L R M 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA; LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI; 
PAINEL ENGENHARIA & SERVICOS LTDA; TORRES CONSTRUCOES LTDA. LICITANTES 
INABILITADOS: BELIZIO GOMES MEIRA NETO; BJC CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUPRI-
ME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
E LOCACOES EIRELI; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; MALOG CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –; RANULFO 
TOMAZ DA SILVA (RTS ENGENHARIA); SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ULTRA 
SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão re-
cursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 20/07/2021, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 12 de Julho de 2021.
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL TIPO POSTO PARA FOR-

NECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00001/2021 - Auto Posto 
de Combustivel Santana Ltda - 1º Aditivo - acréscimo médio de 15,95%. ASSINATURA: 05.07.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencialnº 002/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-
to licitatório na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para futuras e eventuais aquisições parceladas de combustíveis (gasolina 
comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500) para abastecimento da frota de veículosdodepar-
tamento de água, esgotos e saneamento ambiental de Sousa/PB- DAESA, conforme condições 
do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 26 de Julho de 2021, às 09h00 (horário de 
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.
Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 12 de julho de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
O Município de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira legalmente constituído pela Portaria nº 

011/2021, de 04/01/2021, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021, tendo por objeto: Aquisição de 05 (cinco) 
veículos automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada, sendo 01(um) 
veículo tipo passeio e 04(quatro) veículos tipo pick up para atender as necessidades do Gabinete 
do Prefeito, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Município de Santa Luzia/PB, que 
teve abertura em 12/07/2021 às 08:00 horas, foi caracterizada licitação DESERTA. Informações: 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 12 de julho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 
00005/2021, para o dia 20 de Julho de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 34671028. 
E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 09 de Julho de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ 

AVISO CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
Tomada de Preço 

Nº 002/2021
    O Município de São José do Sabugí-PB, por intermédio do Presidente da CPL - Comissão 

Permanente de Licitação, torna público que em face da desistência da assinatura do CONTRATO 
pela empresa ARRIMO ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ nº 05.446.272/0001-33, conforme processo 
administrativo e, do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica e em conformidade com o art. 87, 88 
e 95 da Lei nº. 8.666/93, CONVOCA a empresa remanescente e habilitada, na ordem de classifi-
cação, RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrito sob o nº. 19.910.105/0001-06, 
para apresentar proposta de preços e documentos habilitatórios atualizados, no prazo máximo de 
05 dias úteis, para a licitação, e, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado assinar contrato cujo objeto é: CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATROS) UNIDADES HABITA-
CIONAIS SENDO 02 UNIDADES HABITACIONAIS DE 02 (DOIS) DORMITORIO E 02 UNIDADDE 
HABITACIONAIS DE 03 (TRÊS) DORMITORIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO SABUGÍ – PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento.

São José do Sabugí - PB, 13 de Julho de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO 
PREFEITO SEM LIMITES DE KM. 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 00001/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.
pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 13 de Julho de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL  

Nº 00023/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de artefatos de concreto pré-moldados, destinados a atender as 

atividades pertinentes a este município durante o exercício 2021.
TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 27/07/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 13 de julho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00024/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração, lançamento nos sistemas 

oficiais e acompanhamentos dos projetos técnicos do município de Santa Luzia-PB, conforme 
especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA REUNIÃO: 27/07/2021 – HORÁRIO: 10:30 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 13 de julho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
AVISO DE TOMADA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO
 nº 001/2021 

A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 30 de julho de 2021, ás 08h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de São José de Caiana, Situada a Rua Ver. Manoel Leite Guimaraes, S/n, Centro, São José de 
Caiana-PB, procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, Objeto: Contratação de 
empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço 
global, para a execução de obra de realização de serviços de REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO 
INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANO TOMAZ NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB.

Informações www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.com. todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

SÃO JOSÉ DE CAIANA, PB, 13 de julho de 2021.
IVOMARA LOPES VIANA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
02 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contra-
tação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação no contorno da Academia 
de Saúde localizada no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 13 de Julho de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2021

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 KITS REA-
GENTES PARA O EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 29 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO 
PUBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. 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, 13 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021, que 
tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos 
de laboratório para manter o Laboratório de Análises Clínicas da Rede Municipal de Saúde de 
Santa Luzia – PB – (Laboratório Municipal de Análise Clínica). Licitantes declarados vencedores 
e respectivos valores totais das contratações: - CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO 
LTDA, CNPJ: 04.666.364/0001-66, lote(s): 1, Valor: R$ 22.100,00 - DIAGFARMA COMERCIO E 
SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. CNPJ: 11.426.166/0001-90, Lote(s): 2 - 3, 
Valor: R$ 829.489,99.

Santa Luzia - PB, 06 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00017/2021

Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 
pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo. Licitantes declarados 
vencedores e respectivos valores totais das contratações: - CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO 
HUMANO LTDA, CNPJ: 04.666.364/0001-66, lote(s): 1, Valor: R$ 22.100,00 - DIAGFARMA CO-
MERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB, CNPJ: 11.426.166/0001-90, 
Lote(s): 2 - 3, Valor: R$ 829.489,99.

Santa Luzia - PB, 07 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2021 

OBJETO Contratação de veículos tipo micro–ônibus ou similar, para prestação de serviços de 
transportes de estudantes, da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município, exercício de 
2021. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca os licitantes: APS TRANSPOR-
TES E LOCACOES LTDA; BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA; CAIO 
CESAR AZEVEDO LUDGERIO – EPP; DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO 12968054414; EDIVA-
NIO ALVES DOS SANTOS 08401161444; EURILANDIA DAS DORES COSME; EVANILDO ALVES 
DOS SANTOS 87334623487; FRANCINILDA DA COSTA LIMA70872292495; JOAO ERIELSON 
CLEMENTINO GOMES 70205583482; JOSE WILSON SANTOS; JOSENILDO VICENTE DOS SAN-
TOS 02323756400; JOSIMAR BELO DA SILVA 36502375472; JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO 
DOS SANTOS 10769208452; KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435; MANUEL OLIVEIRA 
SILVA 04759300457; MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE; ROBERTO FERREIRA 
DOS SANTOS 72680288491; SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA 08935959421, para a sessão 
pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 14:00 horas do dia 15/07/2021, na sala da 
CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 08 de Julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2021. OBJETO: Contratação de Empresa Especializa-
da no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS DO MUNICÍPIO. 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: Agreste Construtora e Comercio Ltda - CNPJ 12.072.392/0001-83. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 13 de Julho de 2021
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2021

A prefeitura municipal de São Bentinho/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, que a sessão pública referente ao Pregão Presencial SRP n° 
13/2021 que seria realizada no dia 22/07/2021 às 08:30hs, fica adiada para o dia 27/07/2021, 
no mesmo horário,por motivo de retificação no Termo de Referência. Reabrindo-se o prazo em 
atendimento as disposições legais.

São Bentinho/PB, 13 de julho de 2021.
Monica Pereira dos Santos

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP Nº 075/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de 

julho de 2021 às 09h00, na Sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa – PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto: Sistema de Registro de Preços paracontratação de empresa especializada 
para prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de cotação, 
reserva, emissão, marcação, cancelamento,remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais 
e assessoramento domelhor roteiro aéreo para atender às necessidades da Prefeitura Municipal 
de Sousa – PB. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do Tribunal de Contas, www.tce.gov.br . Os licitantes 
devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 13 de Julho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 076/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de 

julho de 2021 às 09h00, na Sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa – PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de pedra de 
paralelepípedo granítica, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura.  
Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio 
www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos 
de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do Tribunal de Contas, www.tce.gov.br . Os licitantes devem vir 
obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 13 de Julho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2021
 PROCESSO Nº 19.000.028114.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, 
destinado aos seguintes órgãos: HRDJC, HRS, HMSC, HRETCG, HCCG, CPJM, HRCR, HRQ, 
CPAM, HPMGER, HDLAS, HGT, HINL, CSG, HDDJGS, HRPSRC, HGM, CSCA, HMSF, CHCF, 
HMDJMP, HEMOCENTRO e HEETSHL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900772021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 21-00979-2 
João Pessoa, 13 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 Nº 120/2021
PROCESSO Nº 19.000.002135.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CERTIFICADO DIGITAL,destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ESPEP/FDRH e SECRETARIA 
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@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 CGEnº21-01273-0
João Pessoa, 13 de julhode 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- 3º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
PROCESSO Nº 27.000.002387.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S):AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE 
INFORMÁTICA),destinado aSECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - 
SEDH,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 99019/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª e a 2ª chamadas foramFRA-
CASSADAS, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou 
a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a3ª chamada da 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: gelic09@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 CGEnº21-00278-3.
JoãoPessoa, 13 de julhode 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 – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº109/2021
PROCESSO Nº19.000.031539.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIAG-
NÓSTICO DO COVID-19destinadoaoLABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DRª TELMA 
LOBO - LACENconforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Processo no COMPRASNET nº90109/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados que, 
nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada 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 CGEnº21-01125-4
João Pessoa, 13 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

--

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 06/2021

Registro CGE Nº 21-01077-8
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 06/2021 (Obras de Pavimentação da  
Marcondes Gadelha em Lerolândia Município de Santa Rita-PB), que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA BRTEC LTDA -EPP e CVM CONSTRUTORA EIRELI. 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 13 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2021
Registro CGE Nº 21-00635-1

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 05/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da PB-167, Trecho: Cubatí /Sossego), o resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de 
habilitação, pela Empresa: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA através do 
processo nº 004076/2021, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão 
mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 289 /2021 

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a 
sua decisão e marca a data de  15/07/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 
das Empresas habilitadas: ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, 
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, R. FURLANI ENGENHARIA LTDA, CONS-
TRUTORA LUIZ COSTA LTDA,  RGS ENGENHARIA S.A,  GL EMPREENDIMENTOS LTDA, MAC 
MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA e AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.

João Pessoa, 13 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
Registro CGE Nº 21-00675-7

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 09/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia PB-331, Trecho: Catolé do Rocha/Divisa PBRN(João Dias), o resultado do julgamento 
do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA através do processo nº 004079/2021, que foi denegado pela Comissão 
Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no 
Parecer Jurídico nº 288 /2021 

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a sua 
decisão e marca a data de  15/07/2021  às 11:00 horas, para abertura das Propostas de Preços das 
Empresas habilitadas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, GL EMPREENDIMENTOS 
LTDA; CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA  e J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

João Pessoa, 13 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 11/2021
Registro CGE Nº 21-00678-2

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 11/2021 (Obras de Implantação e 
Pavimentação da Rodovia Vicinal, Caminhos dos Engenhos, sub trecho Areia/Alagoa Nova com 
12,70km), o resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: 
TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA através do processo nº 004080/2021, 
que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor 
Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 287 /2021 

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a 
sua decisão e marca a data de  15/07/2021  às 12:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 
das Empresas habilitadas: MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA.

João Pessoa, 13 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 12/2021
Registro CGE Nº 21-00676-6

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 12/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
Estrada Vicinal Bonito de Santa Fé / Divisa PB-CE), o resultado do julgamento do recurso impetrado, 
na fase de habilitação, pela Empresa: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
através do processo nº 004081/2021, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e 
a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 286 /2021 

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a 
sua decisão e marca a data de  16/07/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 
das Empresas habilitadas: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, GL EMPREENDIMENTOS LTDA e 
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

João Pessoa, 13 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 14/2021
Registro CGE Nº 21-00761-3

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 14/2021 (Obras de Implantação e Pavimenta-
ção da Estrada Vicinal Araruna/Pedra da Boca), o resultado do julgamento do recurso impetrado, 
na fase de habilitação, pela Empresa: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
através do processo nº 004168/2021, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e 
a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 281 /2021 

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica 
a sua decisão e marca a data de  16/07/2021  às 11:00 horas, para abertura das Propostas de 
Preços das Empresas habilitadas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CERQUEIRA 
CORREIA ENGENHARIA LTDA, HECA CONSTRUTORA LTDA e ECAM TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA.

João Pessoa, 13 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

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 “FAZENDA 
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, compreendendoárea 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, conforme 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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA 
E REGIÃO, CNPJ 01.116.689/0001-87, Registro Sindical no006.221.89772-8, com sede àAvenida 
José Silveira, Nº 103, 1º Andar – BAIRRO CENTRO – CEP 58.360-000 – ITABAIANA(PB), neste 
ato representado por seu Presidenteinfra-assinado, senhor Tiago Barbosa Macena, CTPS05276-
-Série00023 PB, RG2442707-SSP-PB,CPF008.789.824-18, PIS12713384445, brasileiro, casado, 
bancário, Presidente desta entidade de Classe, residente e domiciliado à Rua José SilveiraNº 103, 
Bairro Centro, CEP58.360-000, na Cidade de Itabaiana, Estado da Paraíba, em atendimento ao que 
preceitua o Estatuto Social desta entidade classista, bem como as Portarias nº 326/13 do MTE, de 
11/03/2013 e a nº 17.593, de 24/07/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho, CONVOCA toda a categoria profissional dos empregados em estabelecimentos 
bancários, funcionários de bancos públicos e privadosda Base Territorial deste sindicato, filiados e 
não filiados, composta pelos Municípios de Gurinhém, Itabaiana, Itatuba, Juarez Távora, Juripiranga, 
Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Salgado de São Félix, São Miguel de Taipu e Serra Redonda, no 
Estado da Paraíba,para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO 
ESTATUTÁRIA a ser realizada em caráter Itinerante em virtude das medidas de Isolamento Social no 
combate a COVID-19,com início às 08h00 e término às 18h00 do dia 11/08/2021. Será observado 
o quórum de 2/3 para a Primeira Convocação e para a Segunda Convocaçãoqualquer número de 
votantes. A Assembleia terá início as 08h00 do dia 11/08/2021 na Sede Social desta entidade e em 
seguida percorrerá todas as agências bancárias da Base Territorial do Sindicato acima mencionada 
e será encerrada as 18h00 do dia 11/08/2021. Ordem do dia:1.LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO 
E APROVAÇÃO DA REFORMA ESTATUTÁRIA; 2. APROVAÇÃO DO MANDATO SINDICAL PARA 
04 ANOS; 3.OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS.

Itabaiana(PB),09 de julho de 2021.
TIAGO BARBOSA MACENA– Presidente 

CPF:008.789.824-18

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA

A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 
08.451.523/0001-66, com sede na rua Empresário João Rodrigues Alves, n. 125, Bancários, Torre 
A, Sala 1401, João Pessoa, Paraíba, CEP 58051-022, através de seu PRESIDENTE BEETHOVEN 
ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA, matrícula 160.006-1, CONVOCA, por meio desse edital, 
os associados QUE NÃO ESTIVEREM EM GOZO DE SUAS OBRIGAÇÕES (dentre elas a de 
manter atualizado o pagamento da contribuição mensal, conforme previsão estatutária) PARA QUE 
COMPAREÇAM  À SEDE DA ASPOLPB, no endereço supra indicado, no horário das 09h às 12h e 
das 14h às 17h, ou enviem email para secretaria@aspolpb.com.br ou ainda, liguem para (83)3506-
3429 (whattsapp), a fim de regularizar suas pendências financeiras no prazo de 15 (quinze) dias 
e assim, tornarem-se aptos ao exercícios de seus direitos, dentre eles: a) participar das decisões 
em Assembleia geral; b) utilizar os serviços da assessoria jurídica; c) ter direito ao seguro de vida 
Mongeral (valendo lembrar que, quem se desfiliar e tentar retornar aos quadros da associação, 
caso tenha mais de 65 anos, não terá mais direito ao seguro de vida); d) poder votar e ser votado; 
entre outros. Caso o associado não regularize as pendências financeiras, será desassociado, sendo 
excluído do quadro de filiados, perdendo todos os direitos constantes no Estatuto da ASPOLPB.

João Pessoa-PB, 12 de Julho de 2021.
BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA 

Presidente da ASPOLPB  

SINFEMP
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E REGIÃO

PRAÇA EDIVALDO MOTA, 63, CENTRO – PATOS – PB
Edital de Convocação para Prestação e Aprovação de Contas de 2019 e 2020 e Previsão 

Orçamentária para 2022.
Ficam convocados nos termos do Estatuto Social desta entidade e na legislação em vigor, todos 

os servidores públicos municipais de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, 
Condado, Emas, Junco do Seridó, Mãe D’água, Malta, Olho D’água, Passagem, Patos, Quixaba, 
Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José 
do Sabugi, São Mamede, Tenório, Vista Serrana e Várzea, filiados a este sindicato, que estiverem 
em condições de exercerem o direito do voto, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizada na Elma Empreendimentos Turísticos Ltda, localizada na BR 230, KM 331, Sítio Riacho 
dos Pilões, Zona Rural, Município de Patos – PB, em primeira convocação às 09:00 horas,no dia 28 
de agosto de 2021, que deverá ter a presença mínima de 50% + 1(cinquenta por cento mais um) dos 
associados, estes, em condições de votar, e caso não haja QUORUM, em primeira convocação, a 
Assembleia será realizada em segunda convocação, no mesmo dia e local, meia hora após o horário 
previsto, com qualquer número de associados, para a realização da prestação de contas referente 
ao exercício de 2019 e 2020, como preceitua o estatuto e Previsão Orçamentária para o ano de 
2022, deliberando-se da seguinte ordem do dia: 1. Leitura do edital de convocação para realização 
da Assembleia; 2. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Balanço Financeiro e 
Patrimonial do exercício de 2019 e 2020; 3. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre a previ-
são orçamentária para o Exercício de 2022 e 4. Discussão e Aprovação do Balanço Financeiro e 
Patrimonial de 2019 e 2020 ePrevisão Orçamentária para o Exercício de 2022. Ressalta-se que a 
assembleia realizar-se-á em 28 de agosto de 2021 tendo em vista a Pandemia da COVID-19, não 
podendo ter sido realizada anteriormente e mesmo nesta data, serão seguidos todos os cuidados 
durante a assembleia, de acordo com as orientações das autoridades  sanitárias.  Patos-PB, 14 de 
julho de 2021. Maria do Carmo Nunes Soares- Presidente e Marinalva Guedes da Silva, Tesoureira.

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 efetuado 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.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patos –PB
Rua: José Jorge,87 – Santo Antônio – Cep: 58701-210. Patos - PB

CNPJ: 08.880.130/0001-78. Telefax: 3421-3640
ELEIÇÕES SINDICAIS

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patos –PB, no dia 23 de agosto 
de 2021, no período de 08:00 às 14:00 horas, em sua sede, localizada à Rua José Jorge, 87- Santo 
Antônio - Patos –PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados- represen-
tantes, bem como de suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da 
Entidade, no horário das 8:00 às 11:00 e 14:00 as 17:00 horas, no período de 15 (quinze) dias, a 
contar da publicação deste Aviso em Jornal. O edital encontra-se afixado na Sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Patos – PB; na Casa da Cidadania e na Prefeitura Municipal de Patos. 
Patos - PB, 14 de julho de 2021.

JOSÉ MARTINS ERMINO
PRESIDENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Eletrônico, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 030/2021, tipo Menor Preço Global para os Lotes Ofertados, tendo como objeto 
a Contratação de pessoa jurídica do ramo especializado na prestação de serviços de Auxiliar 
Administrativo, POR DEMANDA, a serem realizados de forma indireta e contínua nas unidades 
que compõem o Ministério Público da Paraíba. O Pregão será realizado no dia 29/07/2021, às 
09:00 horas, em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação – IN-
TERNET, através do site da plataforma eletrônica do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Os 
interessados terão, ainda, acesso ao Edital pela internet no site www.mppb.mp.br   ou na sede do 
Ministério Público da Paraíba, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, nesta Capital, 
de segunda à sexta-feira, no horário das 07:00 às 13:00 horas. Outras  informações pelo fone: 
(83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 13/julho/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente instrumento, a DIRETORIA EXECUTIVA do  SINDFAZPB – Sindicato dos Servido-

res Fazendários do Estado da Paraíba, CNPJ nº 41.217.415/0001-07, vem convocar os membros 
da categoria para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO 
DA ENTIDADE, a ser realizada no próximo dia 16/08/2021 às 16:30 horas,  na sede da entidade, 
situado à Rua Rodrigues de Aquino, 290, Centro, João Pessoa – PB,  para tratar da seguinte 
pauta: 1)  Ratificação de Fundação do Sindicato e da sua Assembleia de Fundação realizada 
anteriormente;  2) Ratificar o pedido de Registro Sindical da Entidade; 3) Ratificação do Estatuto 
Social do Sindicato; 4) Ratificação da Eleição e posse da Diretoria do Sindicato; 5) Outros Assuntos 
pertinentes ao Registro Sindical em atendimento a Portaria nº 17.593, de 24 de julho de 2020, do 
Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 

João Pessoa, 12 de julho de 2021.
Maria das Graças Ferreira Lima Bomfim

Presidente do SINDFAZ-PB

CONVITE PARA RETORNO AO TRABALHO
A Empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GALDINO LTDA, CNPJ: 08.208.024/0001-42, 

situada na Rod. BR 230 KM LT.04, Distrito Industrial - Santa Rita/PB – CEP: 58.300-970, convida 
o funcionário NORIEL GONZALEZ TALAVERA, portador da PIS Nº 151.29773.72-5 a retornar até 
o dia 15/07/2021 as suas atividades laborais e prestar esclarecimento sobre sua ausência que 
ocorre desde o dia 14/06/2021, considerando que todas as tentativas de envio para o endereço 
residencial restaram infrutíferas. O seu não comparecimento implicará em rescisão contratual por 
abandono do emprego, conforme artigo 482, Letra I da CLT. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA NETO, 
CPF 036.784.304 - 81 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À LICENÇA ( LO) LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO  NO CONDOMINIO HORIZONTAL, 
VILLAS  PONTA DE CAMPINA, LOTE 32, QUADRA A, COM A FRENTE PARA A VIA LITORÂNIA 
E FUNDOS PARA A BR 230, BAIRRO PONTA DE CAMPINA EM CABEDELO PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.032163.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS destinado aos DIVERSOS HOSPITAIS - 
HEETSHL, HMDJMP, CPAM, CHCF, CSCA, HPMGER, CSG, HDLAS, HRSRM, HGM, HRP, HMSF, 
HRQ, HETCG, HCCG, HGT, HRDJC, HINL, MPF, HMSC, HRWL, HEM, HDDJGS, HDFBC, HRCR, 
HRC, HRS e HRPSRC com abertura agendada para o dia 15/07/2021 às 9h00, fica ADIADO para o 
dia 27/07/2021 às 09h00. Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e www.gov.br/compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 21-01136-1
                                                                    João Pessoa, 13 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

MANOEL FRANCISCO MOREIRA , CPF 139.336.044-00, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À 
LICENÇA ( LO) LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UM IMOVEL  RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, 
SITUADO À RUA: VITORINO CARDOSO, LOTE 33, QUADRA A, CONDOMINIO VILLAS PONTA 
DE CAMPINA, CABEDELO PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI= LIA Nº 2467/19=PROC. 19-6827=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA=IT:28.646.549,41=AC:740M²=NE:15=L/ATV: ZONA URBANA, MAMAMGUAPE-PB.Pro-
cesso:2021-006356/TEC/LI-7990.

MARISA LOJAS S.A., inscrita no CNPJ nº: 61.189.288/0068-96, torna público que requereu a SE-
MAM – Superintendência Estadual de Meio Ambiente, a Licença Ambiental, para sua filial, situada 
a Rua Riachuelo, nº 360, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.010-020
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EDITAL Nº 001/2021 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CREDENCIADOS

O Conselho de Ensino da Academia de Ensino da Polícia Civil (CEAEP), por meio da sua 
presidente, nos termos do Regimento Interno da ACADEPOL e em cumprimento ao Edital Nº 
005/2019 SESDS/DEGEPOL/ACADEPOL, publicado no DOE em 03 de dezembro de 2019, que 
trata do PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES E MONITORES, tendo como 
objeto a COMPOSIÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS 
que, na FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, conforme demandas da SESDS, POLÍCIA CIVIL 
e da ACADEPOL estarão APTOS A MINISTRAR AULAS NOS COMPONENTES CURRICULARES 
DOS CURSOS OFERTADOS PELA ACADEMIA DE ENSINO DE POLÍCIA CIVIL, após análise e 
apreciação das inscrições e documentos submetidos através do sítio da ACADEPOL (www.acadepol.
pb.gov.br), com extração de dados até a data 05 de julho de 2021, faz pública, para conhecimento 
dos(as) candidatos(as) e da população em geral, a relação dos candidatos credenciados conforme 
apresenta abaixo:

João Pessoa/PB, 12 de julho de 2021

ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL
Presidente do CEAEP/ACADEPOL
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