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Paraíba distribui, hoje, quase 
270 mil doses para todo o estado
Superlote foi anunciado por João Azevêdo durante ODE; imunizantes contra covid são destinados à primeira aplicação. Página 4
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Triplicou Congresso aprova Orçamento de 2022, 
que prevê R$ 5,7 bilhões para o fundo eleitoral. Página 13

Plataforma mostra evolução de 
João Pessoa a partir de 1647
Lançado ontem, Atlas Felipeia também disponibiliza 
dados geográficos, mapas dinâmicos e imagens. Página 5

Expotec vai acontecer entre 29 
de setembro e 1o de outubro
Evento realizado em João Pessoa pela Anid é considerado 
a maior feira de tecnologia do Nordeste. Página 19

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

De acordo com dados divulgados, ontem, pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Estado também tem o 4o menor índice de roubos da região. Página 3

PB tem 3o menor percentual de assassinatos do NE

Colunas
Temos muito a aprender com cada realidade 

que nos é apresentada, a exemplo da Comunidade 
Quilombola da Serra do Talhado, ou as histórias 

que envolvem a irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos, em Pombal.  Página 10

Delzymar Dias/Funes Cultural

Estado repassa R$ 940 milhões  
em impostos aos municípios

Acusado de participação em 
chacina na Espanha é absolvido

Valor é referente ao 1o semestre de 2021, uma alta de 
25,83% sobre o mesmo período em 2020. Página 17

Justiça da Paraíba julgou improcedente a acusação de 
homicídio qualificado contra Marvin Henriques. Página 7

Economia

equoterapia Primeira-dama Ana Maria Lins discute ampliação dos 
serviços para pessoas com deficiência, oferecidos pelo Centro da PM. Página 20

Foto: André Lúcio/Secom-PB

Nas cidades Adultos a partir de 35 anos poderão se vacinar a partir 
de hoje em João Pessoa; em Campina Grande, a faixa-etária é 39. Página 4

Foto: Evandro Pereira

Mais importante que festejar os bons 
números de crescimento, é analisar até onde 

fomos negativamente nessa crise, e a partir das 
referências de cada segmento, fazer essa análise 

desapegada de euforia.  Página 17
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

411.054

19.261.741

188.477.293

8.841

539.050

4.060.292
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.097.968

118.886.610

3.541.236.533
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AMARELO
 hepatites virais
JULHO AMARELO
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Hepatites virais 
tem tratamento

Faça o teste

MARKETING EPC

Diversidade

Políticas



CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Crônica

HumorArtigo

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Opinião

Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

Edição: Demócrito Garcia      Editoração: Joaquim Ideão2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2021

A mente e o corpo não estão totalmente sob controle dos 
seres humanos como tanta gente imagina. Sem entrar no 
mérito das coisas do destino ou dos desígnios religiosos, a 
natureza tem lá sua parcela de participação, para o bem e 
para o mal, nas respostas que a psique e a estrutura física 
dão às emoções, sentimentos e modos de pensar de cada ho-
mem e mulher.

Nada se colhe diferente do que foi plantado, reza, em outra 
cartilha, o ditado popular. As atitudes humanas, para alguns 
pensadores, são como bumerangues, que sempre retornam às 
mãos de quem os lançou. Isso, porém, quando se tem perícia 
na brincadeira. Quando não, acontece, às vezes, do objeto de 
arremesso arrebentar a cabeça do atirador.

Às vezes acontece de alguém sentir-se dono do mundo, e 
gasta tanta energia, tentando submetê-lo ao seu bel prazer, 
traçando planos de acordo com suas vontades particulares, a 
ponto de não perceber que a robustez física vai se liquefazen-
do à medida que a raiva provocada pelas frustrações desor-
ganiza a vida interior, da cabeça ao dedão do pé.

O resultado desse desastre, digamos assim, metabólico, às 
vezes vem embrulhado na ironia. Veja-se o caso de Jair Bol-
sonaro. O presidente, que não derramou uma lágrima por ne-
nhuma das quase 600 mil vítimas que a covid-19 fez no Bra-
sil, passou, de repente, a soluçar involuntariamente, como se 
cada morto cobrasse seu tributo ao chefe de Estado.

Neste campo de hipóteses, não seria a convulsão que devol-
veu Bolsonaro ao leito hospitalar uma espécie de mimetismo, 
no qual o organismo imitaria o caos social, provocado pela de-
sordem psíquica, na tentativa de desviar atenções predadoras 
e livrar o autor de responsabilidades? “Há mais coisas entre o 
céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia”.

O fato é que Bolsonaro adoeceu, estabelecendo uma rela-
ção simétrica entre a materialidade individual e a substância 
coletiva que colapsou, de diversas maneiras, muitas absur-
damente fatais, pelo descaso, escárnio e incompetência do 
presidente. Não seriam psicossomáticos os distúrbios intes-
tinais do presidente? Com a palavra, a medicina.

Bumerangue Aloísio Catão, escoteiro de Deus
Quando a morte leva, um após o ou-

tro, muitos amigos, ela sugere interro-
gar se se aproxima a nossa vez.  “Amigo 
é coisa pra se guardar (...) dentro do co-
ração”, canta Milton Nascimento; e não 
para ser levado do nosso convívio. Seria 
o caso de se fazer mais amizades, subs-
tituindo-os no então quotidiano ou sen-
do quotidianas lembranças? Há quem, 
também, já na idade avançada, desper-
dice amizades, quando deveria preser-
vá-las para, quando chegar seu dies illa, 
haja choros e lamentações da partida, 
enfim, desejos que continuasse entre 
nós. Se existe uma coisa da qual não po-
demos ser perdulários é das amizades. 
Nesse sentido, não há tempo a perder, 
tampouco amigas e amigos.

Em 1958, Monsenhor 
Aloísio Catão Torquato era 
apenas padre, “discipliná-
rio” da 1ª e da 2ª Divisão, 
no Seminário Arquidio-
cesano da Paraíba, onde 
me recebeu, na antessala 
da histórica Igreja de São 
Francisco; eu e Raul Xavier 
Filho, vindos de Itabaiana ou trazidos 
pelos nossos pais, respectivamente, 
Inácio Ramos Cavalcanti e Raul Xavier; 
Raul, atualmente é Coronel do Exército, 
em Brasília. Desde então, quanto a mim, 
nunca deixei de morar em João Pessoa, 
exceto certo período, em Recife, em 
Roma, em Krefeld, em Paris e em Brasí-
lia, mas sem deixar a cidade, onde meu 
coração permaneceu interno. Catão foi 
a recepção desse internato, companhei-
ro e amigo desses trajetos. 

Como não lhe bastassem os 150 
adolescentes e jovens sob sua tutela, 
no Seminário, o então Padre Catão se 
ocupou também da formação dos esco-
teiros em João Pessoa, cujo escotismo 
significava-lhe “desenvolver, na juven-
tude, uma conduta ética, fundamentada 

em valores, vida em equipe, de espírito 
comunitário, liberdade de pensamento, 
responsabilidade e aperfeiçoamento 
da personalidade, em respeito ao in-
dividual e ao coletivo”. Não parou. Em 
1997, ajuda Padre Juarez Benício, no 
EJC (Encontro de Jovens com Cristo da 
Paróquia de Nossa Senhora das Neves), 
quando Padre Juarez estava acamado 
por sofrer uma trombose cerebral. Por 
isso assumiu definitivamente o traba-
lho do EJC e as celebrações de Juarez 
Benício, no Pio X, deixadas por sua en-
fermidade e morte. 

Talvez tenha sido essa experiência, 
junto ao escotismo, que o levou a ser 
Capelão, em Anápolis, na Base Aérea, 

como Capitão da Força Aé-
rea Brasileira. Voltou à Pa-
raíba para trabalhar com o 
Arcebispo Dom José Maria 
Pires, que lhe recomendou 
o “apostolado junto à ju-
ventude”. Durante o tempo 
de dirigente, no Seminário, 
foi também Ecônomo, res-
ponsável pelas finanças da 

casa. A morada dos seus pais era no Ro-
ger, rua da gameleira, aonde ia a pé, até 
comprar uma bicicleta Bristol. Dizia-se 
vaidosamente ciclista, quando ia pas-
sar os domingos com seu pai Catão, sua 
amada mãe Dona Santa e sua belíssima 
irmã Nevinha, admirada por todos os 
seminaristas que a conheciam. Sua vida 
modesta era linguagem que nos cativa-
va, à qual vinha nos adicionando, seus 
“Mini sermão”, acolitado pelo Padre Ze-
zinho. Lembro-me que, às vezes, citava  
minha crônica, no sermão dominical, 
daí, sua bondade, ao valorizar-nos. As-
sim, indicou-me para o prefácio a Stelo 
Queiroga, do livro sobre o amigo Catão, 
sua família: os Torquato, contendo ricos 
depoimentos sobre a magnânima pes-
soa que foi e é o Monsenhor Catão.

A voz e o dono da voz *
O silêncio foi a única sintonia 

possível no dial do rádio. A sua voz 
trazia o timbre e a saudade das au-
las do mestre Otinaldo Lourenço, 
na Disciplina de Rádio Jornalismo, 
do Curso de Comunicação Social da 
UFPB. Ele não apenas lia, mas inter-
pretava a notícia, lhe dando vida e 
dinâmica ao vislumbrar a linha se-
guinte e traduzir palavras, sentidos 
e complemento do todo.

Egressa do Curso de Comunica-
ção Social, com mil e tantas ideias 
na cabeça e quase estéril em forma-
ção prática, vou trabalhar na Rádio 
Alto Piranhas, realizando reporta-
gens de rua, mas, sobretudo, fixada 
na redação e dedicada à preparação 
de noticiários, alimenta-
dos pelas gravações do 
rádio escuta e dos re-
pórteres de rua.

É na redação da Rá-
dio Alto Piranhas que 
ensaio os primeiros mo-
vimentos na escrita de 
crônicas. E elas ganham 
vida e pujança em sua 
voz que, peculiar, traz movimento, 
cores, cheiros, vozes a letras, pala-
vras, linhas, folhas datilografadas. 
E, com frequência, me chegavam 
relatos de ouvintes expressando o 
encantamento com as minhas crô-
nicas e como elas incorporavam 
personalidade e identidade em sua 
voz, ao anunciar: “escreveu Mariana 
Moreira”.

Assumindo a docência na uni-
versidade, largo o jornalismo, sobre-
tudo, a militância profissional em 
rádio. Mas mantenho sempre a sin-
tonia com sua voz e o prazer de sua 

amizade. Em nossos encontros, não 
tão frequentes como exigiam meu 
desejo de amiga, eram sempre mar-
cados por manifestações de carinho, 
afeto e o tratamento afetuoso de “ca-
marada”.

Além de trabalhar na produção 
e apresentação de programas jorna-
lísticos ele destaca-se, sobretudo, na 
apresentação de programas gerais, 
através do atendimento dos ouvintes 
e suas solicitações de “páginas musi-
cais”. Nos horários finais da noite e 
nas manhãs de domingo, na Difusora 
Rádio Cajazeiras, a sua voz identifi-
cava o prefixo da emissora e trazia 
para nossos ouvidos as lembranças 
de acordes e vozes que marcaram 

nossa história musical, 
sobretudo, Nelson Gon-
çalves e Altemar Dutra.

Mas o coração da 
voz foi mais frágil que a 
vontade do dono da voz 
e para de pulsar. E, como 
canta o poeta, “Até quem 
sabe a voz do dono/ Gos-
tava do dono da voz/

Casal igual a nós, de entrega e de 
abandono/ De guerra e paz, contras 
e prós” (Chico Buarque). Ficaram 
lembranças e afetos da voz do dono 
e do dono da voz.

E também, para mim, fica uma 
triste certeza: as manhãs de domin-
go estão mais soturnas. Não mais me 
delicio com os pedidos musicais cos-
tumeiros que ele sempre atendia com 
efusiva alegria. E quem vai anunciar 
para mim: “agora, para atender a ca-
marada Mariana Moreira, vamos ou-
vir Viagem, com Nelson Gonçalves, e 
Que Será, com Altemar Dutra”?

(*) Para o camarada Geraldo Nascimento, cujo coração traquinas silenciou a voz majestosa.

 Se existe uma 
coisa da qual não 

podemos ser 
perdulários é das 
amizades   

 Não mais me 
delicio com os pedidos 
musicais costumeiros 

que ele sempre atendia 
com efusiva alegria   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Estado também registrou a 2a maior redução acumulada de homicídios da região, segundo Fórum de Segurança Pública
A redução de homicídios 

na Paraíba teve destaque 
no Anuário do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
(FBSP), divulgado ontem. 
Segundo a publicação, em 
2020, o estado teve o tercei-
ro menor índice de Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLI) – homicídios dolosos 
ou qualquer outro crime do-
loso que resulte em morte, 
no Nordeste, com uma taxa 
de 28,9 mortes por 100 mil 
habitantes, perdendo apenas 
para Piauí e Maranhão. A Pa-
raíba também aparece com 
a segunda maior redução 
acumulada de homicídios na 
região, no período de 2011 a 
2020, saindo de 44 assassi-
natos por 100 mil habitan-
tes e gerando uma queda de 
34,3% na taxa, em relação 
às mortes no ano passado. A 
maior redução foi de Alagoas 
(51,1%).

Outra informação tra-
zida pelo anuário é que em 
2020 o estado obteve a quar-
ta menor taxa de mortalida-
de por intervenção policial 
do país, com 0,9 ocorrências 
por cem mil habitantes, e a 
terceira menor proporção 
entre essas mortes no total 
de CVLI. 

Em relação aos crimes 
contra o patrimônio, segun-
do o FBSP, no ano passado a 
Paraíba teve uma redução de 
22,8% nos roubos e furtos 
de veículos e alcançou a me-
nor taxa do Nordeste nesse 
tipo de ocorrência. Nos rou-
bos em geral, a queda foi de 
21,2%, fazendo com que o 
estado alcançasse também a 
menor taxa do Nordeste e a 
quarta menor em todo o país. 

Para o secretário da Segu-
rança e da Defesa Social, Jean 
Nunes, os números refletem o 
resultado do trabalho de poli-

ciais militares, policiais civis e 
bombeiros militares e a aten-
ção que o Governo do Estado 
tem dado às demandas da Se-
gurança Pública. 

“O ano passado foi de 
grandes desafios e tivemos 
a pandemia, que requereu 
também o empenho de nos-
sas tropas. Mesmo com o 
aumento de CVLI, fenôme-
no que aconteceu em todo 
o Nordeste, nos destacamos 
em nossa região e no Brasil, 
nos indicadores de assassi-
natos e de roubos, manten-
do ainda a baixa letalidade 
de nossas polícias. Intensi-
ficamos as nossas ações de 
prevenção e repressão e tive-
mos a quinta maior taxa de 
apreensão de armas de fogo 
por 100 mil habitantes no 
país e a maior do Nordeste. 
E além disso, somos ficamos 
em quinto lugar no Brasil 
com maior participação da 

Segurança Pública nas des-
pesas realizadas pelo Esta-
do”, frisou. 

A metologia multifonte 
e o zelo com a transparência 
dos dados colocou a Paraíba 
em 8o lugar no Brasil, no ran-
king de qualidade de infor-
mações de violência. Com a 
avaliação, o estado continua 
pertencendo ao Grupo 1 das 
estatísticas mais confiáveis 
do país. 

Em 2011, a Secretaria 
da Segurança e da Defesa So-
cial criou o Núcleo de Análise 
Criminal e Estatística (Nace), 
responsável por contabilizar 
os números de ocorrências e 
ações de enfrentamento à vio-
lência na Paraíba. Hoje, o nú-
cleo trabalha com indicadores 
de CVLI e também de Crimes 
Violentos Patrimoniais, fazen-
do uma análise não só quanti-
tativa, como também qualita-
tiva dos dados.

Paraíba tem 3o menor índice 
de assassinatos do Nordeste

Com o avanço da vacinação 
contra a covid-19 na Paraíba, 
o retorno total de atividades 
presenciais em instituições 
públicas já está em discussão. 
O TRE-PB está nessa lista, 
confirma o desembargador 
Joás de Brito. “Iniciei o de-
bate sobre voltar ao trabalho 
presencial. Hoje, a atividade 
é híbrida”, disse.

Discussão em curso 
A eleição de 2022, marca-
da para o dia 1º de outu-
bro, poderá ser transferida 
para outra data? “Depende 
da questão pandêmica”, res-
ponde o presidente do TRE
-PB, desembargador Joás de 
Brito. Para ele, porém, essa 
é uma possibilidade remota, 
porque “a curva [da doença] 
tem caído”. E quiçá, se man-
terá assim.

Galego do Leite disse ter “consci-
ência do dever cumprido”, referin-
do-se ao período em que esteve 
à frente do Podemos. “Ampliamos 
a presença em vários municípios 
e saímos mais fortes das últimas 
eleições estaduais e municipais”, 
disse. O Podemos comanda cinco 
prefeituras e tem três deputados 
estaduais.

“Dever cumpriDo” 

“De forma tranquila”, afirma o ex-presiDente Do 
poDemos sobre como se Dará a transição na sigla 

possibiliDaDe remota 

O ex-presidente do Podemos na Paraíba, Galego do Leite, disse, em entrevista à coluna, que o 
processo de transição para a nova diretoria estadual do partido se dará “de forma tranquila 

e equilibrada”. Ele revelou que já conversou com o novo presidente, Júnior Pires, e que de-
verá se reunir com ele entre hoje e terça-feira, com este objetivo. Galego do Leite também 
afirmou que conversou, por telefone, com a presidente nacional da legenda, Renata Abreu, 
informando-a dessa disposição de fazer uma “transição tranquila”. O senhor e Ana Cláudia 
[que era vice-presidente do partido] pretendem deixar a legenda?, perguntei, indagando se 
o MDB seria uma escolha óbvia. “Isso ainda não foi discutido. Sinceramente, não tivemos 

tempo de falar sobre esse assunto, é tudo muito recente”, explicou. Contudo, o ex-dirigente 
não descarta a possibilidade de continuar no Podemos - “Falo por mim”, ressaltou -, 

condicionando isso à conversa que terá com a nova direção da legenda. Apesar de 
se dizer surpreso com a decisão da Executiva nacional de mudar o comando da 
Executiva Estadual, Galego do Leite afirma que não se sente compelido a fazer 
nenhum movimento de confronto, “até porque, o partido continua na base go-
vernista. Nesse sentido, nada mudou”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O deputado Hervázio Bezerra (PSB) voltou 
a dizer que a oposição está desestrutura-
da na Paraíba, porque não teria um nome 
consensual, com capilaridade suficiente 
para disputar o governo. “Não vou dizer 
que não haverá disputa. Mas o governador 
João terá uma eleição relativamente fácil”, 
avaliou.

“João terá uma eleição  
relativamente fácil” 

quase não ingressa 

nova seDe 

Léo Bezerra (Cidadania), poderia não ter in-
gressado na política, se dependesse do pai, 
o deputado Hervázio Bezerra. “O primeiro 
obstáculo dele fui eu. Procurei desmotiva
-lo, mas ele me venceu e me convenceu”, 
revelou, elogiando o comprometimento do 
vice-prefeito de João Pessoa: “Ele é muito 
dedicado”.

Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Di-
nho Dowsley (Avante) entregou à CEF a documenta-
ção para viabilizar a operação de crédito com vistas 
à construção da nova sede do Legislativo. “A Câmara 
foi construída na década de 70 para 12 vereadores. 
Hoje tem 27 parlamentares acomodados em um 
prédio com mais de 50 anos”, comparou.
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Governo Digital

Codata lança plataforma PBMeet para reuniões remotas
O Governo do Estado 

conta agora com uma pla-
taforma própria para reali-
zação de reuniões remotas, 
ação que se tornou parte 
da rotina de trabalho dos 
órgãos administrativos es-
taduais por causa da pande-
mia do novo coronavírus. É 
o PBMeet - Sistema de Agen-
damento e Webconferência, 
que foi desenvolvido pela 
Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba 
(Codata), em parceria com 
a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e a Rede Na-
cional de Ensino e Pesquisa 
(RNP). A ferramenta é mais 
um serviço inserido na po-
lítica pública de governança 
digital implementada pelo 
governador João Azevêdo.

O PBMeet é bastante 
funcional para realização 
de reuniões remotas e traz 
enorme economia de custos 
para o Estado ao agilizar en-
contros e evitar viagens de 
gestores entre municípios 
para realização de reuniões 
que podem ser feitas à dis-
tância, criando um canal 
seguro para comunicação 
interna e externa no âmbi-
to do Governo do Estado da 
Paraíba. No momento agen-
dado, a reunião ocorrerá por 
videoconferência usando 
um navegador, que pode ser 
inclusive em um celular ou 
tablet.

O PBMeet incorpora 
todas as funcionalidades 
encontradas nas melhores 
ferramentas existentes no 

mercado. Algumas funcio-
nalidades são: controle de 
câmera e microfone, chat 
entre participantes, compar-
tilhamento de tela (vários 
podem compartilhar ao mes-
mo tempo), gravação da reu-
nião, transmissão da reunião 
para o YouTube em tempo 
real (útil em eventos ao vivo 
com palestrantes, por exem-
plo), convite de pessoas por 
compartilhamento de link de 
acesso e segurança no tráfe-
go de dados (áudio, vídeo e 
gravação criptografados).

Funcionalidades adicio-
nais estão sendo estudadas 
e priorizadas internamente 
na Codata para agregar valor 
e utilidade ao PBMeet como, 
por exemplo, Integração com 
agendas Google Mail, Micro-

soft Outllook; Acessibilidade 
na interface; Acessibilidade 
na reunião remota; Transcri-
ção do áudio da reunião; entre 
outras.

O presidente da Codata, 
Giuseppe Guido, ressaltou 
que, desde o início da pan-
demia, a equipe técnica da 
Companhia vinha pensando 
em adotar uma ferramenta 
padrão oficial para subsidiar 
as reuniões e encontros vir-
tuais do Governo do Estado. 
“Existem no mercado diver-
sas plataformas de webcon-
ferência, contudo elas são 
pagas ou com funcionalida-
des grátis, mas com limita-
ção em quantidade de aces-
sos simultâneos e de tempo. 
Com o PBMeet não teremos 
qualquer tipo de limitação, 

tendo o gestor da sala total 
controle do ambiente virtual, 
além de realizar uma reunião 
com qualidade e segurança”, 
explicou.

Como usar
Os órgãos e entidades 

da administração direta e 
indireta do Governo do Es-
tado da Paraíba que tiverem 
interesse em fazer uso do 
PBMeet deverão proceder da 
seguinte forma:

Órgãos e entidades que 
utilizam o PBDoc devem 
enviar ofício por meio da 
plataforma – direcionado 
à Presidência da Codata - 
manifestando o interesse, 
assinado pelo gestor, in-
formando matrícula, nome 
completo; login institucional 

e número de celular de dois 
servidores que serão respon-
sáveis pelo gerenciamento 
do PBMeet no órgão/entida-
de, os quais irão criar salas, 
agendar reuniões, convidar 
participantes.

Já os órgão ou entida-
des que não utilizam o PB-
Doc precisam enviar e-mail 
para o endereço presiden-
cia@codata.pb.gov.br mani-
festando o interesse, assina-
do pelo gestor, informando 
matrícula, nome completo; 
login institucional e número 
de celular de dois servido-
res que serão responsáveis 
pelo gerenciamento do PB-
meet no órgão/entidade, os 
quais irão criar salas, agen-
dar reuniões, convidar par-
ticipantes.

Secretário Jean Nunes destacou atenção do estado às demandas da Segurança

Foto: Roberto Guedes
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Anúncio da maior distribuição de imunizantes para a 1a dose foi feito pelo governador João Azevêdo durante audiência do ODE 

O Governo do Estado, 
através da Secretaria de Esta-
do da Saúde da Paraíba, dis-
tribui hoje 269.990 doses de 
vacina contra a covid-19 para 
todos os municípios, destina-
das à primeira dose do imu-
nizante para a população. O 
anúncio foi feito pelo gover-
nador João Azevêdo durante 
a terceira audiência pública 
digital do Orçamento Demo-
crático Estadual – Ciclo 2021, 
realizada ontem de manei-
ra virtual. Segundo o gestor, 
essa é a maior distribuição de 
vacinas para a primeira dose 
feita pelo Estado até agora e 
tem o objetivo de reforçar, 
ainda mais, a vacinação na 
Paraíba, a fim de seguir re-
duzindo os casos graves e as 
complicações causadas pelo 
novo coronavírus.

Além do anúncio relativo 
à vacinação, João Azevêdo 
fez um balanço das obras e 
investimentos nas regiões 
geoadministrativas de Cam-
pina Grande (3ª), Monteiro 
(5ª) e Patos (6ª), contempla-
das pela audiência de ontem.

Na ocasião, houve a en-
trega simbólica de obras para 
a região, que somam mais 
de R$ 6 milhões. Dentre elas 
estão a construção do ginásio 
da Escola Oswaldo Trigueiro 
de Albuquerque Mello, em 
Alagoa Grande, de R$ 780 
mil; o sistema de proteção 
contra incêndio no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, 
de R$ 525 mil; a construção 
do repouso para plantonistas 
do Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonza-
ga Fernandes, em Campina 
Grande, no valor de R$ 150 
mil; o sistema de manuten-
ção predial, também no Hos-
pital de Trauma de Campina 
Grande, no valor de R$ 5,2 
milhões.

O governador da Paraíba 
destacou, também, o contra-
to de mais de R$ 1 bilhão com 
o Banco Mundial para obras 
de segurança hídrica, sendo 
R$ 400 milhões de recursos 
próprios da Paraíba como 
contrapartida. A principal 
obra do projeto é a Adutora 
do Cariri, a maior de todo o 
Estado, com 358 quilômetros 
de extensão. 

Para cada uma das re-
giões geoadministrativas da 
terceira audiência, João Aze-
vêdo detalhou os investimen-
tos por área. Na 3ª Região, 
Campina Grande, foram R$ 

49,3 milhões para a Educa-
ção, com construção de es-
colas e reformas de ginásios 
esportivos, por exemplo; na 
Saúde foram investidos mais 
de R$ 290 milhões, incluindo 
obras futuras, como o novo 
Hospital de Clínicas, referên-
cia em cirurgias eletivas e 
maternidade de alto risco, 
além da instalação do serviço 
de hemodinâmica no Hospi-
tal de Emergência e Trauma 
de Campina Grande. 

Na área de abastecimen-
to, o governador afirmou que 
foram investidos R$ 335,5 
milhões, entre perfuração 
de poços, instalação de siste-
mas de dessalinização, obras 
em saneamento, etc. Na área 
de estradas de rodagem, os 
investimentos foram de R$ 
190 milhões. Para a Segu-
rança Pública, o governo 
destinou R$19,4 milhões. No 
Empreender foram R$4 mi-
lhões; no Desenvolvimento 
Humano R$ 34 milhões; para 
Habitação foram destinados 
R$ 6,3 milhões e, juntos, o Tu-
rismo e a Cultura somaram 

quase R$130 milhões.
Em Monteiro e demais 

municípios da 5ª Região, os 
investimentos na Educação 
somaram R$16 milhões em 
reformas e ampliação de es-
colas, por exemplo. Para a 
Infraestrutura foram R$ 42,8 
milhões e na Saúde R$ 32,9 
milhões, destinados a am-
pliação de hospitais, aber-
tura de leitos, etc. A área da 
Cultura recebeu R$ 1 milhão 
em investimentos, o Desen-
volvimento Humano somou 
R$ 6 milhões e para o Abas-
tecimento foram R$ 81,6 
milhões voltados ao sanea-
mento básico, ampliação de 
áreas de tratamento de água, 
dentre outras obras.

A 6ª Região somou in-
vestimentos de R$ 18,3 mi-
lhões em Infraestrutura, qua-
se R$ 8 mi em Educação, R$ 
128 milhões para a Saúde, R$ 
7,6 milhões para o Desenvol-
vimento Humano e repasses 
para Instituições de Longa 
Permanência, como o Insti-
tuto dos Cegos de Patos e a 
Associação Amigos do Bem, 

em Santa Luzia. Foram R$ 65 
milhões para Habitação, R$ 
11,1 milhões para a Seguran-
ça, R$ 1,3 milhão para a Cul-
tura e R$ 37 milhões para o 
Turismo, incluindo a reforma 
e ampliação do aeroporto re-
gional de Patos e adequação 
do Parque Religioso da Cruz 
da Menina.

A 3ª região geoadminis-
trativa da Paraíba é compos-
ta por 39 municípios, sendo 
eles: Alagoa Grande, Alagoa 
Nova, Alcantil, Algodão de 
Jandaíra, Arara, Areia, Areial, 
Aroeiras, Assunção, Barra 
de Santana, Barra de São Mi-
guel, Boa Vista, Boqueirão, 
Cabaceiras, Campina Grande, 
Caturité, Esperança, Fagun-
des, Gado Bravo, Juazeiri-
nho, Lagoa Seca, Livramen-
to, Massaranduba, Matinhas, 
Montadas, Natuba, Olivedos, 
Pocinhos, Puxinanã, Quei-
madas, Remígio, Riacho de 
Santo Antônio, Santa Cecília, 
São Domingos do Cariri, São 
Sebastião de Lagoa de Roça, 
Soledade, Taperoá, Tenório e 
Umbuzeiro.

A região geoadminis-
trativa de Monteiro (5ª) é 
composta pelos municípios 
de Amparo, Camalaú, Caraú-
bas, Congo, Coxixola, Gurjão, 
Monteiro, Ouro Velho, Parari, 
Prata, Santo André, São João 
do Cariri, São João do Tigre, 
São José dos Cordeiros, São 
Sebastião do Umbuzeiro, Ser-
ra Branca, Sumé e Zabelê.

A 6ª região, de Patos, 
é formada por Areia de Ba-
raúnas, Cacimba de Areia, 
Cacimbas, Catingueira, Des-
terro, Emas, Junco do Seridó, 
Mãe d’Água, Malta, Matureia, 
Passagem, Patos, Quixaba, 
Salgadinho, Santa Luzia, 
Santa Terezinha, São José de 
Espinharas, São José do Bon-
fim, São Mamede, Teixeira e 
Várzea.

Com 1.083.793 testes 
para diagnóstico da covid-19 
realizados, a Paraíba confir-
ma casos em todas as 223 
cidades e óbitos em 222. Ape-
nas Riachão do Bacamarte 
segue sem registro.

Um total de 70 cidades 
possuem mais de mil casos 
de covid-19. As maiores con-
centrações de casos ocorrem 
em: João Pessoa (101.253), 
Campina Grande (39.214), 
Patos (13.340), Guarabira 
(9.722), Cajazeiras (9.438), 
Cabedelo (9.273), Santa Rita 
(9.238), Bayeux (7.676), Sou-
sa (7.042), São Bento (5.671), 
Pombal (5.578) e Esperança 
(5.258).

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

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

Municípios da PB recebem hoje 
quase 270 mil doses de vacina

Giro Nordeste

Coronel Pimentel aponta dano 
na imagem das Forças Armadas

Apontados com fre-
quência, na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Covid-19, os militares brasi-
leiros têm sido nomeados e 
associados com negociatas, 
supostos processos de des-
vios de dinheiro e descuido 
com a população brasileira 
no enfrentamento à pande-
mia. A constante nominação 
de militares da ativa, par-
ticipantes do governo Jair 
Bolsonaro, como supostos 
envolvidos em negociatas 
acabam arranhando a ima-
gem das Forças Armadas.

Em entrevista ao Giro 
Nordeste, Marcelo Pimentel, 
coronel da reserva, afirmou 
que a formatação do chama-
do Partido Militar, como se 
constitui o governo atual, da-
nifica a imagem da institui-
ção frente à opinião popular.

“Apesar de ainda não 
estarmos em um processo 

Um total de 2.097.968 
doses de vacinas contra a co-
vid-19 foram aplicadas na Pa-
raíba. Com a chegada de novas 
doses e ampliação da vacina-
ção, a previsão é de ultrapas-
sar a marca de 2,1 milhões de 
doses aplicadas hoje. Até o mo-
mento, 1.489.063 pessoas fo-
ram vacinadas com a primeira 
dose e 608.905 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
556.884 tomaram as duas do-
ses e 52.021 utilizaram imuni-
zante de dose única. Segundo 
dados do Sistema de Informa-
ção do Ministério da Saúde. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 3.259.485  doses de vacina 
a todos os municípios. 

Além dos números refe-
rentes à vacinação, a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
registrou novos 1.310 casos 
de contaminação pelo novo 

coronavírus e 12 óbitos em 
decorrência do agravamento 
da doença. Com os números, 
a Paraíba chegou a 411.054 
casos confirmados acumula-
dos, sendo 283.386 pacientes 
considerados recuperados e 
8.841 óbitos.

Entre os novos casos, 44 
pessoas são consideradas ca-
sos graves, que se encontram 
hospitalizados. De acordo com 
o Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, 31 pacientes 
foram internados em unidades 
públicas de referência para 
o atendimento da covid-19 
entre a quarta-feira e ontem. 
Contabilizando 432 pacientes 
internados, representando 
uma ocupação de 35% nos 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) e 28% nos 
leitos de enfermaria em todo 
o Estado.

Na Região Metropolita-
na de João Pessoa, a taxa de 
ocupação é de 31% em UTI e 

28% em enfermarias, ambos 
adultos. Em Campina Grande, 
os números são de 37% e 35%, 
em UTI e enfermaria adultos, 
respectivamente. Já no Sertão, 
a ocupação em UTI é de 46% e 
30% nas enfermarias.

Cinco dos 12 óbitos acon-
teceram entre a quarta-feira e 
ontem, datados desde o dia 7 
de julho. Duas mortes ocorre-
ram em hospitais privados e os 
demais em hospitais públicos, 
acometendo seis homens e 
seis mulheres com faixa etá-
ria de 25 a 83 anos. Cinco não 
possuíam comorbidades e hi-
pertensão foi observada com 
maior frequência nos demais 
pacientes como fator de risco.

Os falecimentos foram re-
gistrados para os municípios 
de João Pessoa (5); Campina 
Grande, Arara, Areia, Bana-
neiras, Cajazeiras, Conceição 
e São Domingos (com um caso 
cada). Outros 88 óbitos estão 
sendo investigados pela SES.

PB pode chegar hoje à marca 
de 2,1 milhões de vacinados
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

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

JP amplia vacinação para público acima de 30 anos

A vacinação contra a co-
vid-19 será ampliada, em João 
Pessoa, hoje. Em entrevista co-
letiva na tarde de ontem, o pre-
feito Cícero Lucena anunciou 
a retomada da aplicação em 
primeira dose para o público 
acima de 40 anos e a ampliação 
para a população de +35 anos 
e, em seguida, +30 anos. De 
forma gradativa, atendendo 
cada público por vez e através 
de agendamento, a vacinação 
será iniciada às 8 horas de hoje 

e, durante o dia, o agendamen-
to será aberto para os demais 
públicos previstos nesta fase.

Serão 12 mil doses para 
cada agendamento aberto du-
rante o mutirão de vacinação 
iniciado na manhã de hoje e 
finalizado domingo. 

A retomada do processo 
foi iniciada no começo da noite 
de ontem, com o agendamento 
da vacinação para o público 
com 40 anos ou mais, iniciado 
às 18h, que ainda não conse-
guiram se vacinar. A faixa etária 
inicia o processo de vacinação 
no mutirão na manhã de hoje. 

Em seguida, às 10h de 
hoje, a Prefeitura Municipal 
abrirá o agendamento para o 
público com 35 anos ou mais. 
Um novo agendamento para a 
faixa etária será aberto às 16h 
e o último agendamento será 
aberto às 20h.

Com o saldo de vacinação 
após o ciclo, a faixa etária po-
derá ser reduzida novamente, 
atingindo a população com 30 
anos ou mais, com agenda-
mento prévio durante o sába-
do. Os agendamentos devem 
ocorrer a cada quatro horas.

“Temos o compromisso 

de, toda dose que receber, 
aplicar o quanto antes no bra-
ço da nossa população. João 
Pessoa receberá 65 mil do-
ses de imunizantes contra a 
covid-19, hoje, o que possibi-
litará o avanço. É um núme-
ro que nos alegra porque vai 
nos permitir atingir a meta de 
406 mil pessoas vacinadas na 
cidade de João Pessoa com a 
primeira dose, representan-
do aproximadamente 75% do 
nosso público alvo”, afirmou 
Cícero Lucena.

Serão disponibilizados 23 
ginásios com funcionamento 

das 8h às 17h, e seis pontos de 
drive-thru, por 24h, a partir 
das 10h de hoje. Os locais ain-
da não foram divulgados. 

Campina 
Campina Grande deverá 

atingir a população a partir de 
35 anos neste final de sema-
na. De forma decrescente, a 
cidade inicia, hoje, a imuniza-
ção de pessoas a partir de 39 
anos. Amanhã, a faixa etária é 
ampliada para +37 anos e, no 
domingo, serão imunizadas 
pessoas a partir de 35 anos. As 
ações acontecem em mais de 

50 locais, começando a partir 
das 15h de hoje, com alguns 
pontos de vacinação à noite e 
ações em drive-thru. Para ter 
acesso à vacinação o cidadão 
precisa fazer o pré-cadastro e o 
agendamento para um dos lo-
cais de vacinação no site vaci-
nacao.campinagrande.pb.gov.
br ou pelo aplicativo Vacina 
Campina. É necessário apre-
sentar o comprovante de agen-
damento no ponto de vacina-
ção, bem como documento de 
identificação pessoal oficial e 
comprovante de residência do 
Município de Campina Grande.

de investigação policial ou 
processo com direito a am-
pla defesa, a imagem está 
arranhada. É inegável. Co-
nhecíamos o capitão desde 
sempre como um exemplo 
de militar indisciplinado, 
com limitações de aptidão 
administrativa. Alguém que 
nunca exerceu cargos de 
chefia de natureza política 
poderia ser presidente de 
um país como o Brasil. Me 
preocupo com essa atuação 
e repito, não cabe às forças 
armadas do Brasil, com uma 

história como a nossa, assu-
mir o protagonismo político 
do país. Porque, fatos como 
os mostrados na CPI, podem 
manchar a imagem de res-
peitabilidade dos militares”, 
afirmou Marcelo Pimentel.

Segundo o coronel da 
reserva, a associação de 
militares ao governo acaba 
aumentando a militarização 
da política e a politização das 
Forças Armadas na criação 
do chamado “Partido Mili-
tar”, que vem governando 
o país.

Pimentel: “Conhecíamos o capitão como um exemplo de militar indisciplinado”

Foto: Reprodução

Na ocasião, houve a entrega 
de obras que contemplam 

as regiões geoadministrativas 
de Campina Grande, 

Monteiro e Patos



Paraíba
Buracos na rua
Moradores do Valentina Figueiredo, na capital, 
reclamam dos buracos que prejudicam o trânsito 
e aumenta o risco de acidentes. Página 8
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Lançado ontem pela Prefeitura de João Pessoa, acervo digital disponibiliza mapeamento de 1647 a 2021

Atlas Filipeia traz mapas com 
a evolução urbana da capital
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Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O prefeito Cícero Lucena 
lançou ontem o Atlas Filipeia, 
uma ferramenta digital que con-
segue mapear a evolução urba-
na de João Pessoa, apresentando 
as características econômicas, 
sociais e culturais de cada bair-
ro. A plataforma é considerada 
um passo importante para con-
cretizar a ideia ‘João Pessoa na 
palma da mão’, planejada pelo 
prefeito. Produzida dentro da 
prefeitura, não houve nenhum 
custo para implantação da fer-
ramenta que pode ser acessada 
no endereço filipeia.joaopessoa.
pb.gov.br. 

“Esse projeto que nós es-
tamos apre-
sentando não 
é mais um site 
ou um projeto. 
Parte de um 
conceito que 
a gestão tem 
em relação à 
nossa cidade. 
Conceito esse 
que passa pela 
modernização. 
E o uso da fer-
ramenta de tecnologia passa a 
ser algo fundamental para se 
buscar eficiência. É a prefeitura 
mostrando que quem merece 
respeito tem que ter acesso, 
conhecimento do que é feito na 
prefeitura é a população. É um 
processo de transparência”, de-
clarou o prefeito Cícero Lucena. 

Ele afirmou que o lança-
mento do Atlas faz parte do com-
promisso de ter a prefeitura na 
palma da mão. “Quando eu digo 
na palma da mão, são os pro-
cessos que estão andando, que 
o cidadão possa fazer consulta 
para o que precisar de informa-
ção da prefeitura, dar entrada 
num processo, acompanhar esse 
processo, saber o que precisa 
para tirar um alvará”, afirmou.

Diversos mapas da cidade 
de diversas épocas serão dis-
ponibilizados a partir de 1647, 
através de imagens de satélite, 
até 2021. A única ressalva do 
prefeito é que a população evi-
te imprimir. “Estamos com um 
projeto de acabar com o papel 
na prefeitura, ser tudo digitali-
zado, com transparência, para 
que o cidadão saiba o que está 
acontecendo, e esta é a primeira 
etapa dessa plataforma”, ressal-
tou. A solenidade contou com a 
presença do vice-prefeito Leo 
Bezerra, vereadores, autorida-
des e convidados.

Funcionalidades 
Durante o lançamento, 

foram mostradas algumas fun-
cionalidades 
da ferramenta 
como os ma-
pas dinâmicos. 
Como exemplo, 
o prefeito mos-
trou o bairro de 
Manaíra, com a 
área, que é de 
229 hectares, 
uma população 
de 26.369 habi-
tantes, quando 

nasceu, tipo do bairro, ruas pa-
vimentadas, as que estão com 
serviço em andamento, servin-
do, inclusive, de pesquisa para 
estudantes. Há ainda as ruas 
para as quais o prefeito assinou 
ordem de serviço.  Cada situação 
é identificada por cores. 

O que é e como funciona a nova ferramenta
“O Atlas Filipeia é uma platafor-

ma de informações georreferencia-
das e cartográficas de João Pessoa. 
O nosso objetivo é fazer com que a 
população se aproprie do espaço, 
conhecendo suas peculiaridades e 
evolução histórica, e também que seja 
parceira na fiscalização do uso e con-
trole da ocupação do solo urbano”, 
declarou Jordana Coimbra, diretora 
de Geoprocessamento e Cadastro 
Imobiliário. 

O Atlas vai permitir a qualquer 
usuário ter informações espaciais da 
cidade, selecionando as camadas de 
informação que quer visualizar. Estão 
disponíveis todos os dados possíveis 
cartográficos da cidade , desde lote, 
quadra, zoneamento, questões am-

bientais, uma análise completa da 
cidade, como curvas de nível, altitu-
de, relevo, conforme explicou Carlos 
Alberto Ribeiro, técnico responsável 
pelo Atlas Filipeia. 

Também estarão disponíveis 
informações sobre as secretarias 
municipais. Os dados disponibilizados 
estavam arquivados na Prefeitura de 
João Pessoa e, a partir de agora, se 
tornam acessíveis, deixando de ser 
uma planilha estática e sendo repre-
sentadas num mapa. 

“O objetivo é tornar pública a in-
formação para que esteja acessível a 
toda a população. Temos mapas his-
tóricos desde o nascimento da cidade, 
que vai nos permitir acompanhar 
como evoluiu, do Centro Histórico, 

onde tudo começou, até as dimensões 
que ela tem hoje. Os mapas foram 
digitalizados e reinseridos na base 
cartográfica, acompanhando ano a 
ano a expansão”, destacou o técnico.  

A ferramenta também vai permi-
tir fazer um comparativo da evolução 
urbana, mostrando, lado a lado, a 
cidade como era em um determinado 
período e atualmente. Dados que 
só eram disponibilizados através de 
requerimento poderão ser baixados 
direto na ferramenta, sem a necessi-
dade de fazer a solicitação. O over-
lay, um mapa de quadras que serve 
para solucionar os conflitos urbanos 
e oferecer informações territoriais e 
prediais, é um exemplo de informa-
ção que pode ser acessada. 

Atlas Filipeia foi lançado durante uma solenidade realizada ontem pela manhã com a presença do prefeito da capital, Cícero Lucena, e várias autoridades

Foto: Evandro Pereira

Rádio Tabajara

Mural em grafite homenageará Genival Macêdo
Carol Cassoli
Especial para A União

A quarta edição do ‘Con-
curso Arte e Grafite’, da Rádio 
Tabajara, que integra a Em-
presa Paraibana de Comuni-
cação (EPC), já tem sua ven-
cedora. Este ano, a designer 
e ilustradora Renata Venari 
foi a escolhida para homena-
gear o compositor pessoense 
Genival Macêdo. O resultado 
do concurso foi divulgado na 
última terça-feira (14) e a ar-
tista foi à rádio ontem para 
acertar detalhes da execução 
do projeto que dará origem a 
um mural com o tema ‘Cida-
de Jardim’, canção célebre do 
compositor. 

O concurso visa desafiar a 
criatividade da juventude por 
meio da promoção de manifes-
tações artísticas que remetam 
à cultura local e estimulem a 
afetividade da população pelos 
ícones culturais da Paraíba. De 
acordo com o edital, a ideia é 

Acervo on-line tem 
informações sobre 

os bairros com área 
e população, além 
características da 

pavimentação das ruas.

que a proposta seja atingida 
através da ocupação artística 
do muro que cerca a Rádio Ta-
bajara, contribuindo, também, 
para a divulgação do grafite 
como uma das diversas formas 
de arte existentes.

Este ano o tema do edi-
tal, lançado no meio de junho, 
foi a música ‘Cidade Jardim’, 
composta por Genival Macêdo 
e Rivaldo Serrano. Os interes-
sados em concorrer tiveram 

que se inscrever entre os dias 
22 e 28 de junho. A partir da 
inscrição, cada artista teve que 
submeter um projeto de pin-
tura para a área dos muros de 
entrada da rádio, que contam 
com, aproximadamente, dez e 
quinze metros. 

A comissão do júri foi 
composta por um dos respon-
sáveis pela Empresa Paraibana 
de Comunicação, um repre-
sentante da Fundação Espaço 

Cultural e um representante 
da coordenação do curso de 
Design do Instituto Federal da 
Paraíba. Os jurados avaliaram 
os projetos com base na pro-
posta e no conteúdo artístico 
e a vencedora foi a ilustradora 
Renata Venari, que desenvol-
veu sua ideia para o mural em 
apenas 12 horas. 

“É a primeira vez que 
eu participo de um concurso 
cultural. Eu sabia que minha 

proposta era diferente das ou-
tras, mas não tive medo. Espe-
rança é uma coisa que a gente 
sempre deve ter”, enfatizou a 
campeã do concurso, que será 
premiada com R$ 6 mil.

Na tarde de ontem, Rena-
ta se encontrou com o dire-
tor de Rádio e TV da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Rui Leitão, para co-
nhecer o espaço e acertar de-
talhes da execução do mural, 

que deve começar no próximo 
dia 20 e estar pronto até o ani-
versário de João Pessoa, em 5 
de agosto. 

O homenageado
Durante as últimas edi-

ções, o concurso reverenciou 
artistas como Jackson do Pan-
deiro, Sivuca e Genival Lacer-
da. O homenageado deste ano 
é o compositor pessoense Ge-
nival Macêdo, cujo centenário 
de nascimento é comemorado 
este ano. 

Coincidentemente, a pri-
meira canção de Genival, ‘Meu 
sublime torrão’, foi composta 
no ano de fundação da Rádio 
Tabajara, 1937. O artista tam-
bém se destacou na composi-
ção de frevos e outros versos 
como ‘Mundo de intriga’, ‘Rio, 
cidade amor’ e ‘Cidade Jardim’, 
tema do Muro Genival Macêdo. 
Genival faleceu aos 87 anos, na 
cidade de Recife e segue sen-
do motivo de orgulho para os 
paraibanos.

Renata Venari vai iniciar a pintura do mural vencedor do ‘Concurso Arte e Grafite’, promovido pela Rádio Tabajara, na próxima segunda-feira

Foto: Divulgação

Acesse através do QR Code 
o Atlas Filipeia
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Praia Limpa constatou irregularidades em Manaíra, na capital; ligações clandestinas foram fechadas e os infratores multados

Operação notifica 92 imóveis 
por despejo irregular de esgoto

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

A Operação Praia Limpa 
notificou 92 imóveis por lan-
çamento indevido de esgotos 
na rede de galeria de águas 
pluviais (água das chuvas). 
Os dados passados pela Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) são refe-
rentes aos últimos 10 meses 
de atuação da operação. As 
notificações foram feitas no 
bairro de Manaíra, no trecho 
que vai da avenida Flávio Ri-
beiro Coutinho (Retão de Ma-
naíra) à avenida Rui Carneiro. 
Os responsáveis pelos imóveis 
tiveram as ligações irregulares 
bloqueadas e foram orienta-
dos a corrigir o problema. 

A identificação das liga-
ções clandestinas é feita por 
maquinário que percorre as 
galerias e tubulações permi-
tindo a identificação das irre-
gularidades. Quando identifi-
cadas, as ligações são fechadas 
e o fluxo é redirecionado para 
a rede adequada, seja de es-
gotamento ou escoamento 
pluvial.

 A Secretaria de Meio Am-
biente do Município (Semam-
JP) é a responsável por aplicar 
as notificações e multas a par-
tir do trabalho da Secretaria 
de Infraestrutura de João Pes-
soa (Seinfra-JP) e da Cagepa, 
responsáveis por localizar as 
redes clandestinas. 

Segundo a Semam-JP seis 
imóveis que não apresentaram 
defesa nem fizeram a correção 
do problema, foram multados 
em R$ 64.080,66 mil. “Os que 
apresentaram defesa e onde 
constatou-se a correção, não 
houve aplicação de multa. Re-
forçar que lançar esgotos ‘in 
natura’ em corpos d'água ou 
rede de drenagem pluvial é 
considerada infração grave”, 
pontuou Jocélio Araújo, chefe 
de fiscalização da Semam-JP. 

As ações de fiscalização 
da Operação Praia Limpa são 
resultado da parceria entre 
Governo do Estado (Sudema 
e Cagepa), Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP) e 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), e tem como objetivo 
coibir o lançamento indevi-
do de esgotos nas praias da 
capital. 

Sobre a continuidade 
do Praia Limpa e a  possi-
bilidade de expansão para 
outras áreas da capital, a 
Cagepa informou que devi-
do ao impacto causado pela 
pandemia da covid-19, preci-
sou haver uma readequação 
no calendário de atividades 
que serão retomadas no se-
gundo semestre deste ano. A 
intenção é que haja também 
a expansão do programa para 
os bairros de Tambaú, Cabo 
Branco e Bessa. 

Os fiscais da Semam 
atuam verificando denún-
cias que chegam através do 
3218 9208.  Vale lembrar que 
em João Pessoa é o Decreto 
Municipal n° 5433/2005 res-
ponsável por regulamentar 
o processo administrativo 
ambiental e determina que 
o lançamento de esgoto clan-
destino nas galerias pluviais 
ou nos rios, podendo gerar 
multas que variam entre 320 
a 8.823 Ufir (Unidade Fiscal 
de Referência), que atual-
mente vale R$ 37,94.

Cuidados Paliativos

Comissão é implantada no Trauma
Entender o paciente de 

uma forma global e dedicar 
cuidados que proporcionem 
conforto da melhor maneira 
possível, diante dos sinto-
mas de uma doença amea-
çadora da vida, sejam eles 
físicos, psíquicos, sociais e 
até mesmo espirituais. Esse 
é o conceito da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
para cuidados paliativos, 
serviço que começa a ser 
implantado no Hospital 
Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa, 
com a criação da Comissão 
de Cuidados Paliativos. O 
Trauma-JP é a quarta uni-
dade de saúde pública, na 
Grande João Pessoa, a pos-
suir esse serviço.

A comissão é respon-
sável por responder o pa-
recer assistencial, quando 
o paciente está à frente 
de uma doença potencial 
ameaçadora a vida. Segun-
do o coordenador da co-
missão, o médico Alexan-
dre Silva, a prioridade são 
o paciente e a família. “Uma 
vez que não se consegue 
reverter a situação clínica, 
vamos priorizar o conforto, 
a dignidade, o respeito e o 
controle dos sintomas. No 
processo ativo de morte é 
importante a família saber 
que o seu ente querido não 
sofre, não sente dor e não 
está só”, ressaltou.

O trabalho da comissão 
começa no momento em 
que é acionada por um dos 
setores sobre a condição 
clínica do paciente, através 
do sistema eletrônico. É es-

tudado o caso e discutido 
com a equipe que assiste 
ao paciente. Após essas eta-
pas, é marcada a conferên-
cia familiar, que é uma das 
pontas do triângulo; sem a 
conferência, a comissão não 
chega a lugar nenhum. E de-
pois se encerra concluindo 
o parecer do setor que fez a 
solicitação. 

De acordo com a en-
fermeira da comissão, Eva 
Porto, em pouco mais de 
um mês já foram realiza-

das mais de 30 conferên-
cias. “Contatamos a família 
e fazemos a conferência de 
forma a esclarecer todas 
as dúvidas dos familiares. 
Mesmo sendo um momen-
to difícil, nunca registramos 
nenhum conflito”, concluiu.

Outro ponto destaca-
do pelo coordenador é a 
questão do tempo. Para ele, 
quando a pessoa se vê frente 
à morte, a noção do tempo 
muda. Todo minuto é impor-
tante sempre, mas quando 

há a certeza da morte ele 
passa a ser precioso. “Após 
a conferência familiar, fa-
cultamos a visita presencial 
ao paciente, claro, toman-
do todos os cuidados que a 
atual realidade sanitária nos 
impõe, devido à pandemia. 
Neste momento eles podem 
fazer suas orações, preces e 
rezas”, pontuou.  

O diretor-geral do com-
plexo hospitalar, Laecio 
Bragante, destacou a im-
portância da implantação 

da Comissão de Cuidados 
Paliativos. “O Ministério da 
Saúde normatiza a oferta de 
cuidados paliativos como 
parte dos cuidados conti-
nuados integrados no âm-
bito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Fortalecer 
essa Comissão é um passo 
importante para melho-
rarmos o atendimento dos 
pacientes que se encaixam 
no que a OMS aponta como 
doença ameaçadora da 
vida”, afirmou. 

Trabalho da comissão começa no momento em que ela é acionada por um dos setores do hospital e informada sobre a condição clínica do paciente

Para amenizar as conse-
quências da covid-19, a Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), através do programa 
de pós-graduação de fisiote-
rapia, começou projeto iné-
dito no estado com a oferta 
de reabilitação cardiorrespi-
ratória para todas as pessoas 
que foram acometidas pelo 
novo coronavírus, seja as que 
precisaram de internamento 
ou os que tiveram a doença 
de maneira mais leve. O tra-
tamento é destinado aos pa-
cientes com mais de 18 anos 
de idade, que estejam com 
mais de 20 dias recuperados 
da infecção e não tenham 
sido entubados.

Segundo a coordenado-
ra do projeto, a professora 
Maria do Socorro Brasileiro, 
inicialmente as sessões de 
reabilitação serão feitas de 
forma virtual, para evitar a 
propagação da covid-19, mas 
o paciente vai passar por uma 
avaliação presencial antes 
de iniciar o tratamento. “O 
teleatendimento se tornou 

Covid: fisioterapia gratuita na UFPB
comum, então pensamos 
em uma forma de atender 
os pacientes pós-covid sem 
que eles saiam de seus domi-
cílios”, explica a doutora em 
doenças cardiovasculares.

As sessões de fisiote-
rapia acontecem três vezes 
por semana, por um perío-
do de uma hora, e é sempre 
acompanhado por um fisio-
terapeuta e um profissional 
de educação física. “A gente 
sabe que a covid-19 é doen-
ça sistêmica que tem atuação 
diferente em cada corpo hu-
mano e estudos apontam que 
após a recuperação grande 
parte das pessoas apresen-
tam síndromes neuromus-
culares, nos órgãos internos, 
respiratórias e fazer essa rea-
bilitação é importante para 
restaurar os prejuízos dessa 
doença”, ilustra a coordena-
dora do projeto.

O também coordenador 
do projeto, professor Amil-
ton Santos, que é doutor em 
reabilitação cardiovascular 
e fisiologia e do exercício, 
acrescenta: “Nós acredita-
mos que é de suma impor-
tância restaurar os prejuízos 

cionais desenvolvidos para 
quem já teve covid-19”.

A pesquisadora ressal-
ta que o tratamento com as 
sessões de fisioterapia terá 
duração de dois meses de for-
ma virtual, após esse período 
o paciente passará por uma 
nova avaliação presencial 
para saber se as reabilitações 
foram satisfatórias. 

O projeto também visa 
garantir um retorno das fun-
ções motoras, neurológicas 
e cardiorrespiratória dos 
participantes. “Milhares de 
pessoas foram curadas, mas 
continuam com sequelas da 
doença, então essas reabili-
tações vão contribuir não só 
para os nossos estudos cien-
tíficos, mas sobretudo para 
atender a população atingida 
pela covid-19”, enfatiza a fi-
sioterapeuta e integrante da 
pesquisa Paloma Araújo.

Os interessados em fa-
zerem as reabilitações gratui-
tas devem entrar em contato 
através dos telefones (83) 9 
8835-0888 ou (83) 99809-
8771, para passarem pela 
triagem e agendamento da 
avalição inicial. 

Pacientes recuperados da covid-19 têm acesso à reabilitação cardiorrespiratória

Foto: Divulgação
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Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

dessa doença e a reabilitação 
vem com essa finalidade para 
que todos retomem suas ati-
vidades do cotidiano como 
realizavam antes de serem 
acometidos pela covid-19”. 

De acordo com a fisio-
terapeuta Maria Alessandra 
Sipriano, o projeto que come-
çou há apenas quatro dias já 
conta com mais de 50 pessoas 
de João Pessoa inscritas, para 

receberem as reabilitações. 
“Como se trata de uma tese de 
mestrado minha e da colega 
da Paloma Furtado, quanto 
mais pessoas participarem 
melhor. Nosso estudo visa 
avaliar a função pulmonar, 
força muscular periférica e 
respiratória, capacidade de 
exercícios, sono, capacidade 
funcional e qualidade de vida, 
através de exercícios fun-
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Marvin Henriques trocou mensagens com Patrick Nogueira no momento em que ele assassinava tios e primos

Crime na Espanha: acusado 
de participação é absolvido

Marvin Henriques Cor-
reia, acusado de participação 
no assassinato de uma famí-
lia brasileira que morava em 
Pioz, na Espanha, foi absolvido 
ontem pela Justiça. A juíza Ay-
lzia Fabiana Borges Carrilho, 
responsável pelo Segundo Tri-
bunal do Júri de João Pessoa, 
considerou que a conduta do 
réu não é típica. “Não restam 
dúvidas que os fatos narrados 
na denúncia, no que diz res-
peito ao réu Marvin, não cons-
tituem uma infração penal”, 
justificou. 

Por ser uma decisão de 
primeiro grau, cabe recurso. 
A família das vítimas já anun-
ciou que pretende recorrer da 
decisão. “É uma decisão ab-
surda, vergonhosa. Era amigo 
direto. Se ele tivesse pedido 
para que não acontecesse... 
mas, além de tudo, foi ideia 
dele pegar os corpos e esquar-
tejar. Isso é uma palhaçada! 
Vamos recorrer na Justiça até 
as últimas consequências”, 
declarou Wilton Diniz, pai de 
Janaína, uma das vítimas. O 
Ministério Público deve anali-
sar se irá interpor recurso de 
apelação.

De acordo com o advoga-
do de Marvin, Sheyner Asfóra, 
a conduta do paraibano não 
tem relevância jurídica penal. 
“Não se pode confundir uma 
conduta moralmente reprová-
vel com uma ação criminosa. A 
conduta de Marvin Henriques, 
muito embora questionável 
do ponto de vista moral, éti-
co e cristão, não se amolda ao 
tipo penal descrito no art. 121 
do Código Penal, de maneira 
que a sua conduta não foi cri-
minosa”, afirmou. 

A advogada de defesa 
Raylla Asfóra comentou que 

sempre foi defendido que a 
conduta de Marvin era moral-
mente reprovável, mas jamais 
poderia ser julgada como cri-
minosa. 

A magistrada explicou 
que a absolvição sumária é 
a decisão que coloca fim ao 
processo, julgando improce-
dente a pretensão punitiva do 
Estado, quando presente uma 
dessas hipóteses: estar prova-
da a inexistência do fato; estar 
provado não ter sido o réu au-
tor ou partícipe do fato; o fato 
não constitui infração penal; e 
estar demonstrada excludente 
de ilicitude (causa de exclusão 
do crime) ou de culpabilidade 

(causa de isenção de pena).
 “Em que pese a conduta 

do indigitado ter sido abjeta, 
repugnante, amoral, sórdida, 
fria, vil, dentre outros adjeti-
vos negativos, ela não pode 
ser considerada criminosa, 
simplesmente, porque não foi 
descrita na lei penal como tal. 
Percebe-se que há um vácuo 
legal, o qual não pode ser su-
prido pelo Poder Judiciário. 
A função do Poder Judiciá-
rio é fazer justiça, mas não a 
qualquer custo. Ao poder dis-
cricionário de julgar de um 
magistrado cabe os limites do 
nosso ordenamento jurídico. 
É o caso em comento”, observa 
a juíza Aylzia Fabiana Borges.

Entenda o caso
Marvin Henriques foi acu-

sado de homicídio qualificado 
e de ser cúmplice na chacina 
cometida por François Patrick 
Nogueira Gouveia. 

O assassinato da família 
aconteceu na cidade de Pioz, 
província de Guadalajara, no 
dia 17 de agosto de 2016. As 
vítimas foram: Marcos Campos 
Nogueira (39 anos), a esposa 
dele, Janaína Santos Américo 
(40 anos), e os dois filhos do 
casal, de 1 e 4 anos. 

Naquele dia, Marvin 
Henriques, na Paraíba, trocou 
mensagens via WhatsApp 
com Patrick, enquanto este 
executava o crime no outro 
país.  Patrick, depois de matar 
Janaína e as crianças, conta 
a Marvin que esperava o tio 
chegar. O autor do crime dá 
detalhes da ação enquanto o 
amigo aconselha como ele po-
deria fugir. 

A juíza Francilucy Reja-
ne de Souza aceitou a denún-
cia do MP e, com isso, Marvin 
tornou-se réu no processo. Na 
ocasião, foi aceito que ele foi 
peça importante no assassina-
to de Marcos Campos, o último 
morto naquele dia.  Dois anos 
depois, a Justiça espanhola 
condenou Patrick Nogueira 
Gouveia à prisão perpétua, 
após este ter admitido matar o 
casal de tios e primos. 

Patrick está detido desde 
2016, quando se entregou às 
autoridades e confessou ter 
assassinado e esquartejado as 
vítimas. Considerada a punição 
mais grave na Espanha, a pri-
são perpétua pode ser revista 
a cada 25 anos. De acordo com 
o jornal espanhol “El Mundo”, 
o brasileiro foi condenado à 
pena três vezes: pelas mortes 
dos primos e de Marcos. Pela 
morte de Janaína, ele foi puni-
do por 25 de anos de prisão.

Foto: Wikipedia

Combate à sonegação

Sefaz apreende madeira, minérios e 
gás de cozinha sem documento fiscal

A Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefa-
z-PB) realizou operações 
de fiscalização em quatro 
municípios paraibanos e 
apreendeu três carretas 
de madeira, minérios e 
botijão de  gás de cozinha 
(GLP) sem os documentos 
fiscais. As operações fo-
ram realizadas pelas sub-
gerências de Mercadorias 
em Trânsito da primeira 
e a segunda Gerências Re-
gionais, coordenadas pelo 
subgerente da 2ª Região, 
José de Sousa Correia, e 
pelo supervisor da 1ª Re-
gião, Walter Fialho.

As operações aconte-
ceram em municípios das 
regiões da Borborema e do 
Brejo: Picuí, Mari, Belém e 
Sapé. Os auditores fiscais 
das duas Gerências Regio-
nais identificaram que as 
mercadorias estavam sem 
documentos fiscais e foram 
autuadas, com base na legis-
lação do ICMS. Após a conta-
bilidade das apreensões de 
madeira, dos minérios e de 

GLP, foi lavrado o auto de in-
fração com multa e cobran-
ça do ICMS que resultaram 
ao todo na cobrança de R$ 
79.900,00 já pagos e reco-
lhidos aos cofres públicos.

Ações intensificadas 
A Sefaz-PB tem inten-

sificado ações fiscais nas 
cinco gerências regionais 
do Estado para coibir a cir-
culação de mercadoria com 

documentação inidônea, 
pendente de regularidade 
ou sem nota fiscal, com o 
objetivo de combater a so-
negação fiscal e a concor-
rência desleal.

A partir de hoje, o 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB) 
disponibiliza mais um 
serviço on-line, com o 
intuito de oferecer mais 
comodidade e agilidade 
ao usuário. Trata-se da 
implantação da Autori-
zação para Transferência 
de Propriedade do Veícu-
lo (ATPV) no formato di-
gital para os condutores 
com veículos registrados 
a partir do dia 4 de janei-
ro deste ano. O documen-
to poderá ser emitido por 
meio do site www.detran.
pb.gov.br. 

Com isso, o órgão ini-
cia mais uma fase de mo-
dernização no processo 
de emissão dos documen-
tos relacionados ao veícu-
lo, em conformidade com 
a Resolução nº 809/2020, 
do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). A 
mesma norma implantou 
o CRV eletrônico, possi-
bilitando mais facilidade, 
segurança e acesso aos 
documentos, disponíveis 
pelo aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito (CDT), 
portal do Denatran e pe-

los canais de atendimento 
do Detran-PB.

O dia 4 de janeiro 
de 2021 marcou o fim da 
emissão do Certificado de 
Registro do Veículo (CRV) 
em papel-moeda, assim 
como já havia sido im-
plantado o Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) Digital. 
O proprietário, dispondo 
das informações e código 
de acesso do veículo, pode 
emitir os dois documentos 
juntos, em papel A4 e com 
QR Code, na comodidade 
da sua residência ou local 
adequado. 

A ATPV-e, abrevia-
ção de Autorização para 
Transferência de Proprie-
dade do Veículo, é a versão 
digi-tal do documento que 
comprova a transação co-
mercial. Ou seja, quando 
um automóvel é vendido, 
é necessário preencher a 
ATPV-e para que a mudan-
ça de dono seja validada. 
Até janeiro de 2021, este 
documento era conhecido 
como DUT (Documento 
Único de Transferência), 
encontrado na parte de 
trás do CRV.

Detran lança sistema 
digital de transferência

Mercadorias foram apreendidas em Picuí, Mari, Belém e Sapé. Multa e ICMS geraram cobrança de R$ 79.900,00

Foto: Divulgação

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br Fontenelle é investigada por 

racismo contra paraibanos

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia 
Especializada de Crimes 
Homofóbicos, Raciais e de 
Intolerância Religiosa (DE-
CHRADI), instaurou um in-
quérito policial ontem para 
investigar possível crime 
de racismo praticado pela 
blogueira Antônia Fonte-
nelle. Ela fez comentários 
considerados preconcei-
tuosos diante do caso en-
volvendo o DJ paraibano 
Ivis, preso por agressão à 
ex-companheira Pamella 
Holanda.

O delegado titular, Mar-
celo Falcone, explica o proce-
dimento judicial. “Depois que 
a atriz for ouvida, a DECHRA-
DI irá judicializar o inquérito, 
enviando para o Judiciário 
transformá-lo em processo 
penal. A acusada será assegu-
rada o direito a ampla defesa 
e contraditório”, explicou.

Falcone explica ainda 
que o caso tomou uma pro-
porção ainda mais grave por-
que a atriz ofendeu a popula-
ção paraibana e não apenas 
uma pessoa específica.

“Quando você ofende 
diretamente uma pessoa é 
considerado um crime de 
injúria racial, sendo comum 
ou qualificada. A pessoa 
ofendida é a única que pode 
instaurar um inquérito. Mas 
quando você se refere a um 
grupo, população ou comu-
nidade entendemos que é 
uma das modalidades do 
racismo”, elucidou.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

“Paraibada”
Os vídeos das agres-

sões sofrida por Pamella, 
ex- esposa do Dj Ivis, foram 
divulgados em suas redes 
sociais no último domingo 
(11). No dia seguinte, Fonte-
nelle se posicionou sobre o 
assunto da seguinte forma: 

“Esses ‘paraíbas’ fa-
zem um pouquinho de su-
cesso e acham que podem 
tudo. Amanhã vou conta-
tar as autoridades do Cea-
rá para entender porque 
esse cretino não foi preso”, 
declarou.

Após declaração de 
Fontenelle, cantores, artis-
tas e influenciadores pa-
raibanos se posicionaram 
contra o uso da expressa 
“paraíba” de forma pejora-
tiva. Após as críticas, a atriz 
voltou a falar sobre o assun-

to. “Paraíba eu me refiro a 
quem faz ‘paraibada’, pode 
ser ele sulista, pode ser ele 
nordestino, pode ser ele o 
que for. Se fizer paraibada, é 
uma força de expressão”, re-
trucou Fontenelle em outro 
vídeo.

A campeã do BBB21, 
Juliette Freire, se manifes-
tou no twitter contra o co-
mentário da atriz.

“Não é força de ex-
pressão, é xenofobia. Não 
existe ‘ser Paraíba’ e ‘fa-
zer paraibada’. Existe ser 
PARAIBANO/A, o que sou 
com muito orgulho. Tire 
seu preconceito do cami-
nho, que vamos passar 
com a nossa cultura e não 
vamos tolerar atitudes ma-
chistas e xenofóbicas de 
lugar algum”, disse na últi-
ma terça-feira.

Antonia Fontenelle teria feito comentários xenofóbicos nas redes sociais
Nesse ano, Patrick matou 

e esquartejou os tios e 
os primos com quem 
morava na Espanha

2016
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Motoristas se arriscam para superar a buraqueira na área das Ruas Flodoaldo Peixoto Filho e Radialista Newton Júnior

Uma série de buracos têm 
gerado problemas no trânsito 
do bairro Valentina Figueiredo, 
na capital. Além de reclamarem 
dos danos que a falha na pavi-
mentação vêm causando aos 
veículos, os moradores também 
destacam o risco de acidentes 
no local, que dá acesso ao bair-
ro. De acordo com a Secretaria 
de Infraestrutura de João Pes-
soa (Seinfra), a solução do pro-
blema já está em andamento.

Os buracos estão localiza-
dos na rotatória que auxilia o 
cruzamento de veículos entre 
as Ruas Flodoaldo Peixoto Fi-
lho e Radialista Newton Júnior. 
Devido aos problemas na pavi-

mentação, carros, caminhões e 
ônibus têm muita dificuldade 
em circular e grande parte dos 
condutores opta por transitar 
sobre as calçadas para não pas-
sar dentro dos buracos. 

O empreendedor Fábio 
César teme que algum acidente 
grave ocorra em breve. “Até ago-
ra não aconteceu nada pior, mas 
essa rua ainda vai ser motivo 
de um acidente feio”, comenta 
o morador. Ele destaca que os 
problemas começam bem antes 
da rotatória, no início da Rua 
Radialista Newton Júnior, onde 
há o tráfego de muitos veículos 
pesados. 

“Por causa desses bura-
cos os pedestres também têm 
medo de andar na calçada”, diz 
Fábio. Ele conta que já viu pe-

destres sendo sujos de barro 
pelos veículos que não conse-
guiram evitar os buracos. 

Na tentativa de alertar 
condutores, pedestres e auto-
ridades, os moradores até cria-
ram um boneco que chama a 
atenção para o problema. Insta-
lado dentro de um dos imensos 
buracos, o boneco segura uma 
placa que destaca: “Cuidado 
com o tatu”, em alusão ao ani-
mal que, figurativamente, teria 
cavado os buracos na rua.

Em nota, a Seinfra infor-
mou que já tem ciência da si-
tuação da Rua Newton Júnior e 
está trabalhando para resolver 
a situação. Segundo a Seinfra o 
problema é decorrente da obs-
trução das galerias das ruas 
que dão acesso ao bairro. Por 

Carol Cassoli 
Especial para A União

Buracos causam transtornos 
aos moradores do Valentina

Foto: Ortilo Antônio

Moradores colocaram até um boneco com uma placa, que tem os dizeres “Cuidado com o Tatu”, para sinalizar ironicamente a série de buracos nas ruas que aumentam o perigo de acidentes e podem provocar a quebra de veículos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Cabaceiras

Rota Vale do Gramame

Areia

João PEssoA I

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 Busto 
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. Considerada uma prova de 
resistência, a competição em 
João Pessoa vai ter duração 
entre três e cinco horas. As distâncias variam de 81 a 119km. Na etapa de João Pessoa, o percurso 
após a saída do Busto de Tamandaré vai passar por locais, como Shopping Mangabeira e Centro 
de Convenções. O ponto de encerramento será a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes. 
Além do espetáculo da competição em si, o evento trará a João Pessoa uma média de 500 pessoas, 
e será divulgada no mundo inteiro,incentivando assim o turismo. 

Paraíba 
Foto: Teresa Duarte Foto: Teresa Duarte

A Rota Vale do Gramame já está pronta. Um passeio de bicicleta pelo Extremo Oriental das 
Américas até o Vale do Gramame para conhecer a cultura e as histórias de ribeirinhos e quilom-
bolas com condutores de ciclismo e guias locais especializados. Os passeios serão realizados 
nos dias 24/07, 07/08 e 04/09. São cerca de 64 quilômetros a serem feitos em nove horas de 
um passeio repleto de belas descobertas, experiências que passam pelas tradicionais comuni-
dades quilombolas- de Paratibe e Mituaçu- e ribeirinhas. Com início na orla do Cabo Branco, a 
trilha passa pelo Farol no extremo oriental das Américas e segue pelas matas e rios de Barra de 
Gramame. Uma experiência que promete mexer com todos os sentidos proporcionando bem 
estar e qualidade de vida.  Informações sobre vagas e mais detalhes da rota é preciso entrar em 
contato através do instagram @pedagogiaurbanabr

Os Departamentos de Turismo e Cultura e Secretaria de Obras e Serviços Públicos do mu-
nicípio de Cabaceiras, iniciaram a instalação das placas de sinalização turísticas em diversos 
locais. As placas foram colocadas em lugares estratégicos, locais onde ocorrem o maior fluxo 
de turistas na região. Para as placas foi seguido um padrão estratégico de cor, já utilizado no site 
institucional e na Aba direcionada ao Turista, garantindo as informações dos locais e suporte as 
pessoas que visitam nossa Roliude Nordestina.

Após muitos anos fechada e sem apoio mu-
nicipal para funcionamento de logística, uma das 
mais antigas e belas igrejas Paraibana, a Igreja 
do Rosário do Pretos, localizada no município de 
Areia reabriu suas portas. A Igreja do Rosário dos 
Pretos fica localizada em frente à Praça Ministro 
José Américo de Almeida, centro da cidade.  Sua 
construção iniciada no século XVIII em estilo 
barroco e é uma das mais bonitas igrejas neste 
estilo na Paraíba. Os escravos foram os respon-
sáveis pela mão-de-obra utilizada na construção 
e na história de Areia. 

A Paraíba sempre se notabilizou nacionalmente por ser uma das maiores 
produtoras de cachaça do Brasil – seja na qualidade ou na quantidade. 
No chamado ‘Anuário da Cachaça’ 2021, produzido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Secretaria de 
Defesa Agropecuária (SDA), a Paraíba está em sétimo entre os estados que 
mais produzem a cachaça, colocando Areia, na região do Brejo, em quatro 
lugar no ranking de maior número de produtores – 9 – empatado com Alto 
Rio (MG), e atrás apenas de Salinas (MG) – 23 – e São Roque do Canaã (ES) – 
com 10. No total, a Paraíba tem 40 estabelecimentos produtores de cachaça. 
Para divulgar ainda mais a cachaça no país, e de tabela a Paraíba como roteiro 
turístico, a Confraria da Lapada irá fazer uma ação promocional no Distrito 
Federal, quando será realizado o Encontro das Confrarias das Cachaças 
da Paraíba e Brasília, no dia 31 de julho, em um ponto de distribuição 
dos produtos. Estarão presentes rótulos da Nobre, Baraúna, Serra Velha, 
Gregorio, Elite, Triunfo, Aroma da Serra, Turmalina da Serra e W!.

isso a secretaria ressaltou que 
está realizando serviços de 
limpeza na área que terá o pa-
vimento recuperado depois da 
drenagem. 

“A rede de drenagem de 
águas pluviais dessas ruas 
está completamente obstruí-
da, fazendo com que as águas 
retornem para os poços de vi-
sita causando alagamento na 
via, o que provoca buracos”, 
informa a nota.

sERVIÇo
n Para solicitar a limpeza 
das galerias, a população 
deve ligar para a Seinfra, 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 22h, através do 
número 0800 031 1530.

Operação Tapa-Buraco
A Operação Tapa-Buraco realizou ontem 

serviços de manutenção e recuperação da ma-
lha viária em ruas e avenidas de 21 bairros na 
capital paraibana. A operação é um serviço de 
manutenção corretiva, que responde as demandas 
geradas diariamente provenientes do desgaste do 
pavimento.

Ontem, os trabalhos ocorreram em vários 
bairros. Entre as vias onde os serviços foram 
realizados estão às ruas Anita da Costa Colaço 
(Pedro Gondim), Renato de Souza Maciel (Bessa), 
Bráz Cantizane (Costa e Silva), Capitão José Ro-
drigues do Ó (Distrito Industrial) e Comerciante 
Alfredo Ferreira da Rocha (Mangabeira), além 
das avenidas Tancredo Neves (Ipês), Redenção 
(Ilha do Bispo) e Nossa Senhora dos Navegantes, 

Foto: Teresa Duarte
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‘PaVio em Casa’
Começa nesta sexta-feira uma série virtual que concilia 
entrevistas, apresentações solo de novos talentos e 
notícias sobre o universo do violão. Página 12
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Em ‘Meio Estreito’, paraibano Roberto Menezes discorre sobre fé, periferia de Santa Rita e referências culturais dos anos 1990

Falar com Roberto Mene-
zes é certamente interrompê
-lo de alguma outra atividade: 
uma pesquisa científica, uma 
aula ou até uma partida de 
videogame. Só não haveria 
interrupção de um momento 
de escrita literária porque o 
autor separa seis meses entre 
um processo criativo e outro, 
“desligando o cérebro”, como 
ele diz. No momento da entre-
vista sobre o seu novo livro, o 
segundo de contos chamado 
Meio Estreito (Editora Caos 
& Letras), Menezes já havia 
sido atrapalhado duas vezes 
de suas aulas sobre a His-
tória do universo, sendo ele 
doutor em física e professor 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Mas é o uni-
verso criativo do autor parai-
bano que se torna ainda mais 
vasto nessa obra que explora 
sermões religiosos, discor-
re sobre a fé de personagens 
da periferia do município de 
Santa Rita em choque com a 
opressão social e com várias 
referências culturais a partir 
da década de 1990.

Depois de 10 anos do 
lançamento de seu primeiro 
livro de contos, e desenvol-
vendo agora uma narrativa 
em terceira pessoa, Menezes 
traz em Meio Estreito 10 con-
tos inéditos que ele escreveu 
especialmente para esse li-
vro, não sendo, portanto, uma 
coletânea ou antologia. “Cada 
conto tem um papel na his-
tória do livro. É um livro que 
tem uma narrativa indepen-
dente que os contos vão so-
mando à narrativa. Primeiro 
eu pensei na narrativa do li-
vro inteiro e depois fui desen-
volvendo os contos”, explica o 
escritor. A obra entra hoje em 
pré-venda na plataforma do 
Catarse para financiamento 
coletivo, através da editora 
independente de Belo Hori-
zonte (MG).

Fruto de pesquisas filo-
sóficas sobre dois sermões 
religiosos – o Sermão da Mon-
tanha por Jesus Cristo, que 
está presente na Bíblia; e o 
primeiro sermão de Buda, o 
Dharma –, os contos buscam 
trazer uma perspectiva so-
cial de como as doutrinas e a 
cultura cristã moldam a base 
moral das pessoas que vivem 
em estado de pobreza tornan-
do-as resilientes à injustiças, 
e como se dá a busca por esse 
caminho de fé.

“Entrai pela porta estrei-
ta; porque larga é a porta, e es-
paçoso o caminho que conduz 
à perdição, e muitos são os 
que entram por ela” está em 
Mateus 7:13. Nestes discursos, 
Jesus Cristo profere lições de 
conduta e moral que podem 
ser considerados como um re-
sumo dos ensinamentos a res-
peito do reino de Deus e como 
acessá-lo. Já o significado da 
palavra “Dharma” depende 
do contexto, mas pode ser en-
tendido como o caminho da 
justiça, a maneira correta e 
apropriada de agir, dependen-
do das diferentes tradições no 
budismo que são concebidas 
com variações desse caminho 
da retidão. 

“Minha ideia veio daí. 
Meio, nesse caso, não é advér-
bio, é como se fosse o centro”, 
revela Menezes. “Isso é um 
reflexo do que o capitalismo 
passa sobre nós. As pessoas 
precisam se amarrar em algu-
ma coisa. Os personagens se 
sentem oprimidos, mas, mes-
mo assim, tentam arrumar 
uma maneira de continuar 
nessa batalha. Por isso que a 
fé ajuda nesse quesito”, acre-
dita o escritor, que percebeu 
uma urgência em tratar sobre 
esse tema em um momento 
de seguidos lutos com a pan-
demia, crises humanitárias e 
supressões de direitos com a 
política pública federal. “Eu 
quis fazer um livro que falas-
se um pouco sobre como a 
sociedade de uns anos para 
cá, em especial dos anos 1990 
para cá, vem se comportando. 
Como o personagem do nosso 
dia a dia está sentindo esses 
efeitos na sociedade”. 

Física como metáfora
Com sete livros publica-

dos, sendo os mais recentes 
Julho é um bom mês pra mor-
rer (Editora Patuá, 2015), Pa-
lavras que devoram lágrimas 
(Patuá, 2017), Conversa de jar-
dim (Editora Moinhos, 2018) e 
Trago comigo as dores de todos 
os homens (Editora Escaleras, 

2019), em Meio Estreito o au-
tor foge de uma abordagem 
de personagens comuns em 
suas obras anteriores, como 
os escritores e intelectuais em 
crise. Dessa vez, Menezes bus-
ca inspiração em um pai e um 
filho saindo de Santa Rita para 
vender coxinha e din-din na 
praia de Tambaú num domin-
go, tal qual seu pai mesmo fez 
a vida inteira. O escritor vem 
do bairro de Tibiri, na perife-
ria de Santa Rita, de onde se 
mudou apenas recentemente 
para  João Pessoa. “Não que 
os contos sejam biográficos, 
mas refletem muito as coisas 
que eu vi, vivi e como o capita-
lismo faz com que as pessoas 
precisem lutar pela sobrevi-
vência”, esclarece.

Outro paralelo que guar-
da similaridade com a traje-
tória pessoal do paraibano é 
a própria questão religiosa. 
Roberto Menezes é filho de 
evangélicos, e abandonou o 
cristianismo ainda na adoles-
cência, frequentando a igreja 
apenas em obediência aos 
pais. Mas nem seu amor pelos 
estudos da Física confundiu a 
sua admiração por eles. “Exis-
te muita crítica sobre evangé-
licos com Bolsonaro no poder, 
e isso é uma verdade. Mas, por 
ser de uma família evangélica, 
eu fui criado de uma maneira 

que não tenho nenhuma críti-
ca sobre isso. Todas as críticas 
sobre as políticas sociais fo-
ram os meus pais que me de-
ram”, acentua.

Apesar de a narrativa es-
tar em terceira pessoa, o au-
tor confessa que nessa nova 
obra ele está mais próximo 
enquanto narrador compa-
rado com outros livros nos 
quais o próprio narrador uti-
liza-se da voz do personagem. 
“Quando você fala de vários 
personagens, é bom que você 
tenha uma voz parecida para 
guiar o livro. Eu quis unificar 
as vozes que narram e focar 
mais nas características dos 
personagens”.

O aspecto de base reli-
giosa dos contos não está sob 
nenhuma hipótese em con-
fronto com os conceitos da 
Física que o autor, que é tam-
bém pesquisador CNPq com 
profícua produção de artigos 
científicos, poderia produzir. 
O que o aproxima nesse tema 
é seu interesse pelo estudo 
das religiões como o cristia-
nismo e o budismo. “É como 
se fosse minha autoajuda. 
Existem certas verdades que 
guiam a gente na nossa vida: 
ser bom, ser solidário, olhar o 
outro, perceber o outro como 
oprimido – isso me identifica 
muito com outras ideias que 
são políticas”, compara.

Menezes jamais utili-
zou em suas obras literárias 
os conceitos da Física para 
desenvolver enredos que se 
assemelham a uma ficção 
científica, apesar de já ter 
oferecido seus conhecimen-
tos para aconselhar colegas 
escritores que buscam esse 
caminho. Em Meio Estreito, o 
paraibano usa vários termos 
que são da física, mas apenas 
como metáfora, sem que isso 
atrapalhe a leitura ou necessi-
te da consulta a um dicionário 
para alcançar o entendimento. 
Isso se deve ao fato de Mene-
zes distinguir em sua mente 
as suas personas criativas. “Eu 
gosto de diferenciar uma coi-
sa da outra. É como se fossem 
duas chaves. É claro que as 
coisas se contaminam, mas eu 
tento não levar a física para o 
lado de lá e vice-versa”.

O que o aproxima nessa 
obra de sua área de pesquisa 
acadêmica são as leis da natu-
reza, que não são apenas físi-
cas, mas também humanas. “A 
física tenta explicar as coisas 
como se movem. E tem um ca-
minho para as coisas se mo-
verem: existe força, existem 
energias, existem pulsões que 
fazem com que as pessoas si-
gam por esse caminho. Essas 
energias, essas forças, a gente 
pode observar do ponto de 
vista social, emocionais e pes-
soais”, relaciona ele.

Livro de contos relaciona 
religião e opressão social
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse a campanha de 
financiamento coletivo

Segundo o autor (abaixo), a obra não é uma 
antologia ou coletânea: cada conto foi pensado 
para ter um papel na história como um todo 

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação
Obra menciona jogos 
de Arcade, Orkut, Van 
Damme e psicodelia

Em Meio Estreito, seu segundo livro de 
contos que está em financiamento coletivo 
pela editora Caos & Letras e será lançado em 
setembro, Roberto Menezes utiliza-se de uma 
série de referências culturais que oferecem 
camadas de imersão à obra.

Quem viveu a infância ou parte da adoles-
cência na década de 1990 poderá se deparar 
com várias passagens nostálgicas que cercam 
a ambiência dos personagens em um caldeirão 
pop mexido pelo escritor paraibano. “Os anos 
1990 foram tão grandes que 95 e 99 são to-
talmente diferentes”, comenta Menezes.

Há menções diretas nos contos, como aos 
jogos de Arcade do Playtime (os fliperamas), a 
exemplo de Cadillacs and Dinosaurs e Samurai 
Shodown, ou mesmo aos pesados e brancos 
computadores da época, como os Intel 486 e 
386. As citações aos filmes daquele período 
ficam para o lançamento do “novo” filme do 
astro da ação Jean-Claude Van Damme e aos 
cine-pornôs italianos da época. Mas há espaço 
também para referências mais recentes da In-
ternet, como o finado site de relacionamentos 
Orkut – que é do ano 2000. “Essas referências 
são para situar o conto. Eu não faço um conto 
para falar sobre as referências, é o contrário”, 
esclarece Roberto Menezes.

O autor ainda reporta tempos mais recen-
tes em João Pessoa, como o samba da tarde 
na praça Antenor Navarro, ou a história de 
um entregador por aplicativo do UberEats. “A 
vida de um cara no processo de se reconhe-
cer enquanto oprimido, naquela ideia que 
você é um empreendedor, mas se percebe 
como um trabalhador que não tem direito a 
nada”, continua o escritor, que revela ainda a 
existência de contos atuais e metafóricos, os 
quais não é dado o período exato de tempo 
que ele compreende.

Meio Estreito tem também um pouco de 
um tom alucinante com contos que oferecem 
viagens psicodélicas, que Roberto Menezes 
conceitua como sendo “uma psicodelia da vida 
real”, sem utilizar nenhum componente quími-
co para tanto. “Todos os meus livros têm isso, 
menos esse. Nesse eu tirei tudo, nem álcool 
tem nesse livro”, adianta.

Nos contos, há menções diretas de elementos ‘noventistas’ como 
os jogos de Arcade, a exemplo de ‘Cadillacs and Dinosaurs’
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O interventor 
Ruy Carneiro

Sales C. Rolim
Especial para A União

Francisco

As mais expressivas lideranças políticas da Paraí-
ba formaram-se na Era Vargas, em sequência às po-
derosas oligarquias da Primeira República, chefiadas 
por Álvaro de Carvalho e Epitácio Pessoa. Logo após a 
revolução de 1930, figuras como José Américo, Arge-
miro de Figueiredo e Ruy Carneiro atingiram o topo 
como condutores políticos do Estado. Os três firma-
ram suas bases tirando proveito da excessiva radica-
lização política das décadas de 1920 e 1930, que, na 
Paraíba assumiram enormes proporções. As causas 
disso são conhecidas: tentativas modernizadoras do 
governo João Pessoa, sua candidatura na chapa enca-
beçada por Getúlio Vargas, seu próprio assassinato.

Isso todo mundo sabe. E se reproduzem falas 
e escritos, ainda rançosos, no rastro emocional de 
disputas partidárias, como se a história fosse está-
tica, fechada no ciclo antagônico: a favor ou contra 
os perrepistas! De certo modo, a historiografia pa-
raibana incorporou tais deformações. Por isso, im-
porta pesquisar o passado, com objetividade, sem 
menoscabar notáveis contribuições de biografias 
ufanistas, de escritos memorialistas, muito embora 
eivados de intolerâncias, idiossincrasias e mitos.

Isto está em processo de mudança. Novos 
olhares já enxergam nuances ao revolver a história 
política e administrativa paraibana. Busca-se em 
fontes primárias fatos capazes de dar solidez às 
interpretações, que podem abalar verdades cris-
talizadas. Um exemplo? O livro A Paraíba na Era 
Vargas (1940-1945): Elites Políticas e Reforma do 
Estado, de Jean Patrício da Silva (Belo Horizonte: 
Editora Dialética, 2021). Trata-se de estudo aca-
dêmico, derivado de dissertação de mestrado em 
História da UFPB. 

O autor (sócio efetivo do IHGP, professor de 
Direito Constitucional e Ciências Políticas, douto-
rando em História na UNB) fugiu do falso dilema: a 
favor ou contra. Perigosa armadilha, nociva heran-
ça do radicalismo de 1930, na qual muitos incorre-
mos ao escrever acerca da história paraibana. Jean 
Patrício foi além da consulta aos principais jornais 
da época, A União, A Imprensa, aliás, submetidos 
à censura ditatorial! Usou outras fontes primárias, 
leu atas, relatórios, documentos manuscritos em 
arquivos públicos. Remexeu fatos da administra-
ção do interventor, libertando-se da cômoda su-
perficialidade de perfis políticos construídos com 
o fim de induzir a formação de imagens míticas. E 
o fez com olhar crítico para extrair dos fatos, ele-
mentos marcantes da gestão e da personalidade 
de Ruy Carneiro (1940-1945), o delegado do Esta-
do Novo na Paraíba.

Jean Patrício demonstra, também, como o mito 
João Pessoa, ainda pulsante no começo da década 
de 1940, foi usado por Ruy Carneiro para afirmar-
se líder, e executar na Paraíba as determinações do 
comando do Estado Novo. Para isso, ele estuda os 
mecanismos de centralização político-administra-
tiva, implantados pela ditadura de Vargas a fim de, 
ao hipertrofiar o poder executivo estadual, fornecer 
aos interventores instrumentos apropriados que 
formam ou consolidam suas bases políticas. Aqui, 
avulta a análise da criação e funcionamento do Con-
selho Administrativo Estadual e da Comissão dos 
Negócios Municipais e correlatos. Da manipulação 
desses órgãos advém a força política dos interven-
tores da nova ordem varguista. Ruy Carneiro foi o 
grande beneficiário da introdução de tais mecanis-
mos, aliás, criados quando Argemiro de Figueiredo 
era o interventor. José Américo de Almeida é polí-
tico sui generis, por ter sido secretário de João Pes-
soa, escritor, conspirador do movimento de 30, já 
adquirira dimensão nacional como ministro e con-
selheiro de Getúlio, candidato a presidente, antes 
do golpe de 1937.

A formação dessas lideranças políticas parai-
banas, parece óbvio, se deve ao controle do poder 
executivo estadual, como delegados do ditador Var-
gas, ficando as características pessoais em segundo 
plano. Tudo isso se fará mais claro, penso, quando 
forem divulgados outros estudos, na linha da disser-
tação de Jean Patrício, de que é amostra o conjunto 
de textos reunidos no livro Regime de interventorias: 
política e sociedade na Paraíba da Era Vargas (1930-
1945), Editora UFPB, 2020, organizado por Martinho 
Guedes dos Santos Neto e Waniéry Loyvia de Almei-
da Silva.

(*) Presidente da Academia Cajazeirense de Artes e Letras (Acal), autor de 
‘Guerra ao fanatismo: a diocese de Cajazeiras no cerco ao padre Cícero’

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘Contos completos’, de Sérgio Faraco
Queixando-se, ultimamente, de que 

escreve pouco, Sérgio Faraco já manifes-
tou, inclusive, o desejo de abandonar a li-
teratura. E isso como se tal procedimento 
fosse decorrente de uma vontade unila-
teral; como se dependesse dele, exclusi-
vamente dele, essa iniciativa, quando, em 
algumas circunstâncias, os textos mais se 
escrevem do que são escritos. Tanto que 
o propósito de abdicar da condição de 
ficcionista o situou ainda mais no epicen-
tro da criação literária. Daí o recentíssi-
mo e antológico O Prisioneiro de Gaspra 
– conto incorporado a este volume – pre-
conizar, quem sabe, uma nova etapa a ser 
cumprida pelo autor gaúcho, uma vez 
que aponta para um outro veio até então 
inexplorado por ele: o realismo-mágico, 
fantástico, ou que outro nome se dê a 
textos cuja função consiste em transgre-
dir ao máximo a realidade sem torná-la – 
como é o caso de O Prisioneiro de Gaspra 
– inverossímil ao leitor. 

Conquanto breves, os contos de Fa-
raco são frutos de uma maturação cuja 
intensidade pode ser revelada em frases 
e períodos que possuem uma força poé-
tica incomum entre os cultores desse 
gênero literário. Eis um exemplo; este, 
inclusive, com ressonâncias do alumbra-
mento bandeiriano: “Ai, as nádegas da 
prima Nely, como duas metades de uma 
rósea melancia! Ai, as tetas da prima 
Nely, casal de rolinhas com bicos de goia-
ba! E aquele triângulo sombrio no vértice 
das pernas, misterioso, dando calafrios... 
Era a primeira vez que via uma mulher 
nua e jamais me passara pela cabeça que 
elas pudessem ser tão lindas, a ponto de 
dar vontade de chorar”. 

E mais este que, tomando uma expres-
são no sentido próprio quando quem a uti-
lizou certamente o fez no sentido figurado, 
apóia-se na lógica infantil ou naquilo que 
Bérgson convencionou chamar de “comi-
cidade das palavras”: “Esse guri vai longe, 
diziam, sem apontar em que direção”. 

E, para não ser enfadonho, este último 
regido pelo nonsense: “(...) o vinho escuro 
– este, nos beiços de minha avó, era como 
sangue que vertesse para dentro”.

Fosse um narrador inexperiente, o 
desses contos teria tudo para comprome-
tê-los na sua unidade, na medida em que 
a atmosfera poética de que se revestem 
soaria como uma excrescência. Aí, então, 
caso privilegiasse o acessório em detri-
mento do principal, estaria negligencian-
do a sábia lição de Tchekov segundo a 
qual – cito-a de memória – a espingarda 
simplesmente deveria ser excluída do 
conto quando nele não possuísse uma 
função definida.

Pois bem. Em Contos completos, 
lançado pela L&PM Editora, o narrador 
enfoca três núcleos temáticos distintos, 
para tanto lançando mão de suas faculda-
des histriônicas. E isso para um melhor 
rendimento quer dos episódios circuns-
critos à zona fronteiriça do Rio Grande 
do Sul, quer dos que compõem o mundo 
epifânico das crianças e dos adolescen-
tes, quer, por último, dos que tratam da 

via crucis do homem na cidade grande. 
No geral, são textos que enfocam várias 
situações-limite nas quais Faraco, como 
poucos, sabe manter perfeita sintonia 
entre “duração e intensidade”, já que a 
economia de palavras, a concentração e 
a síntese, contribuem de forma decisiva 
para “adequar o ritmo da narrativa ao rit-
mo dos acontecimentos”.

Por último, apenas uma pergunta: 
“Contos completos?”. Não, se considerar-
mos que Faraco é autor de uma obra ainda 
em progresso. Sim, porém, se o julgarmos 
– como de fato ele o é – um ficcionista 
cujos contos, na sua grande maioria, são 
acabados, perfeitos, completos.

nnnnnnnnnn 

Registro
Esparsos noturnos e outros, de Carlos 

Guedes: poeta dos seus desabafos e de 
suas circunstâncias, Guedes articula um 
discurso confessional que, paradoxalmen-
te, soa de forma extrovertida, em voz alta, 
reverberado em muitos decibéis. 

Pelo que sei de Carlos Guedes, do seu 
temperamento inquieto, irresoluto, tenho 
para mim que o homem e a poesia são fa-
ces de uma mesma moeda, se fundem, se 
interpenetram e formam um todo uno e 
indissolúvel. Quero dizer: o homem Gue-
des se reflete na poesia e vice-versa.

Ativista cultural, homem de teatro, 
poeta, que venham outros livros desse au-
tor de Jacarei, São Paulo. A capa do livro é 
de Pedro Paiva e Pedro Koka. O prefácio é 
de Afonso Valente Batista. Tachia Gráfica 
Digital imprimiu. Vale a pena a leitura de 
Esparsos noturnos e outros.

 São textos que enfocam várias 
situações-limite nas quais Faraco, como 
poucos, sabe manter perfeita sintonia 

entre ‘duração e intensidade’ 

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Cultura, memória e tradições locais
Prof. Delzymar Dias

A memória constitui um elemento 
afetivo muito forte e provoca uma ligação 
intensa com o passado e a construção da 
cultura no qual o indivíduo está inserido. 
O compartilhamento das lembranças faz 
com que as pessoas dialoguem e se reco-
nheçam como parte de um grupo social, 
além de fornecer elementos históricos e 
sociológicos para interpretar o tempo e 
todas as suas características.

O historiador Edward Hallet Carr, 
em seu livro O que é história?, diz que, 
logo que nascemos, o mundo começa 
a agir sobre nós e a transformar-nos 
de unidades meramente biológicas em 
unidades sociais. Todo o ser humano 
em qualquer estágio da história ou da 
pré-história nasce em uma sociedade e, 
desde os seus primeiros anos, é moldado 
por essa sociedade.

A memória pode ser utilizada como 
componente mais amplo, como forma de 
identificar fatores gerais de grande im-
pacto no cotidiano, a exemplo da escravi-
dão e os seus diversos legados negativos 
ou os golpes e as ditaduras ao longo da 
República Brasileira. Porém, existe um 
ponto mais específico no qual a memória 
exerce um papel essencial através do 
cultivo e da manutenção das histórias 
locais, geralmente transmitidas por meio 
da oralidade.

Certa vez, ao ministrar uma disci-
plina de Metodologia e Fundamentos 
do Ensino de História em uma turma 
do Curso de Pedagogia, estimulei meus 
alunos e alunas a buscarem memórias de 
fatos, eventos e costumes com os quais 
eles possuíam alguma relação. Dessa 
simples atividade, surgiram preciosi-
dades em forma de memórias e relatos 
que fazem parte do nosso imaginário. 
Comadre Florzinha apareceu em boa 
parte deles. Protetora dos animais e da 
natureza, faz parte do folclore regional 
brasileiro, sendo uma das mais popu-
lares em nossa região. Também apare-
ceram relatos e memórias de grandes 
secas e enchentes, casos sobrenaturais, 
árvores assombradas, histórias narradas 
através da literatura de cordel, leilões 
de quermesse nas festas de padroeira e 

diversas superstições para todos os tipos 
de situações sociais. 

Todo sertanejo já escutou alguma 
história sobre as botijas enterradas no 
passado. Essas memórias transitam en-
tre a realidade histórica factual e o forte 
componente sobrenatural. Várias pes-
soas enterravam suas riquezas em botijas 
e quando havia alguma morte repentina, 
começava-se a especulação sobre o local 
onde o finado havia enterrado seus re-
cursos. Essa informação chegava através 
de um sonho ou até de uma aparição 
daquela alma que desejava paz espiritual. 
A pessoa escolhida para retirar a botija 
só teria sucesso na empreitada se obede-
cesse a algumas regras, como não contar 
a mais ninguém sobre o fato, iniciar a 
busca sempre a meia-noite, nunca olhar 
para os lados ou para trás durante o pro-
cesso e nunca desistir depois de começar. 
As regras variam de acordo com cada 
região, que estabelece os ritos a partir do 
compartilhamento oral das memórias e 
costumes locais. 

Outro tema importante que envolve 
a construção das memórias regionais 
através da oralidade é a religiosidade 
e um dos pontos mais representativos 
são as histórias e as memórias produzi-
das no entorno da Semana Santa. Esse 
período que marca a Paixão, a Morte e a 
ressurreição de Jesus Cristo constituem 
um dos aspectos mais relevantes da 
cultura local. A Procissão dos Homens, 
do Senhor Morto, a Matança do Judas e 
o jejum são alguns exemplos de eventos 
que fazem parte do conjunto de nossas 

memórias para esse período. Desde o 
ano de 2020, a Procissão dos Homens se 
tornou Patrimônio Cultural Imaterial do 
município de Patos, através da aprova-
ção da lei nº 5.399/20.

As melhores histórias desse período 
nascem a partir das memórias daquilo 
que poderia ou não ser feito durante o 
tempo santo. Não podiam ser realizados 
nenhum tipo de serviço doméstico, não 
podia comer carne, falar palavrão ou cas-
tigar os filhos. Correr também era proi-
bido, assim como ouvir música, comer 
doces, namorar, tomar banho e assoviar. 
Esse resgate da memória e dos costumes 
de nossos antepassados se contrapõe a 
atualidade onde essas tradições vêm per-
dendo força, abrindo espaço para novas 
crenças e costumes nas localidades. 

É essencial conhecer a realidade 
cultural e as memórias que construíram 
e continuam presentes nas comunida-
des, sejam elas urbanas ou rurais. Temos 
muito a aprender com cada realidade 
que nos é apresentada, a exemplo da 
Comunidade Quilombola da Serra do 
Talhado, em Santa Luzia, ou as histórias 
que envolvem a irmandade de Nossa Se-
nhora do Rosário dos Pretos, em Pombal.  
A historiadora Verena Alberti, ao falar 
sobre a importância da utilização da his-
tória oral nesse contexto, diz que recupe-
rar aspectos individuais de cada sujeito, 
ao mesmo tempo ativa uma memória 
coletiva, pois, à medida que cada indiví-
duo conta a sua história, esta se mostra 
envolta em um contexto sócio-histórico 
que deve ser considerado.
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Procissão dos Homens, Patrimônio Cultural Imaterial de Patos, faz parte do conjunto de memórias da Semana Santa
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Audiovisual

O Cine Bangüê, cinema da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), exi-
be nesta sexta-feira, através de seu pro-
jeto online, dois curtas-metragens dirigi-
dos pelo cineasta carioca Angelo Defanti, 
incluindo um baseado em Luis Fernando 
Veríssimo. As sessões gratuitas aconte-
cem a partir das 20h, no canal oficial da 
entidade no YouTube (/funescpbgov).

Borá (2017, 14min., classificação in-
dicativa: livre) é o nome da cidade na qual 
a prefeitura denomina como “o menor 
município do Estado de São Paulo”. Po-
rém, em setembro de 2012, um desabafo 
do prefeito da época, feito no Facebook, 
revelou ao mundo um curioso conflito 
local. O resultado foi uma diminuição no 
êxodo dos habitantes e a vinda de novos 
moradores de cidades vizinhas. Perdendo 
seu duvidoso título, tal postagem deixou 
muita gente descontente na região.

Já Maridos, Amantes e Pisantes 
(2008, 12min., classificação indicati-
va: 12 anos) é baseado em dois contos 
de Veríssimo. Usando do humor e de 
metalinguagem, o curta estrelado por 
Paula Braun (de O Cheiro do Ralo) e 
Mateus Solano (de Talvez uma História 
de Amor) mostra um marido (Augusto 
Madeira), quando volta de viagem an-
tes do esperado, e esposa esconde o 
amante dentro do armário. No entanto, 
um par de sapatos desconhecidos pode 
colocar tudo a perder, junto com uma 
equipe de filmagem.

Dentre as produções dirigidas por 
Angelo Defanti estão os longas Meia 
Hora e as manchetes que viram manche-
te (documentário de 2015) e O clube dos 
anjos (2021), seu primeiro longa de fic-
ção, baseado no livro de Luis Fernando 

Veríssimo. Ele também foi roteirista da 
série documental O caso Evandro, para 
o Globoplay.

Lembrando que os curtas exibidos 
no projeto ‘Cine Bangüê Online’ não fica-
rão salvos no catálogo da TV Funesc.

‘Bangüê Online’ apresenta 
curta baseado em Veríssimo

Fotos: Divulgação

EstrEias

spacE Jam: Um Novo LEgado (Space Jam: 
A New Legacy. EUA. Dir: Malcolm D. Lee. Comédia e 
Infantil. Livre). Uma inteligência artificial sequestra 
o filho de Lebron James e envia o lendário jogador 
dos Los Angeles Lakers para uma realidade parale-
la, onde vivem apenas os personagens de desenho 
animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, 
ele precisará vencer uma partida épica de basquete 
contra superversões digitais das maiores estrelas da 
história da NBA e da WNBA. Para essa missão, King 
James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola 
Bunny, dentre outros personagens. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (dub.): 13h40 - 16h30 - 19h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP: 15h40 (dub.); 18h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h45 - 16h30 
- 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h50 
- 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h45 - 
16h50 - 19h; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
15h45 - 17h50 - 20h.

coNtiNUaÇÃo

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 necessidades. Entretanto, ou-
tras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, 
uma família que se considera melhor e mais evoluí-
da. À medida que as tensões entre os novos vizinhos 
começam a aumentar, uma nova ameaça impulsio-
na 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 
5 (dub.): 13h30 - 15h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 13h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
14h40; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h40.

vELozEs E FUriosos 9 (F9 The Fast Saga. EUA. 
Dir: Justin Lin. Ação e Aventura. 14 anos). Dominic 
Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vi-
vem 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 The-
ron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, 
Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, 
inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam 
estar morto. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h30 (dub.) 
- 16h40 (dub.) - 20h45 (leg.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 1 (dub.): 18h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 15h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h30 
- 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h30 - 
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h.

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

que a prepara para se tornar sua agente suprema. 
Porém, o seu próprio governo tenta matá-la quan-
do a União Soviética se desfaz. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (leg.): 18h15 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 13h50 - 16h50 - 19h50; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 9 - MacroXE (dub.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h15 - 17h15 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 21h10; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h - 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 17h - 
20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h15; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h50; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h- 19h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h50; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (leg.): 16h15.

‘Os Croods 2: Uma Nova Era’ é a sequência do longa-metragem de animação indicada ao Oscar em 2014

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Através do QR 
Code ao lado, 
acesse o canal 
oficial da Funesc 
no YouTube

Foto: Divulgação

Com chapa única, Thélio Farias 
é candidato à presidente da 
entidade campinense

Literatura

ALCG faz eleição 
da diretoria

“ALCG – rumo ao futuro” é o nome da chapa úni-
ca – tendo como presidente o escritor Thélio Farias e, 
como vice-presidente, o historiador e escritor Bruno 
Gaudêncio – inscrita para a eleição da nova direto-
ria da Academia de Letras de Campina Grande para 
a gestão 2021-2023. O pleito será realizado hoje, das 
8h às 11h, de maneira presencial, mas com a adoção 
das medidas de prevenção contra a covid-19, na atual 
sede da instituição, no prédio da Furne, no complexo 
do Museu de Arte Assis Chateaubriand, na Avenida 
Floriano Peixoto, 718, no centro da cidade.

Depois de encerrado o evento, haverá a apu-
ração dos votos e o anúncio do resultado, inclusive 
pelo perfil no Instagram da entidade (@academia-
deletrascg). A data da posse ainda será marcada 
e, dependendo da situação se a crise sanitária não 
permitir que ocorra presencialmente, será realizada 
por meio de videoconferência.

A busca de parcerias com o Governo do Estado 
da Paraíba e com a Prefeitura de Campina Grande, 
além de outros municípios, com o objetivo de incluir 
livros dos acadêmicos no currículo escolar e, tam-
bém, levar os acadêmicos a debater suas obras em 
escolas públicas e particulares são algumas das pro-
postas de Thélio Farias, na campanha à presidência 
da ALCG. “Pretendemos intensificar a pactuação 
com os órgãos estatais, notadamente com a Secreta-
ria de Educação, no intuito de incentivar a adoção de 
livros de autores paraibanos. Não podemos esque-
cer da máxima de Tolstói: ‘Se quer ser universal, fala 
da tua aldeia’”, disse Farias. 

“A candidatura à presidência nasceu natural-
mente. Primeiro como sugestão de vários acadê-
micos e com apoio do atual presidente, professor 
Josemir Camilo de Melo. Em segundo lugar, é a rea-
lização de um sonho de infância, tendo em vista que 
fui testemunha, ainda criança, da ALCG na casa do 
advogado Amaury Vasconcelos. Por último, acredito 
que poderia contribuir para consolidar conquistas 
da atual gestão e avançar muito mais em defesa dos 
livros e da literatura local, inclusive na luta por uma 
sede própria para a Academia”, analisou Thélio, jus-
tificando a razão de disputar o pleito para a entida-
de, que é composta de 40 cadeiras, das quais nove 
estão vagas. “Infelizmente, perdemos vários aca-
dêmicos, nos últimos anos, nomes luminares como 
Lourdes Ramalho, Juarez Farias e Josué Sylvestre”, 
disse o candidato. 

A retomada da coleção Academicus, em parce-
ria com instituições, como a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) e Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), no intuito de republicar obras 
clássicas de patronos e membros da ALCG; a criação 
de um Prêmio Literário, que poderá ser feito por 
meio de parceria com o poder público, ou institui-
ção privada; a criação do selo editorial ALCG, para 
publicação de livros dos acadêmicos e de autores 
paraibanos; e a realização de um café literário, um 
programa mensal com membros da ALCG, em uma 
livraria da cidade, em convênio com a TV Itararé e 
TV UEPB, são outras propostas da chapa encabeça-
da por Thélio Farias.

A retomada da publicação da Revista da ALCG 
também é outra proposta. “A revista da Academia, 
que há anos não vinha sendo produzida, será lança-
da brevemente, em uma edição especial em homena-
gem aos 40 anos da entidade, com artigos, matérias, 
memórias, discursos, edição que marcará as quatro 
décadas da instituição. O lançamento será no dia da 
posse da nova gestão, marcando o último ato da ope-
rosa gestão do presidente Josemir Camilo”, informou 
Thélio Farias, cuja chapa ainda inclui os nomes de Va-
léria Vanda Xavier Nunes (secretária) e José Edmilson 
Pereira Rodrigues (tesoureiro).

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Cenas dos curtas-metragens ‘Borá’ (acima) 
e ‘Maridos, Amantes e Pisantes’ (abaixo) 
que serão exibidos gratuitamente hoje no 
canal da Funesc na Internet



Cultura

Começa hoje e segue 
pelas próximas cinco quin-
tas-feiras o projeto de apre-
sentações virtuais de vio-
lonista da ‘PaVio em Casa’ 
2021. Com o objetivo de 
manter ativo o vínculo en-
tre os amantes do violão e 
os profissionais especialis-
tas no instrumento, o for-
mato de transmissões ao 
vivo pela Internet concilia 
entrevistas, apresentações 
solo e notícias do mundo do 
violão. Estreando a edição 
deste ano, o evento desta 
sexta-feira recebe os mú-
sicos pessoenses Mariana 
Bulhões e Erivaldo Capitu-
lino. A transmissão ocorre a 
partir das 19h30 através do 
perfil no Instagram do Pa-
Vio (@paraiba_violoes).

“Eles são muito talen-
tosos e vêm com a pega-
da da juventude. Trazem 
um vigor novo e têm o 
que acrescentar”, define 
o fundador do coletivo de 
músicos PaVio, composi-
tor, arranjador e produtor 
Bruno Marinheiro, sobre 
as atrações de logo mais. 
“São os violonistas que 
em pouco tempo estarão 
representando o melhor 
do instrumento na Paraí-
ba. Essa é uma boa opor-
tunidade para conhecer 
o trabalho deles”, destaca 
Marinheiro.

Com a característica 
de demonstrar a diversida-
de da música instrumental 
produzida no Estado, a edi-
ção deste ano abre espaço 
para os novos integrantes 
do coletivo. As apresenta-
ções virtuais devem ficar 
em um caminho mediano 
entre o popular e o erudi-
to. “A maioria toca um re-
pertório erudito, porque, 
mesmo quando ele é mais 
popular, ganha um viés 
clássico na forma de pre-
parar, apresentar e tocar”, 
classifica ele. 

Atualmente cursando 
o superior em Música na 

Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Erivaldo 
Capitulino é técnico em 
Instrumento Musical pelo 
Instituto Federal da Paraí-
ba (IFPB) e participou da 
Camerata de Violões e Cor-
das Pinçadas. Ele também 
fundou o Grupo Musical 
Sons do Nordeste e o duo 
Os Nordestinos. No reper-
tório de hoje, Capitulino 
deve trazer suas influên-
cias da música brasileira, 
cubana e espanhola. 

“Nós já estamos traba-
lhando a um bom tempo na 
elaboração dessas lives. A 
ideia desse projeto é tra-
zer a cultura violonística 
e propor oportunidades 
interessantes para a gente 
que precisou se reinven-
tar e procurar alternativas 
para continuar trabalhan-
do durante a pandemia”, 
frisa o músico que trará 
obras de Dilermando Reis 
(1916-1977), Leo Brouwer 
(1939) e Francisco Tárrega 
(1852-1909).

Já Mariana Bulhões 
prepara um repertório que 
busca agradar públicos 
diferentes, diversificando 
suas referências eruditas 
e populares. “Na live, irei 
tocar peças do repertório 
tradicional do violão como 
‘Andante Religioso’ (M. Car-
cassi) e ‘Romance de Amor’ 
(Anônimo), como também 
meu arranjo para violão 
da música da série Game 
of Thrones (de Ramin Dja-
wadi), além das músicas 
brasileiras como ‘Garoto’ 
(de Jorge do Fusa) e ‘João 
e Maria’ (de Sivuca e Chico 
Buarque)”, adianta a instru-
mentista paraibana.

“Tocar violão é sempre 
um momento de paz para 
mim, fico feliz de poder ma-
tar um pouco da saudade 
de tocar em público, mas 
agora nos palcos virtuais”, 
pontua Mariana que, com 
apenas 19 anos de idade, já 
concluiu os cursos de Vio-
lão e Musicalização na Es-
cola Estadual de Música An-
thenor Navarro (EEMAN), 

onde integrou a Orquestra 
de Violões. Ela também é 
professora de violão e gui-
tarra na Escola de Música 
Fermata e desde 2019 faz 
parte da Orquestra de Vio-
lões da Paraíba (OVPB).

Além das duas atra-
ções de abertura, o projeto 
‘PaVio em Casa’ traz em sua 
programação no dia 23 de 
julho os músicos Ewerson 
Carvalho e Thiago Bandei-
ra. Na semana seguinte, no 
dia 30, será a vez de acom-
panhar a apresentação de 
Jaelson Farias. Já no dia 6 de 
agosto, o PaVio abre espaço 
mais uma vez para uma du-
pla de novos integrantes do 
coletivo, com os instrumen-
tistas Arthur Nascimento e 
Ridalvo Arruda. No dia 13 
quem pega seu violão para 
realizar a apresentação é o 
músico Rafael Cardoso. Fe-
chando a edição deste ano, 
a iniciativa recebe o dedi-
lhar do jornalista e violo-
nista Wellington Farias.

A PaVio é um coleti-
vo de músicos que desde 
2010 abre espaço para a 
divulgação e produção do 
violão na Paraíba, desen-
volvendo projetos como o 
‘Violadas’, espetáculos in-
dependentes, além de di-
versas ações em parceria 
com universidades e cen-
tros culturais.

Desde então, já foram 
realizadas mais de 70 edi-
ções do projeto, que em 
2021, pelo segundo ano 
seguido, será realizado de 
forma online em respeito 
as restrições de distancia-
mento social.

Apresentações virtuais mostram 
novos talentos do violão na PB

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

Começa hoje uma série do projeto ‘PaVio em Casa’ que concilia entrevistas, shows solo e notícias sobre o instrumento
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 

Instagram do PaVio
Com apresentações que ficam entre o popular e o erudito, a edição deste ano abre espaço para os novos integrantes 
do coletivo, como os músicos pessoenses Mariana Bulhões (acima) e Erivaldo Capitulino (abaixo), que abrem o evento

Fotos: Divulgação

E se o número 6 fosse 9? Bastaria colo-
cá-lo de cabeça pra baixo. Mas, se seis 
pessoas fossem nove?... 

       Não seria uma questão de inversão. 
De cada uma de três delas seriam reti-
radas porções físicas, astrais, mentais, 
compondo mais três. Para a ciência seria 
passar por um impossível vão. Para os 

Jimi Hendrix: um guitarrista que até hoje é insubstituível
oficiais das religiões oficiais seria mais 
que heresia. 

nnnnnnnnnn

Se alguém acha que este papo ‘tá 
qualquer coisa pra lá do Nepal, onde tudo 
é mais barato, segundo dizia o saudoso 
Zé Rodrix, lembro que no dia 18 de junho 
se completaram 51 anos da morte de Jimi 
Hendrix (ilustração). 

Um guitarrista até agora insubstituí-
vel. O albino Johnny Winter chegou perto. 
Apenas perto. Pois é, Jimi Hendrix com-
pôs e gravou ‘If six was nine’. Dois anos 
antes de morrer, a também rebelde Cássia 
Eller gravou a música de Hendrix. 

Aqui vai um trecho da  tradução de ‘If 
six was nine’: 

“Se o sol se recusar a brilhar, eu não 
me importo. Se as montanhas caírem no 
oceano, deixe estar, não é comigo. Tudo 
bem, porque eu tenho o meu próprio mun-
do para observar e eu não vou copiar você. 
Agora, se 6 se tornasse 9 (...) Conservado-
res de colarinhos brancos passam rapida-
mente pela rua, apontando seus dedos de 
plástico para mim. (...) Vá em frente, Senhor 
Homem de Negócios, você não pode se 

Como nada é eterno neste cosmo – ou 
cosmos, como assim quiserem –, torno-me 
cosmopolita até no amor. 

É que “sou assim, desse jeito mesmo, 
desse mesmo jeito”, como gravou o pop 
trovador potiguar paraibano Gustavo Mag-
no em ‘Amores eternos’. Na verdade, por 
mais eterno, carente, profundo e merecido 
que seja o amor, “tão logo seja cedo, esque-
ço teu endereço”.

Não faço louvação aos chamados “ga-
rotos de programa” (ou garotas), mesmo 
sabendo que eles/elas merecem viver 
intensamente esse tipo de amor, por mais 
fugaz que seja. Às vezes, fazem por dinhei-
ro e não acho nada demais. Trocam-se 
outras coisas.

O pop trovador deixou registrado em 
disco: “Dê-me o amor que preciso. Diga-
me quanto de amor mereço. Diga-me um 
valor, um preço pelo apreço”...

Quem não precisa de amor? Não há 
idade que faça parar o precisar de amor.         

Temos casos históricos, entre homo e hete-
rossexuais, homens com homens, mulheres com 
mulheres, homens com mulheres. 

Como foi belo o amor de Federico Fellini e 
Giulietta Massina... 

Para mim, a melhor definição de amor é a 
intensa inclinação, de caráter afetivo e sexual, de 
uma pessoa por outra. 

Como escreveu Vinícius de Moraes (foto) no 
Soneto da fidelidade: 

“Eu possa me dizer do amor (que tive): que 
não seja imortal, posto que é chama, mas que 
seja infinito enquanto dure”.

Perdi um grande amor, mas ao menos em 
mim ele continuará infinito enquanto durar. Nes-
se dia, “tão logo seja cedo, esqueço teu endereço, 
eterno amor”.

Nada deve diminuir ou anular nossa capaci-
dade de amar em suas várias formas.

vestir como eu”. Grande Jimi Hendrix. Que 
o número 6 também seja 9.

Que o amor seja 
infinito enquanto dure

Foto: DivulgaçãoImagem: Divulgação
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Texto aprovado ontem pelo Congresso praticamente triplica os recursos para propaganda na campanha do próximo ano

O texto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
para 2022, que foi aprova-
do ontem pelo Congresso, 
prevê o aumento do fundo 
eleitoral para quase o triplo, 
passando de R$ 2 bilhões 
para R$ 5,7 bilhões. Texto 
agora segue para sanção 
presidencial. 

O dispositivo foi incluí-
do pelo relator do projeto, 
deputado Juscelino Filho 
(DEM-MA), e recebeu vá-
rios questionamentos de 
alguns deputados e sena-
dores. No entanto, ainda 
assim a medida foi aprova-
da pela Comissão Mista de 

Orçamento (CMO). 
Os recursos do fundo 

são divididos entre os parti-
dos políticos para financiar 
as campanhas eleitorais do 
próximo ano. De acordo com 
o texto, a verba do fundo será 
vinculada ao orçamento do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
prevendo 25% da soma dos 
orçamentos de 2021 e 2022.

Na opinião da senadora 
Daniella Ribeiro (Progres-
sistas), esses pontos fazem 
parte de uma reforma elei-
toral, que tem sido deba-
tida e votada nos últimos 
dias no Congresso. Segun-
do ela, são ajustes que evi-
tam a corrupção e a troca 
de favores. “Com relação à 
comunicação dos partidos 
com a população, através 
do rádio e da TV, que será 
retomada, e a questão do 
financiamento público, são 
ajustes que vamos fazen-
do com as novas regras que 
evitam a corrupção e a troca 
de favores, como acontecia 
na época do financiamen-
to privado das campanhas 
eleitorais”, disse.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Orçamento de 2022 prevê 
R$ 5,7 bi para fundo eleitoral

Mulheres participantes
PEC amplia participação feminina nos percentuais das eleições e é vista 
com bons olhos pelas paraibanas. Vereadora em Campina Grande, Ivonete 
Ludgério (PSD) vê mudança como avanço na luta por igualdade. Página 14 Fo
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Um dia antes da aprova-
ção da LDO, que determina 
as metas e prioridades para 
os gastos do governo federal 
no ano que vem, o Senado 
aprovou a retomada das pro-
pagandas partidárias em rá-
dio e televisão. No entanto, 
o tempo de propaganda dos 
partidos nas emissoras não 
será mais gratuito.

O relator, senador Carlos 
Portinho (PL-SC), apresen-
tou uma proposta alterna-
tiva estipulando pagamento 
pela divulgação partidária 
nas emissoras, que será cus-
teado com um aumento dos 
recursos repassados pela 
União ao Fundo Partidário. 

Um dos questionamen-
tos feitos em meio a possi-

bilidade do fim da gratui-
dade nas propagandas, é a 
possibilidade dos partidos 
menores terem menos tem-
po de propaganda. Na opi-
nião do presidente do PSOL 
na Paraíba, Tárcio Teixeira, 
é isso o que vai acontecer. 
“Significa dizer que quem 
vai ter mais tempo de TV vai 
ser o centrão e os envolvidos 

na corrupção da vacina. Vai 
ser dar voz a um genocídio 
e não dá voz a diversidade”, 
defendeu. 

De acordo com ele, há 
uma distorção do assunto 
quando ele é repassado à 
população. “A propaganda 
gratuita muitas vezes é tra-
tada como demagogia pelos 
poderosos, e distorcida nos 

debates com a população. 
Esse processo de propagan-
da eleitoral gratuita deve 
existir para garantir as dife-
renças, a pluralidade e impe-
dir que esses poderosos nos 
calem”, ressaltou. 

Sobre
O fundo de financia-

mento de campanha foi 

criado após a proibição 
do financiamento privado, 
em 2015, pelo Supremo 
Tribunal Federal, sob o ar-
gumento de que as gran-
des doações empresariais 
desequilibram a disputa 
eleitoral. Nas eleições de 
2018, foi criado o fundo de 
R$ 2 bilhões com recursos 
públicos.

Valor do fundo sai de  
R$ 2 bilhões para 
R$ 5,7 bilhões, a 

partir de dispositivo 
adicionado por relator

Senadora Daniela Ribeiro (PP) acredita que mudanças fazem parte de uma reforma eleitoral debatida no Congresso

Foto: Divulgação / Agência Senado

Texto define fim da propaganda eleitoral gratuita 

Em Brasília

Secretário discute saúde 
da Paraíba com ministro

O secretário execu-
tivo de Representação 
Institucional (SERI-PB), 
Adauto Fernandes, se re-
uniu ontem, em Brasília, 
com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, para 
cobrar do Governo Fede-
ral pautas referentes ao 
estado da Paraíba. 

Entre as questões dis-
cutidas, está a liberação de 
emendas parlamentares, 
que irão beneficiar hos-
pitais da Rede Estadual; o 
projeto de vacinação em 
massa do município de 
Sousa; e a habilitação de 
leitos da Maternidade Pe-
regrino Filho, em Patos, 
Sertão da Paraíba. 

De acordo com Adau-
to Fernandes, essa é uma 

forma de fazer com que o 
Governo Federal cumpra 
o seu papel. “O papel da 
secretaria é justamente 
fazer esse acompanha-
mento das ações do es-
tado da Paraíba junto ao 
Governo Federal. O Estado 
vem fazendo o seu papel, 
a Bancada Federal da Pa-
raíba vem fazendo o seu 
papel, e estamos cobran-
do do Governo Federal o 
papel dele”, disse. 

Na opinião do secre-
tário, a reunião teve um 
retorno positivo para a 
Paraíba. “O ministro ficou 
de avaliar as demandas 
sobre o projeto de vacina-
ção em massa. As emen-
das parlamentares serão 
pagas e a questão da habi-
litação dos leitos também 
foi solicitada”. Ele com-
pletou ressaltando que a 

Maternidade de Patos tem 
uma relevância para todo 
o Sertão do Estado, já que 
também atende às cidades 
vizinhas. 

Além disso, também 
participou da reunião o 
deputado federal Wil-
son Santiago (PTB), que 
tratou sobre a vacinação 
populacional em massa 
da população de Sousa. 
O município foi escolhido 
para realizar o possível 
projeto piloto, a partir da 
testagem de toda a popu-
lação acima de 18 anos 
e, posteriormente, com a 
vacinação em massa, na 
construção de uma parce-
ria entre o Governo do Es-
tado, Ministério da Saúde, 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e o labora-
tório responsável pela fa-
bricação dos imunizantes.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Na pauta do secretário Adauto Fernandes (dir.), emendas para hospitais paraibanos e habilitação de leitos

Foto: Divulgação

Processos cíveis já 
migrados para o Processo 
Judicial eletrônico (PJe), em 
dezenas de varas do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, 
estão sendo descartados 
sistematicamente. A me-
dida atende às diretrizes 
estabelecidas pelo Comitê 
Permanente de Preserva-
ção e Gestão Documental 
do TJPB. De acordo com o 
Tribunal, essa prática traz 
ganhos ao meio ambien-
te, aos espaços físicos dos 
fóruns de todas as comar-
cas, além gerar emprego 
e renda às cooperativas e 
trabalhadores que atuam 
no segmento de reciclagem.

Até a última terça-feira 
(14), foram publicados no 
Diário de Justiça eletrônico 
(DJe), 94 editais que trazem 
as listagens de eliminação 
de processos judiciais em 
138 unidades judiciárias. A 
meta é descartar, neste ano, 
50 mil processos até chegar 
a mais 200 mil processos 
arquivados, respeitando o 
patrimônio histórico e to-
das as normas ambientais.

O presidente do Tribu-
nal de Justiça, desembarga-
dor Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, comentou a me-
dida. “Certamente, vamos 
continuar avançando com 
o descarte dos processos. 
Com isso, ganha o próprio 
Tribunal e toda a sociedade, 
já que os fóruns terão mais 
espaço, gerando mais con-
forto, segurança, higiene e 
uma tramitação processual 
mais célere”, avaliou.

TJPB vai descartar 50 mil 
processos já digitalizados

A coordenadora do Co-
mitê Permanente de Preser-
vação e Gestão Documental 
e vice-presidente do TJPB, 
desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, 
falou sobre o descarte de 
documentos institucionais 
observando os critérios de 
responsabilidade social e 
de preservação ambiental, 
por meio da reciclagem do 
material descartado.  “A des-
tinação dos processos arqui-
vados sempre foi motivo de 
preocupação para o Poder 
Judiciário, em razão da ne-
cessidade de espaço físico 
para seu armazenamento, 
situação agravada com a 
migração dos processos fí-
sicos para Processo Judicial 
eletrônico”, comentou a ma-
gistrada.

O diretor administrati-
vo do Tribunal e integrante 

do Comitê, Falbo Abrantes, 
informou que depois da pu-
blicação dos editais o Judi-
ciário aguarda 45 dias e só 
depois é feito o recolhimento 
dos cadernos processuais 
para a picotagem e destina-
ção do material. 

Ações criminais
O descarte dos proces-

sos criminais físicos também 
migrados para o PJe será fei-
to a partir do processo ano, 
já que o Processo Judicial ele-
trônico criminal só teve iní-
cio em julho do ano passado. 
A Diretoria de Tecnologia da 
Informação do TJPB (Ditec) 
vai desenvolver um software 
exclusivo para classificar os 
processos físicos criminais 
arquivados quanto a sua 
temporalidade e, assim, eli-
miná-los dentro dos padrões 
convencionados.

Foto: Divulgação / Ascom-TJPB

Meta para 2021 será 
aplicada nos anos 

seguintes, até eliminar 
200 mil processos físicos



Políticas

PTB e Podemos tiveram dia de reviravoltas nos diretórios de João Pessoa, projetando os caminhos para o próximo ano

As eleições do próximo 
ano já estão causando revi-
ravolta nas regionais e mu-
nicipais dos partidos políti-
cos e, ontem, na Paraíba, à 
revelia dos deputados esta-
duais integrantes, e pegan-
do os próprios dirigentes 
de surpresa, duas legendas, 
Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB) e Podemos, já se 
anunciaram que estão “sob 
nova direção”.

O deputado estadual 
Wilson Filho foi definitiva-

mente confirmado como 
ex-petebista. Isto porque, 
por decisão do dirigente es-
tadual da legenda, o comuni-
cador Nilvan Ferreira, o novo 
presidente do PTB em João 
Pessoa é Eudócio Dantas.

“É o começo da prepa-
ração do partido para as 
próximas eleições”, resu-
miu Nilvan. Para compor os 
demais cargos na direção 
do partido foram indica-
dos os nomes de: Leonardo 
Madruga(vice), Viviana Me-
nezes(secretária-geral), Ca-
line Maria(1ª Secretária) e 
como Membros Dirigentes 

Alberto Domingos e Manuel 
Ferreira.

Nilvan explicou que, 
juntamente com esses no-
vos dirigentes, vai trabalhar 
a preparação do partido 
para renovação do diretó-
rio municipal nos próximos 
meses, ocasião em que os 
novos dirigentes serão efe-
tivados através de eleição. 
O PTB só tinha Wilson Filho 
como deputado estadual

Já o partido Podemos 
da Paraíba - que era presidi-
do por Galego do Leite, tem 
à frente, agora, o secretário 
do Procon de João Pessoa, 

Júnior Pires. Os três depu-
tados estaduais da legenda 
(João Gonçalves, Edmilson 
Soares e Branco Mendes) 
andam evitando tratar do 
assunto.

O clima de surpresa 
no Podemos foi confirma-
do pela Secretária de Es-
tado da Articulação e do 
Desenvolvimento Social, 
Ana Cláudia Vital do Rêgo, 
e pelo seu correligionário e 
ex-presidente da legenda, 
o ex-vereador de Campina 
Grande,Galego do Leite.

Ana Cláudia Vital do 
Rêgo, disse ontem que não 

foi comunicada pela dire-
ção nacional do Podemos 
sobre as mudanças reali-
zadas na direção do par-
tido na Paraíba.Esposa do 
senador Veneziano Vital do 
Rego e candidata derrota-
da à prefeitura de Campi-
na Grande no ano passado, 
Ana Cláudia disse que não 
foi comunicada sobre nada 
pela presidente nacional da 
legenda, Renata Abreu, com 
quem esteve há poucos dias 
no Congresso Nacional.

“Realmente, foi uma 
surpresa”, resumiu ela, ao 
considerar o ato uma inter-

venção da nacional e con-
fessar que, assim como ela, 
ninguém da direção local do 
partido estava esperando 
tal decisão.

Ainda no começo da 
tarde de ontem, o presi-
dente estadual do MDB na 
Paraíba, senador Veneziano 
Vital do Rêgo, anunciou que 
o seu partido está de portas 
abertas para receber as fi-
liações não somente de sua 
mulher, Ana Cláudia, como 
também de todos que foram 
atingidos ou estiverem insa-
tisfeitos com as mudanças 
no Podemos da Paraíba. 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Partidos mudam configuração 
de olho nas eleições de 2022
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Ampliação da participação feminina repercute

Famup contempla 17 cidades com projeto

Importante para am-
pliação da representação 
feminina na Política e tam-
bém para evitar o uso de 
mulheres como “candidatas 
laranjas” nas campanhas. 
Foi assim que deputadas, 
vereadoras e outras mulhe-
res paraibanas receberam 
a decisão tomada anteon-
tem pelo Senado Federal, 
ao aprovar a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 18/2021 

A decisão, inicialmente 
restrita para cargos de elei-
ção proporcional (para ve-
reador, deputado estadual 
e deputado federal) amplia 
a participação das mulheres 
no direito de conta com pelo 
menos 30% dos fundos par-
tidários e eleitoral, também 
para as eleições majoritá-
rias (prefeito, governador, 
senador e presidente). Bem 
como direciona idêntico 
percentual na distribuição 

de média dos candidatos 
por cada partido.

A deputada Cida Ramos 
(PSB) recebeu a informa-
ção com satisfação porque 
a representação feminina 
na política, segundo ela,é 
muito prejudicada e, conse-
quentemente, muito reduzi-
da em relação aos homens. 
“Basta ver a quantidade de 
mulheres nos plenários da 
Assembleia e das Câmara, 
assim também como nos 
cargos de direção dos par-
tidos”, afirmou a parlamen-
tar, ao salientar que o Se-
nado fez justiça e que esses 
avanços na participação do 
fundo partidário e na pro-
paganda já devem trazer 
resultados positivos nas 
próximas eleições.

Ela disse que é funda-
mental que essas abertu-
ras de espaços continuem 
acontecendo, tendo em vis-
ta que o contexto da política 
partidária é muito mascu-
lino e vive uma realidade 
que precisa ser revista. “Na 

Dezessete cidades pa-
raibanas já foram benefi-
ciadas pelo projeto ‘Muni-
cípios: Prato Cheio para o 
Desenvolvimento’ nas suas 
três primeiras fases. Ao 
todo no Brasil foram be-
neficiadas mais de 200 mil 
famílias. A iniciativa é de-
senvolvida pela Confede-
ração Nacional de Municí-
pios (CNM) e a Associação 
dos Membros de Tribu-
nais de Contas do Brasil 
(Atricon) com o apoio do 
Sebrae Nacional, da Asso-
ciação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público 
(Conamp), da Associação 
Brasileira de Captadores 
de Recursos (ABCR) e das 
Fundações Banco do Brasil 
e Hermann Hering.

O projeto tem como 
público-alvo os municípios 
brasileiros com menos de 
50 mil habitantes e IDH 
baixo que se caracterizam 
como os mais vulneráveis 
do país e que tem maior 
dificuldade de acesso às 
políticas sociais. O projeto 
está sendo lançado em fases 
de acordo com uma ordem 
crescente de IDH e a quanti-
dade de doações coletadas.

Para o presidente da 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba 
(Famup), George Coelho, 
a iniciativa do projeto é 
fundamental, sobretudo 
no momento de pandemia 
causada pelo coronavírus 
em que afetou especial-
mente as famílias mais 
vulneráveis.  De acordo 
com George, os gestores 
municipais estão tendo que 
enfrentar o duplo desafio 
de manter a capacidade dos 
serviços de saúde e tam-
bém o atendimento a uma 
demanda crescente da po-
pulação mais carente por 
auxílios sociais.

“O isolamento social 
provocou uma brusca frea-
da na atividade econômi-
ca e isso impediu que essa 
população mais carente 
conseguisse obter pelo 
menos uma renda mínima, 
passando a ser dependen-
te dos programas públicos 
para sobreviver. E nesse 
momento, o projeto ‘Mu-
nicípios: Prato Cheio para 
o Desenvolvimento’ chega 
para contribuir significati-
vamente com os gestores, 
mas principalmente com 

última eleição, sete mulhe-
res passaram a fazer parte 
da Câmara de Campina, mas 
isso é coisa muito rara”, dis-
se a parlamentar.

Por falar em Campi-
na, as vereadoras Ivonete 

Ludgério (PSD) e Fabiana 
Gomes (PC do B) também 
comemoraram a decisão do 
Senado. Ivonete disse que 
a criação de novos espaços 
para mulheres é sempre um 
ganho na luta que ainda é 

muito desigual. “Espero 
que, em pouco tempo, ne-
nhuma mulher sirva de la-
ranja e entre na política por 
espaço de defesa de todas e 
não pelo lado financeiro”, 
completou.

as famílias mais necessita-
das”, disse o presidente da 
Federação.

Para participar do pro-
jeto, os municípios devem 
incluir na parte restrita 
do site (pratocheio.cnm.
org.br) a lista de famílias 
a serem beneficiadas. Vale 
lembrar que a quantidade 
de famílias permitida varia 

de acordo com o IDH e a 
quantidade de habitantes 
de cada município que têm 
um prazo em cada fase para 
colocar e apresentar a lis-
ta de famílias. Apenas os 
municípios que cumprirem 
essa etapa dentro do prazo 
estabelecido, de fato, serão 
contemplados pelo projeto.

Os municípios devem 

ficar atentos já que após o 
término do prazo do cadas-
tro de famílias, serão defi-
nidos parceiros locais para 
cada cidade. Eles serão 
responsáveis por receber 
o cartão Alelo do município 
e fazer as compras. Geral-
mente, esses parceiros são 
as associações comerciais 
do estado ou do município.

Ao salientar que a mu-
lher representa metade 
da população brasileira, a 
vereadora Fabiana Gomes, 
lamentou que a presença 
delas na política ainda seja 
tímida. “A decisão otimiza 
o exercício dos direitos das 
mulheres trazendo impor-
tância e reconhecimento do 
papel da mulher na constru-
ção democrática política e 
social”, comentou. “O espa-
ço de 30% na mídia gratuita 
possibilitará mais visibili-
dade e uma presença femi-
nina mais justa”, arrematou.

A deputada Camila Tos-
cano(PSDB) resumiu a deci-
são do Senado como “muito 
justa”, isso por ser trazida 
como consequência de uma 
luta que ela e outras parla-
mentares tem travado nas 
Casas Legislativas de todo 
o país. “Espero que esses 
avanços continuem porque 
a mulher já demonstrou ca-
pacidade e competência no 
espaço da política e merece 
sempre mais espaço”, frisou.

Vereadora Ivonete Ludgério (PSD) comemorou os 30% destinados a candidaturas de mulheres, mas destacou que ainda é desigual

Presidente da Federação defende que ‘Municípios: Prato Cheio para o Desenvolvimento’ beneficia 200 mil famílias
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A Câmara federal 
aprovou o projeto de Lei 
Projeto de Lei 1360/21 
das deputadas Alê Silva 
(PSL-MG) e Carla Zambelli 
(PSL-SP) e co-autoria do 
deputado paraibano Rafafá 
(PSDB), que cria mecanis-
mos para a prevenção e o 
enfrentamento da violên-
cia doméstica e familiar 
contra a criança e o ado-
lescente. O texto que prevê 
medidas protetivas como 
o afastamento do agressor; 
assistência às vítimas em 
centros de atendimento ou 
espaços de acolhimento; e 
aumento de penas, agora 
segue para o Senado. A Ou-
vidoria Nacional de Direi-
tos Humanos, que mantém 
o Disque 100, contabilizou 
95.252 denúncias de maus-
tratos contra crianças e 
adolescentes em 2020. Em 
2019, foram 86 mil. “Es-
tou muito feliz que demos 
a nossa contribuição para 
esse projeto tão importan-
te elaborado por mulheres 
gigantes”, destacou Rafafá.

Câmara
aprova mais  
proteção a 
crianças 



Brasil

Representante da Davati, Cristiano Carvalho, citou encontros marcados entre pessoas ligadas ao Ministério da Saúde

Grupos divergiam na compra
de vacinas, diz depoente à CPI
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Cristiano Carvalho afirmou que os encontros com representantes do Ministério da Saúde eram intermediados pela Senah e pelo Instituto Força Brasil

Em depoimento ontem 
à Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, 
o representante da Dava-
ti Medical Supply no Brasil, 
Cristiano Carvalho, afirmou 
que aparentemente havia 
alguma coisa divergente en-
tre os grupos que envolviam 
o coronel Marcelo Blanco e 
o ex-diretor de Logística do 
Ministério da Saúde, Roberto 
Dias, e o grupo que envolvia 
o ex-secretário executivo El-
cio Franco, e o coronel Helcio 
Bruno, para venda de vacinas 
ao Ministério da Saúde.

O grupo de Dias, segun-
do Carvalho, tinha os en-
contros intermediados com 
representantes do Ministé-
rio da Saúde pela Secretaria 
Nacional de Assuntos Huma-
nitários (Senah), enquanto o 
grupo de Franco tinha os en-
contros intermediados pelo 
Instituto Força Brasil.

De acordo com o de-
poente, ambas as tratativas 
aconteciam paralelamente 
uma outra, e eram tratadas 
pelos grupos, aparentemen-
te, distintos. Durante sua oi-
tiva, Carvalho afirmou que 
quando se encontrou com El-
cio Franco pela primeira vez 

para conversar sobre o tema, 
ele lhe informou das trata-
tivas que envolviam Dias, e 
que Franco ficou com “cara 
de paisagem”, por não saber 
das conversas.

“Como um não sabia 
de que o outro estava nego-
ciando e com quem, aparen-
temente tinha alguma coisa 
divergente entre eles ali”, 
afirmou. Questionado sobre 
o que acharia se a CPI confir-
masse a corrupção nas nego-
ciações envolvendo a compra 
de vacinas, Carvalho foi taxa-
tivo, “dado aos fatos e provas 
apresentados e indícios, não 
vai ser nenhuma surpresa 
pra mim não”.

Carvalho também afir-
mou que o pedido de comis-
sionamento, apresentado 
pelo grupo do coronel Blan-
co, beneficiária, além dele 
mesmo e de Dominghetti, a 
Senah, o Instituto Força Bra-
sil, a Davati Medical Supply. 
De acordo com Dominghet-
ti, o comissionamento seria 
um pedido de propina feito 
por Dias

O depoente também de-
clarou que os mais interessa-
dos no contrato eram o coro-
nel Blanco e o coronel Helcio 
Bruno, afirmando ainda que 
os representantes da Dava-
ti nunca se reuniram com o 
presidente Jair Bolsonaro.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Segurança pública

Com mais armas de fogo em circulação, 
crimes voltaram a subir no país em 2020

Com mais armas de fogo 
nas mãos de civis, rearranjos 
na disputa do crime orga-
nizado e cenários de tensão 
entre policiais e governos es-
taduais, o Brasil interrompeu 
uma sequência de dois anos 
em queda e voltou a registrar 
aumento de homicídios em 
2020, segundo dados do Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgados ontem. 
Ao todo, foram notificados 

50.033 assassinatos no país 
na pandemia de covid-19. 
Isso equivale a uma morte a 
cada dez minutos, ou 4,8% a 
mais em relação a 2019.

Esta é a primeira vez que 
as mortes violentas sobem 
durante o governo Jair Bol-
sonaro. Com isso, a taxa do 
Brasil chegou a 23,6 homicí-
dios por 100 mil habitantes 
em 2020 - resultado pior do 
que no ano anterior, quando 
foi registrado o menor índice 
da década (22,7), mas ainda 
melhor do que nos demais 

anos desde 2011. Em 2019, o 
número total de assassinatos 
havia sido 47.742.

As estatísticas fazem 
parte do Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública e são 
compiladas com base em re-
gistros policiais de cada Es-
tado. Para o índice, o Fórum 
considera a soma de homicí-
dios dolosos (quando há in-
tenção de matar), latrocínios 
(roubo seguido de morte), 
lesões corporais seguidas de 
morte e mortes decorrentes 
de intervenção policial.

O mau desempenho ge-
ral foi puxado por homicídios 
comuns (que subiram 6%, 
passando de 39,7 mil para 
42,1 mil casos) e pela letali-
dade policial (de 6,3 mil para 
6,4 mil, ou 1% maior). Este 
último índice, inclusive, só re-
gistra aumentos desde 2013. 
Os assassinatos de agentes 
de segurança também cresce-
ram no período, de 172 para 
194 casos, mas representam 
apenas 0,4% das mortes vio-
lentas e impactam menos no 
resultado final do balanço.

Pedido de comissão
Em depoimento à Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) da Covid, o representante da 
Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Car-
valho, afirmou ter sido procurado pelo ex-diretor 
de logística do Ministério da Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, para dar seguimento às tratativas 
envolvendo a venda de vacinas à pasta, mas 
negou ter recebido qualquer pedido de propi-
na. Segundo o depoente, lhe foi apresentado 
apenas um comissionamento que chegou a ele 
através do grupo do coronel Marcelo Blanco, 
que esteve presente em jantar, em um restau-
rante em Brasília, onde teria ocorrido pedido de 
propina por doses da AstraZeneca.

Segundo Carvalho, relatando sobre o encon-
tro do policial militar Luiz Paulo Dominghetti e de 
Blanco com o ex-diretor de logística do Ministério 
da Saúde, em jantar no restaurante Vasto no dia 
25 de fevereiro, onde o pedido de propina teria 
acontecido, seus pares apenas lhe informam que 
o encontro tinha sido “muito bom”.

“A informação que veio a mim foi que, vale 
ressaltar isso, não foi o nome propina, ele usou 
comissionamento”, declarou. Carvalho desta-
cou que foi procurado por Roberto Dias em 03 
de fevereiro, e apresentou prints da conversa. 
O depoente se disse “incrédulo” com que um 
funcionário do ministério da Saúde estivesse lhe 
procurando, afirmando que o contrato, “não 
fazia muito sentido”. Ele leu diversas mensagens 
de Dias lhe pedindo contato. Carvalho afirmou 
que dada a insistência, ele viu os contatos como 
uma oportunidade.

Carvalho declarou que suas conversas com 
Dias foram apenas profissionais, sem menção 
a nenhum pedido de propina para finalizar seu 
contato, e que Dias lhe procurava apenas para 
questionar temas relacionados à chegada de 
vacinas no Brasil.

O líder do governo, Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE), minimizou as conversas mostra-
das por Cristiano Carvalho com o ex-diretor do 
Ministério da Saúde. “A gente constata a falta 
de credenciamento, de capacidade técnica, de 
habilidade técnica para que essa empresa pu-
dessem tratar com o governo brasileiro sobre a 
compra de vacinas. Estou realmente constran-
gido com os diálogos que estão sendo aqui 
mostrados”, declarou.

STF autoriza Barros a ter acesso a documentos

O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal, auto-
rizou o deputado Ricardo Barros a 
acessar documentos da CPI da Covid 
que o mencionem diretamente, além 
da possibilidade de juntar formal-
mente aos autos do colegiado todos 
os documentos e declarações que 
entender necessários para exercício 
de sua defesa.

A decisão foi dada no âmbito de 
mandado de segurança em que o 
líder do governo na Câmara alegava 
que a CPI da Covid estava ‘postergan-

do indevidamente’ seu depoimento, 
que havia sido adiado. O parlamentar 
pedia que o Supremo determinasse à 
CPI que marcasse data para sua oitiva 
no menor prazo possível. Tal solicita-
ção foi negada por Lewandowski.

Ao analisar o caso, o ministro do 
STF entendeu que não havia, pelo 
menos até o momento, pressupostos 
para determinar a designação de data 
para oitiva de Ricardo Barros. Por outro 
lado, Lewandowski ressaltou que a ati-
vidade da CPI tem natureza ‘eminen-
temente investigativa’ e por isso seria 
necessário assegurar ao deputado o 
acesso ‘a todos os elementos já amea-
lhados pela CPI que façam menção 

à sua pessoa, salvo aqueles relativos 
a diligências em curso ou que digam 
respeito exclusivamente a terceiros’.

Ricardo Barros é um dos no-
mes-chave na investigação da CPI 
da Covid sobre a compra da vacina 
indiana Covaxin. O deputado bol-
sonarista Luís Miranda (DEM-DF) 
relatou aos senadores que, ao de-
nunciar possível corrupção na aqui-
sição do imunizante ao presidente 
Jair Bolsonaro, ouviu do chefe do 
Executivo como resposta que era 
‘rolo de um deputado’. Depois da 
insistência dos senadores em saber 
quem era o parlamentar, Luís Miran-
da indicou o nome de Barros.

Matheus de Souza e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Felipe Resk
Agência Estado

Gustavo Côrtes
Agência Estado

Pepita Ortega
Agência Estado

Presidente Bolsonaro “melhorou muito”, 
mas médico não dá previsão de alta

O médico Antônio Luiz 
Macedo, que atende Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
afastou a possibilidade, “em 
princípio”, de uma nova in-
tervenção cirúrgica no presi-
dente da República. “O presi-
dente melhorou muito hoje”, 
disse Macedo entrevista à 
RedeTV ao lado de Bolsona-

ro no quarto do hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo.

Responsável por aten-
der Bolsonaro em procedi-
mentos cirúrgicos desde a 
facada recebida pelo presi-
dente durante a campanha 
eleitoral, Macedo disse que a 
obstrução intestinal se deve 
a complicações posteriores 
ao atentado de setembro de 
2018, que provocou múlti-
plas perfurações no órgão 

e uma série de operações 
Segundo o médico, o fun-
cionamento do intestino do 
presidente melhorou desde 
ontem e o abdome está me-
nos inchado.

É possível também que 
em breve haja a remoção 
da sonda utilizada no pre-
sidente, segundo o médico, 
que não se manifestou so-
bre a alta médica. Já Bolso-
naro afirmou que a “chance 

de cirurgia está bastante 
afastada” e indagado sobre 
previsão de alta, respondeu: 
“Talvez amanhã”.

Bolsonaro está inter-
nado desde a noite de on-
tem no hospital da capital 
paulista. Na quarta-feira, o 
presidente deu entrada na 
madrugada no Hospital das 
Forças Armadas, em Brasília, 
onde fez exames que consta-
taram obstrução intestinal.



Mundo

Segundo o órgão, investigações sobre as origens da pandemia no país estão sendo prejudicadas pela falta de transparência

OMS: China deve fornecer 
dados sobre origens da covid
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Agência Brasil 

O chefe da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) dis-
se que as investigações sobre 
as origens da pandemia de 
covid-19 na China estão sen-
do prejudicadas pela falta de 
dados brutos sobre os primei-
ros dias da disseminação do 
vírus no local e pediu ao país 
para ser mais transparente.

Uma equipe liderada 
pela OMS passou quatro se-
manas na cidade de Wuhan, 
na província de Hubei, com 
pesquisadores chineses e 
disse em um relatório con-
junto publicado em março 
que o vírus provavelmente 
foi transmitido de morcegos 
para humanos por meio de 
outro animal.

Essa equipe disse que 
“a introdução por meio de 
um incidente de laboratório 
foi considerada um caminho 
extremamente improvável”, 
mas países como os Estados 
Unidos e alguns cientistas não 
ficaram satisfeitos.

“Pedimos à China que 
seja transparente e aberta, 
e que coopere”, disse o di-
retor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, em 
coletiva de imprensa ontem. 
“Devemos isso aos milhões 
que sofreram e aos milhões 
que morreram para saber o 

que aconteceu”, disse ele.
A China tem classificado 

a teoria de que o vírus pode 
ter escapado de um laborató-
rio de Wuhan como “absurda” 
e disse repetidamente que 
“politizar” a questão dificulta 
as investigações. Ghebreyesus 
informará aos 194 Estados-
membros da OMS sobre uma 
proposta de segunda fase do 
estudo, disse o especialista 
em emergências da OMS, 
Mike Ryan.

“Esperamos trabalhar 
com nossos parceiros chi-
neses nesse processo e o 
diretor-geral definirá medi-
das aos Estados-membros 
em uma reunião amanhã, na 
sexta-feira”, disse Ryan.

Tragédia

Chuvas fortes deixam mortos e 
desaparecidos na Europa Ocidental
Agência Brasil

Pelo menos 42 pessoas 
morreram na Alemanha e 
dezenas estavam desapa-
recidas ontem depois que 
chuvas recordes na Euro-
pa Ocidental fizeram rios 
transbordarem, varrer ca-
sas e inundar porões.

Dezoito pessoas mor-
reram e dezenas estavam 
desaparecidas na região 
vinícola de Ahrweilwer, no 
Estado de Renânia-Palati-
nado, informou a polícia, 
depois de o rio Ahr, que de-
ságua no Reno, transbordar 
e atingir seis casas.

Oito pessoas morre-
ram na região alemã de Eu-
skirchen, ao sul da cidade 
de Bonn, disseram as au-
toridades. Na Bélgica, dois 
homens perderam a vida 
devido à chuva torrencial 
e uma menina de 15 anos 
está desaparecida desde 
que foi arrastada por um 

rio que transbordou. Cen-
tenas de soldados auxilia-
vam os esforços de resgate 
da polícia usando tanques 
para liberar estradas atin-
gidas por deslizamentos de 
terra e árvores caídas, e he-
licópteros retiravam pes-
soas presas nos telhados.

As enchentes provoca-
ram as maiores perdas de 
vidas da Alemanha em anos. 
As enchentes de 2002 ma-
taram 21 pessoas no leste 
da Alemanha e mais de 100 
na Europa Central. A chan-
celer alemã, Angela Merkel, 
manifestou seu pesar.

“Estou chocada com a 
catástrofe que muitas pes-
soas nas áreas inundadas 
têm de enfrentar. Minha 
simpatia vai para as famí-
lias dos mortos e desapa-
recidos”, disse.

Armin Laschet, candi-
dato conservador à suces-
são de Merkel na eleição 
geral marcada para setem-

bro e premiê do Estado de 
Renânia do Norte-Vestfália, 
duramente atingido pelas 
enchentes, culpou even-
tos climáticos extremos e 
o aquecimento global ao 
visitar a área.

“ Va m o s  e n f re n t a r 
eventos deste tipo de novo 
e de novo, e isso significa 
que precisamos acelerar 
as medidas de proteção ao 
clima, nos níveis europeu, 
federal e global, porque o 
clima não fica confinado a 
um Estado”, disse. Um mo-
rador fugiu de Ahrweiler 
depois que um alerta de 
inundação foi emitido às 
2h locais. “Nunca vivi uma 
catástrofe na qual o rio 
transbordou em um espaço 
de tempo tão curto”, disse 
o homem de 63 anos, cujo 
nome não foi informado, à 
televisão SWR.

Ainda na Bélgica, cerca 
de 10 casas desmoronaram 
em Pepinster depois que o 

rio Vesdre inundou a cida-
de do leste e os moradores 
foram retirados de mais de 
mil casas.

A chuva também cau-
sou transtornos graves no 
transporte público - os ser-
viços de trem de alta velo-
cidade Thalys, que levam 
à Alemanha, foram cance-
lados. A circulação no rio 
Meuse também está sus-
pensa, já que a importante 
rota fluvial belga ameaça 
transbordar.

Correnteza abaixo, a 
Holanda teve inundações 
que danificaram muitas 
moradias em Limburg, uma 
província do sul onde vá-
rias casas de repouso fo-
ram esvaziadas. Além dos 
oito que morreram na re-
gião de Euskirchen, outras 
sete pessoas morreram na 
Renânia do Norte-Vestfá-
lia, várias delas em porões 
inundados, além de dois 
bombeiros.

André Marinho
Agência Estado

O ministro da Saúde 
da Alemanha, Jens Spahn, 
anunciou, ontem, a doação 
de 260 milhões de euros 
à Organização Mundial da 
Saúde (OMS), para ajudar 
no combate ao coronavírus. 
O anúncio foi feito durante 
entrevista coletiva na sede 
da entidade, em Genebra, 
na Suíça. O país europeu 
também doará mais 30 
milhões de doses contra 
à doença à OMS. Desde 
2020, os alemães contri-
buíram com quase US$ 750 
milhões à Organização, in-

cluindo US$ 550 milhões 
especificamente para a 
resposta à pandemia.

Durante a coletiva, o 
diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreye-
sus, agradeceu à doação 
da Alemanha. Segundo ele, 
o Comitê de Emergência 
da instituição se reuniu 
anteontem e deve divul-
gar um comunicado em 
breve. “O comitê expres-
sou preocupação com o 
fato de a pandemia estar 
sendo caracterizada como 
perto do fim, quando, na 
verdade, ela não está nem 
próximo de terminar”, dis-
se Adhanom.

Alemanha vai doar 
260 milhões de euros

Agência Estado

Os atuais líderes irania-
nos admitiram que não vão 
garantir a retomada do acordo 
nuclear antes de saírem do go-
verno, e afirmaram que estão 
deixando para trás um progra-
ma atômico no limiar do que é 
necessário para a construção 
de uma bomba.

O presidente eleito em 
junho, Ebrahim Raisi, um clé-
rigo ultraconservador, terá 
que concluir as conversas que 
visam restabelecer o acordo 
assinado em 2015, afirmou 
na última quarta-feira o pre-
sidente Hassan Rohani, um 
moderado, em um de seus úl-
timos pronunciamentos antes 
de deixar o cargo.

Horas depois, seu minis-
tro das Relações Exteriores, 
Mohammad Javad Zarif, publi-

cou no Twitter um gráfico in-
dicando que o estoque de urâ-
nio enriquecido do Irã quase 
que triplicou desde junho 
deste ano. “A mesa está posta. 
Nós esperamos, se Deus qui-
ser, que o 13º governo do Irã 
complete o trabalho”, afirmou 
Rohani, que deixa a presidên-
cia em 3 de agosto.

O acordo assinado em 
2015 entre o Irã e as principais 
potências globais suspendeu 
as sanções da ONU, dos EUA e 
da União Europeia ao país em 
troca de fortes controles sobre 
seu programa nuclear.

Em 2018, no entanto, o 
governo de Donald Trump 
abandonou o pacto, restabe-
lecendo as punições america-
nas. Em represália, Teerã pas-
sou a desrespeitar os limites 
ao grau de enriquecimento de 
urânio e ao estoque que pode 

manter. Diplomatas afirma-
ram à agência Bloomberg nes-
ta semana que é improvável 
que o Irã retome as negocia-
ções até mea-
dos de agosto, 
com o começo 
da gestão de 
Raisi. O diálo-
go foi iniciado 
em Viena, já 
há três meses.

As con-
versas estão 
sendo obser-
vadas com 
cautela por 
empresários 
do mercado 
de energia, 
antecipando um aumento 
nas exportações de petróleo e 
gás do Irã se as sanções ame-
ricanas forem suspensas. A 
disputa entre dois inimigos 

de Teerã, os Emirados Árabes 
Unidos e a Arábia Saudita, está 
impedindo integrantes da Or-
ganização de Países Exporta-

dores de Pe-
tróleo (Opep) 
de aumentar 
a oferta.

Nas re-
des sociais, 
o chanceler 
Zarif afir-
mou que, em 
2015, o então 
presidente 
Barack Oba-
ma perce-
beu que suas 
“sanções pa-
ralisantes” 

não iriam “paralisar o Irã ou 
suas centrífugas” e que seu 
sucessor, Trump, teria achado 
que “uma pressão máxima” 
conseguiria domar o país per-

sa. O Irã quase que dobrou seu 
estoque de urânio enrique-
cido a 60%, disse Zarif, aler-
tando o presidente dos EUA, 
Joe Biden, para que “olhe de 
perto” os números de estoque 
e capacidade nucleares mais 
recentes do Irã.

Esse nível de enrique-
cimento de urânio é tecnica-
mente indistinguível dos 90% 
necessários para fazer armas 
nucleares, afirmou à Bloom-
berg o diretor-geral da Agên-
cia Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), Rafael Maria-
no Grossi, em junho.

De 10 kg a 15 kg de urâ-
nio altamente enriquecido po-
dem ser usados para produzir 
uma arma nuclear básica, de 
acordo com estimativas da Fe-
deração de Cientistas Ameri-
canos. O Irã sempre sustentou 
que o seu programa nuclear é 

destinado a usos civil, mas o 
fato de ter o potencial de fabri-
car uma bomba causa preocu-
pação em países do Ocidente 
e em Israel, a única potência 
atômica do Oriente Médio.

Hassan Rohani, o atual 
presidente, culpa o Parlamen-
to dominado por conservado-
res pelo fracasso em reviver o 
acordo, depois da aprovação, 
no início do ano, da lei que li-
mitou as inspeções da AIEA. 
Ele disse ainda que as sanções 
dos EUA teriam sido suspen-
sas em março se a lei não ti-
vesse sido implementada.

“Eles arrancaram a opor-
tunidade das mãos do go-
verno”, afirmou Rohani em 
comentários na TV estatal. 
“Quatro, cinco, seis meses de 
oportunidades foram perdi-
das, e eles certamente vão se 
arrepender”.

Irã: estoque de urânio aumentou em junho

Uma equipe liderada 
pela OMS passou quatro 

semanas na cidade 
de Wuhan e disse em 
um relatório conjunto 

publicado em março que 
o vírus provavelmente foi 
transmitido de morcegos 
para humanos por meio 

de outro animal

Eles arrancaram 
a oportunidade das 
mãos do governo. 
Quatro, cinco, seis 

meses de oportunidades 
foram perdidas, e eles 

certamente vão se 
arrepender 

Foto: Handout

A China tem classificado a teoria 
de que o vírus pode ter 
escapado de um laboratório 
de Wuhan como “absurda”
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Fonte: Sefaz-PB *Números são contabilizados até Junho de 2021

rePaSSe da cota-Parte do IcMS 
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23,60%

14,17%

9,20%
3,86%

2,71%

1,93% 1,53% 1,64% 1,33%
1,09%

1,05% 1,06%

Juntos, em valores absolutos, os 13 municípios 
receberam R$ 540,202 milhões dos  R$ 840,6 milhões 
oriundos do imposto durante o primeiro semestre.
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Valor foi destinado às 223 prefeituras pelo Governo da Paraíba em repasses efetuados no primeiro semestre
O Governo da Paraíba 

destinou aos 223 municípios 
do Estado R$ 940,1 milhões 
em repasse dos tributos esta-
duais recolhidos no primeiro 
semestre de 2021, o que re-
presentou uma alta nominal 
de 25,83% sobre o valor do 
mesmo período de 2020.

O carro-chefe do mon-
tante distribuído ficou por 
conta da cota-parte é do 
ICMS (Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comu-
nicação), que destinou R$ 
840,612 milhões. Outros R$ 
99,5 milhões vieram do IPVA 
(Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores).

 Conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63 de 
1990, o montante repassado 
do ICMS corresponde a 25% 
da arrecadação do tributo, 
distribuído mensalmente às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 

Índice de Participação dos 
Municípios (IPM), que é de-
finido para cada cidade no 
ano anterior. Já sobre o valor 
do IPVA, o Estado repassa 
ao município onde o veículo 
está licenciado 50% da recei-
ta arrecadada deste tributo, 

sendo 10% do tributo é re-
passado ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb).

 O secretário de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), Ma-

rialvo Laureano, afirma que o 
ICMS é o principal tributo do 
Estado, representando 92% 
das receitas próprias (ICMS, 
IPVA, e ITCD) no primeiro 
semestre de 2021. “O cresci-
mento dos tributos estaduais 
também colabora com a exe-
cução orçamentária e políti-
cas públicas dos municípios 
paraibanos, principalmente 
nas cidades consideradas de 
portes médio e grande, que 
receberam maior repasse da 
cota-parte do ICMS. De cada 
R$ 100 arrecadados do ICMS, 
R$ 25 são destinados aos mu-
nicípios”, destaca. 

O secretário salienta 
ainda a importância do for-
talecimento da Sefaz-PB e o 
trabalho que tem sido feito 
pela categoria dos auditores 
fiscais. “É fundamental que 
os gestores públicos e a po-
pulação paraibana saibam 
que quanto mais fortalecida 
a Sefaz-PB melhor para as 
políticas públicas do Estado, 
pois os municípios receberão 
mais recursos para investir 

Carol Cassoli 
Especial para a união

Municípios recebem r$ 940 mi 
em tributos estaduais este ano

PartIcIPação

Sefaz destaca que o incremento 
na arrecadação dos impostos 
é resultado da recuperação da 
economia, já que, em junho do 
ano passado, o recebimento foi 
baixo devido aos impactos da 
pandemia em todo o país.

trIButo

icmS

Período: 1 a 30

iPva
itcd

IMPoStoS

Jun/20

89,67%
9,89%
0,44%

100,00%

Jun/21

91,21%
7,23%
1,55%

100,00%

itcd

iPva

1,55%

7,23%

icmS

91,21%

na qualidade de vida da sua 
população e, sobretudo, neste 
momento ainda de pandemia, 
nas áreas de saúde e da assis-

tência social da população em 
seus municípios”, frisou.

Na Paraíba, 13 municí-
pios foram responsáveis por  

64,19% da cota-parte do 
ICMS no primeiro semestre 
deste ano, conforme detalha-
mento no gráfico acima.

O Imposto sobre 
Veículos é o segundo 

tributo que mais 
arrecada no Estado

IPVA

arrecadação sobe 30% em junho

a Sefaz-PB divulgou, ontem, o resu-
mo da arrecadação de impostos da Pa-
raíba no último mês. O boletim relata o 
aumento em 30% no recolhimento dos 
três principais impostos do Estado. Jun-
tos, o icmS, o iPva e o imposto sobre 
a transmissão causa mortis e doação 
de Quaisquer Bens ou direitos (itcd) 
arrecadaram mais de R$ 622 milhões.

de acordo com dados do Boletim 
Sefaz, a expansão no recebimento dos 
impostos está relacionada ao mês de 
junho do ano passado, quando o valor 
total arrecadado foi de cerca de R$ 478 
milhões. Nesta quantia, o icmS teve a 
maior participação (91,21%) na arreca-
dação do Estado junto com o itcd, que 

também apresentou alta no último ano. 
E, mesmo com queda no recolhimento 
entre junho de 2020 e junho deste ano, 
o iPva ainda foi responsável pelo levan-
tamento de R$ 59,9 milhões.

Os setores atacadista, varejista e de 
combustíveis foram evidenciados pelo 
crescimento no mês passado. Junto com 
a indústria e o setor relacionado a Ener-
gia Elétrica, concentraram a maior parte 
da receita do icmS. ainda de acordo 
com o Boletim Sefaz, desde o começo 
do ano, a receita destes impostos apre-
sentou incremento de R$ 756,6 milhões. 
conforme a secretaria, mensalmente, o 
Estado se responsabiliza pelo repasse 
de 25% do recolhimento do icmS às 
prefeituras paraibanas. Já para o iPva,  
este valor é equivalente a 50% de toda 
a arrecadação da Paraíba.

edição: thais cirino          editoração: Bhrunno maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | colaborador

O setor de Serviços é responsável pela 
maior fatia do Produto Interno Bruto em 
nosso país. Considerando a oferta, os serviços 
chegam hoje a responder por 72,8% do PIB 
Brasileiro e é também o que mais emprega, 
segundo dados do IBGE. Esse setor abrange 
uma grande variedade de negócios, desde 
os pequenos empreendimentos até grandes 
instituições financeiras, por exemplo.

Quando paramos para analisar, esse 
recorte também corresponde a maioria 
dos empreendedores de nosso país e, 
justamente por isso, é tão importante que 
estejamos atentos ao desempenho do setor 
de Serviços, pois assim podemos também 
retratar o diagnóstico mais fiel em relação ao 
empreendedorismo.

Os comparativos com os índices pré-
pandemia são inevitáveis e, mais que isso, 
indispensáveis para que tenhamos uma 
noção de recuperação da economia. Pudemos 
começar a vislumbrar essa retomada a partir 
do primeiro trimestre deste ano, quando o 
PIB evoluiu 1,2%, zerando as perdas desde o 
início da pandemia. Em relação aos Serviços, 

principal setor afetado nesse período, e que 
apenas no primeiro trimestre do ano passado 
amargou uma queda de mais de 9% em 
relação ao trimestre anterior, a recuperação já 
se apresenta.

É necessário também analisar alguns 
subsetores para entender que essa queda 
não foi homogênea, muito pelo contrário, 
enquanto setores como Alojamento e 
Alimentação acumularam uma queda de 
mais de 24 pontos percentuais, o setor de 
Tecnologia da Informação cresceu 16,4%. 
Portanto, essa retomada que testemunhamos 
agora, quando vemos as regras de 
distanciamento flexibilizadas, muito em 
virtude do avanço da vacinação em todo o 
país, demonstra na verdade uma retomada 
dos pequenos negócios, como por exemplo 
os serviços prestados às famílias, que cresceu 
8,8% nos últimos meses, mas ainda está 23% 
abaixo do nível pré-covid.

Na Paraíba, o setor de Serviços registrou 
um crescimento de 17,4% no último mês de 
maio, em comparação com o mesmo período 
do ano passado, quando testemunhamos o 

maior baque no segmento, e 4% em relação 
ao mês de abril. A Pesquisa Mensal de 
Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística demonstrou um sinal de retomada, 
principalmente, nos estabelecimentos que 
dependem de atendimento presencial. Os 
setores de Hotelaria e de Alimentação, agora 
que começam a desfrutar das flexibilizações 
das regras de distanciamento, começam a 
ajudar na retomada desses índices e precisam 
estar atentos ainda às normas sanitárias para 
que não precisemos voltar aos fechamentos e 
consequentemente aos prejuízos.

O setor de Turismo é um dos grandes 
exemplos dos que foram ao “fundo do poço” e 
agora lutam por uma retomada. O segmento 
cresceu 127,5% de maio de 2020 a fevereiro de 
2021, mas para que possa chegar aos níveis do 
início de 2020, ainda precisa crescer 39,2%.

Diante desses cenários demonstrados 
acima, acredito que mais importante que 
festejar os bons números de crescimento 
que testemunhamos hoje, é analisar até onde 
fomos negativamente nessa crise, e a partir 
das referências de cada segmento e cada 

subsetor, fazer essa análise desapegada de 
euforia. A cautela diante ainda de incertezas 
em relação ao final da pandemia, e a 
observação dos potenciais de recuperação 
de cada setor da economia, que em alguns 
casos talvez nem retornem aos patamares 
anteriores, são situações a serem estudadas 
caso a caso.

No que diz respeito aos pequenos 
negócios, muitas foram as novas atividades 
surgidas a partir das dificuldades encontradas 
na pandemia, e essas somadas aos negócios 
preexistentes podem tornar o setor de serviços 
ainda mais significativo para o nosso PIB. 

A efetiva retomada depende de muitos 
fatores, entre eles, como já dito aqui, o 
aumento da cobertura da vacinação em 
todo o país, que pode garantir aos diversos 
públicos a volta aos estabelecimentos com 
segurança, e aí sim, garantir a segurança 
aos empreendedores para que novos 
investimentos sejam realizados. O segredo 
está em como prever de forma distinta o 
melhor momento para isso para cada ramo e 
setor da nossa economia.

a retomada do setor de Serviços
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Economia

Proposta prevê que entes federativos assumiriam a maior parte do impacto provocado com a queda na arrecadação  

A queda de arrecada-
ção prevista com as mudan-
ças no Imposto de Renda 
vai pressionar estados e 
municípios, que ficarão com 
a maior parte dessa conta. 
A perda deve ficar entre 
R$ 23 bilhões e R$ 27 bi-
lhões, segundo cálculos de 
tributaristas consultados 
pelo Estadão. Em reação, a 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) divulgou 
uma nota classificando a 
nova versão do texto como 
“escândalo”.

O parecer do relator 
do projeto, deputado Celso 
Sabino (PSDB-PA), prevê 
uma diminuição total da 
carga de até R$ 30 bilhões, 
resultado de medidas como 
o corte da alíquota do IR 
das empresas de 15% para 
2,5%. Na prática, governa-
dores e prefeitos assumi-
riam entre 77% e 90% do 
impacto total.

“É fácil fazer bondade 
com o chapéu alheio”, disse 
o diretor do Centro de Cida-
dania Fiscal (CCiF), Bernard 
Appy. Pelos seus cálculos, a 
redução da receita para go-
vernadores e prefeitos será 
de cerca de R$ 23 bilhões. 
Segundo ele, ao concentrar 
o impacto com as medidas, 
o parecer vai na contramão 
do que precisaria ser feito 

para melhorar a tributação 
no país.

A Constituição deter-
mina que 46% das receitas 
do IR devem ser repassadas 
para os governos regionais. 
Outros 3% são destinados 
aos fundos de desenvolvi-
mento regional.

Segundo apurou o Es-
tadão, cálculos que estão 
sendo levantados pelos Es-
tados apontam uma perda 
maior, de até R$ 27 bilhões, 
sendo R$ 14 bilhões para 
estados e R$ 13 bilhões 
para municípios.

Já as medidas incluídas 
pelo relator para compen-
sar a perda na arrecadação, 
como o fim de isenções para 
20 mil empresas, estão con-
centradas em tributos que 
não são divididos com go-
vernadores e prefeitos.

“Não concordamos e la-
mentamos profundamente”, 
disse o presidente da Confe-
deração Nacional de Municí-
pios (CNM), Paulo Ziulkoski. 
Segundo ele, a entidade vai 
mobilizar sua base no Con-
gresso. “O relatório é um 
escândalo, tanto por deso-
nerar a renda das empre-
sas e pessoas mais ricas do 
país, num momento em que 
o mundo tenta avançar em 
sentido contrário, quanto 
por produzir um rombo de 
pelo menos R$ 30 bilhões 
nas contas públicas”, diz a 
entidade em nota.

Adriana Fernandes
Agência Estado

Novo IR: estados e municípios 
podem perder R$ 27 bilhões
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Sem distribuidora

Gás de cozinha passa por 
novo aumento na Paraíba 

O gás de cozinha vai 
ficar mais caro para o pa-
raibano a partir da próxi-
ma segunda-feira (19). O 
aumento de R$ 3 não está 
relacionado a reajustes 
provenientes da Petrobras, 
mas devido ao fechamento 
da sede na Paraíba da dis-
tribuidora. Sendo, portanto, 
aumento sobre o custo ope-
racional.

De acordo com Marcos 
Antônio, presidente do Sin-
dicato dos Revendedores 
de Gás de Cozinha da Pa-
raíba (Sinregás), a sede que 
fazia o engarrafamento, ins-
talada em Cabedelo foi fe-
chada nesta semana e suas 
atividades foram transfe-
ridas para Suape, em Reci-
fe. “Com a mudança para 
a filial de Suape, que fica a 
149 quilômetros da capital 
paraibana, tem o acréscimo 
de frete para a locomoção 
desses botijões”, informou.

Com o fechamento, 86 

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

funcionários foram demiti-
dos e outros 60 postos de 
trabalho indiretos também 
foram afetados. A empresa, 
que passa por enxugamen-
to e reformulação, decidiu 
pelo fechamento de algu-
mas unidades. Não há pre-
visão do retorno de outra 
distribuidora na Paraíba.

Para os paraibanos, 
este é o segundo aumento 
no produto só no mês de 
julho. Na semana passada, 
a Petrobras anunciou o au-

mento do gás de cozinha 
junto à alteração nos preços 
da gasolina e diesel, que co-
meçou a ser repassado para 
a população brasileira no 
dia 6 deste mês. O reajus-
te acompanhou a elevação 
nos patamares internacio-
nais de preços de petróleo e 
derivados, elevando o preço 
médio de venda do gás de 
cozinha para as distribui-
doras de R$ 3,60 por quilo, 
refletindo um aumento mé-
dio de R$ 0,20 por quilo.

Custo do transporte influencia no preço final do produto ao consumidor

Foto: Marcus Antonius
As inscrições para o 

concurso público da Pre-
feitura de Bayeux foram 
prorrogadas até o próxi-
mo dia 11 de agosto. São 
568 vagas de contrata-
ção imediata e 2.845 de 
cadastro reserva. Os 34 
cargos ofertados exigem 
formações acadêmicas de 
níveis fundamental, mé-
dio e superior, como au-
xiliar de serviços gerais, 
recepcionista, eletricista, 
nutricionista, psicólogo e 
professor, entre outros.

Os interessados de-
vem acessar o site do Ins-
tituto de Desenvolvimen-
to Institucional Brasileiro 
(Idib) https://www.idib.
org.br até às 23h59 do dia 
11 de agosto de 2021. A 
taxas - de R$ 60, R$ 80 e 
R$ 120, dependendo do 
cargo pleiteado - deverão 
ser pagas até 24 horas 
após a emissão do bole-
to no ato da inscrição. As 
provas objetivas serão 
realizadas em 3 de outu-
bro, nas cidades de Ba-
yeux e João Pessoa. O cer-
tame tem validade de dois 
anos, podendo ser prorro-
gado por mais dois.

Inscrições de 
concurso são 
prorrogadas 
em Bayeux

O Mapa da Inadim-
plência do Brasil feito pela 
Serasa mostra que até 
maio deste ano cerca de 
62 milhões de brasileiros 
estão com dívidas. E para 
mudar essa situação, a 
empresa está promoven-
do um feirão para qui-
tar as dívidas e limpar o 
nome do consumidor du-
rante todo o mês de julho. 

Nathalia Dirani, ge-
rente de Marketing da Se-
rasa, destaca que a previ-
são é negociar mais de 14 
milhões de dívidas, que 
poderão ser quitadas com 
até 99% de desconto. Ela 
explica que o Serasa Lima 
Nome se uniu em parceria 
com mais de 24 empresas 
de diversos seguimentos 
ampliando bastante o le-
que de seguimentos que 
participa dessa ação.

A negociação pode 
ser feita pela internet, 
no aplicativo ou site se-
rasalimpanome.com.br. É 
preciso fazer o cadastro 
informando o CPF. O sis-
tema vai apontar se há 
pendência e a negociação 
dos acordos, e segundo 
Nathalia Dirani, demora 
em média três minutos. 
Caso o consumidor dese-
je negociar a dívida pes-
soalmente, basta ir a uma 
agência dos Correios.

Feirão abre 
negociação 
de até 99% 
das dívidas
Larissa Lousrhania
Rádio Nacional

Comunidades integra-
das, com desenvolvimento 
urbano consciente e equi-
pamentos de saneamento 
e lazer têm sido o caminho 
adotado por construtoras 
em seus empreendimentos. 
Na Paraíba, a MRV investiu 
cerca de R$ 3 milhões em 
obras de infraestrutura no 
entorno de seus próximos 
grandes lançamentos na ci-
dade de Cabedelo.

As obras foram inicia-

das no mês de novembro de 
2020 e foram realizadas na 
via com cerca de 800 metros 
de extensão em áreas do Re-
serva Areia Vermelha e do 
Reserva Almagre, na praia de 
Ponta de Campina. O projeto 
inclui drenagem e instala-
ção de uma rede de esgotos 
na via, com ativação da rede 
de tratamento e posterior 
pavimentação, levando sa-
neamento básico à região e 
facilitando o acesso e o tráfe-

go de moradores, motoristas 
e pedestres que passam pelo 
local diariamente. 

A ação vai beneficiar 
não apenas os futuros mo-
radores dos condomínios, 
mas toda a população do 
entorno, já que edificações 
vizinhas podem solicitar a 
ligação à rede de esgotos 
que está sendo construída. 
O projeto favorece, assim, o 
desenvolvimento social da 
área e aumenta o atrativo 

para novos empreendimen-
tos no local, sejam eles resi-
denciais ou comerciais.

Para realização das 
obras, a MRV obteve junto à 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) e à 
Prefeitura Municipal de Ca-
bedelo toda a documentação 
necessária para implantação 
do sistema de saneamento. 
Ambos são financiados pelo 
Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE), 

aproveitando a taxa de juros 
mais baixa.

Os novos empreendi-
mentos trazem também ino-
vações tecnológicas, itens 
de sustentabilidade, área de 
lazer e avançado sistema de 
segurança, acabamento de 
qualidade e conforto acús-
tico. Com 18 pavimentos, 
os futuros moradores terão 
vista privilegiada para o 
mar em um dos cartões pos-
tais da Paraíba.

Construtora investe R$ 3 milhões em obras

A partir de amanhã 
começam a ser creditados 
os valores do auxílio emer-
gencial dentro da quarta 
rodada do benefício criado 
para amenizar os impac-
tos financeiros gerados 
na vida de profissionais 
durante a pandemia de co-
vid-19. O Ministério da Ci-
dadania divulgou o calen-
dário por meio de portaria 
publicada no Diário Oficial 
da União.

Segundo o documen-
to, o depósito em poupan-
ça social digital, para quem 
se cadastrou e nasceu em 
janeiro, vai ser feito neste 
sábado. O saque em di-
nheiro pode ser feito em 
2 de agosto. Quem nasceu 
em fevereiro vai receber o 
crédito no domingo (18). 
O saque está previsto para 

3 de agosto. Nascidos em 
março recebem na conta 
digital no dia 20 de julho 
e podem sacar dia 4 de 
agosto e, assim, sucessiva-
mente. Os créditos só não 
caem na conta nas segun-
das-feiras.

Quem tem o dinheiro 
na conta digital, pode uti-
lizar para pagamentos de 
boletos e contas via apli-
cativos de celular. A data 
de saque é somente para 
quem precisa do dinheiro 
em mãos. Para isso é im-
portante respeitar as datas 
para a retirada, justamen-
te para evitar aglomera-
ções nas agências da Caixa 
Econômica.

O novo pagamento 
do auxílio emergencial foi 
autorizado pela Medida 
Provisória de março deste 
ano e com cronogramas 
definidos pelo Ministério 
da Cidadania.

Auxílio Emergencial 
será pago amanhã
Sayonara Moreno
Rádio Nacional

BNB tem agenda voltada 
para a sustentabilidade

O presidente do Ban-
co do Nordeste, Romildo 
Carneiro Rolim, destacou o 
aperfeiçoamento da agenda 
ambiental, social e de gover-
nança dentro da empresa 
durante a abertura do XXVII 
Fórum Banco do Nordeste 
de Desenvolvimento 2021, 
realizada ontem. O evento, 
ocorrido de forma virtual 
em razão das restrições sa-
nitárias, marca os 69 anos de 
criação da instituição e de-
bate o tema central “Agenda 
ASG no protagonismo do de-
senvolvimento regional”. O 
evento prossegue até hoje e 
está sendo transmitido pelo 
canal do Banco no YouTube.

Romildo Rolim desta-
cou o crescimento das apli-
cações do BNB no Semiári-
do, área estratégica para o 
desenvolvimento sustentá-
vel e equilibrado dentro da 
região, e reforçou a necessi-

dade de ações antecedentes 
ao crédito como forma de 
promover a sustentabilidade 
como missão do banco.

“O Banco do Nordeste 
nasce, cresce e se renova a 
cada dia e, neste contexto, 
a agenda ambiental, social 
e de governança dentro da 
empresa, vem sendo aper-
feiçoada, na perspectiva de 
que esses temas perpassam 
todas as áreas da Institui-
ção e dada a importância da 
sustentabilidade dos negó-
cios que o BNB incentiva”, 
disse Rolim.

A abertura do Fórum, 
que abordou “A agenda ASG 
nas instituições de desenvol-
vimento”, contou, ainda, com 
a participação dos superin-
tendentes da Superinten-
dência de Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), Eval-
do Cavalcanti da Cruz, e da 
Superintendência de Desen-

volvimento do Centro-Oes-
te (Sudeco), Nelson Fraga 
Filho, e do presidente do 
Banco da Amazônia (Basa), 
Valdeci José Souza Tose.

Fundeci
Para hoje o evento rea-

liza a sessão especial “50 
anos do Fundeci”. O Fundo 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Científico, Tecnológi-
co e de Inovação é uma das 
mais longevas instituições 
de apoio à pesquisa e à ino-
vação tecnológica, na Região.

Na ocasião, será lança-
do o Edital Fundeci 01/2021 
- Subvenção Econômica para 
Inovação em Empresas, que 
objetiva fomentar o desen-
volvimento de soluções ino-
vadoras, visando aumentar 
a competitividade e susten-
tabilidade de micro e peque-
nas empresas e de empresas 
de pequeno-médio porte.



Diversidade

Maior feira de tecnologia do Nordeste acontecerá de 29 de setembro a 1o de outubro, no Centro de Convenções da capital

A Associação Nacional 
para a Inclusão Digital (Anid 
Brasil) lançou ontem 7ª edi-
ção da Expotec, considerada 
a maior feira de tecnologia do 
Nordeste. Com o tema, “As no-
vas Tecnologias, Internet Co-
munitárias, Infraestrutura Crí-
tica e Cibersegurança”, o evento 
acontece nos dias 29, 30 de se-
tembro e 1º de outubro deste 
ano, no Centro de Convenções 
de João Pessoa.

O encontro será realiza-
do pela Anid Brasil de forma 
híbrida: presencialmente no 
Centro de Convenções e com 
transmissão on-line. A entra-
da é gratuita. De acordo com 
o presidente da entidade, Per-
cival Henriques, além de um 
espaço para a tecnologia, este 
será o momento de mostrar os 
talentos da área. 

“Em 2021, vamos tentar 
repetir o sucesso dos anos an-
teriores, apesar da pandemia. 
Vamos mostrar os talentos, 
desde alunos do segundo grau, 
microempreendedores indivi-
duais, empresas, até o que tem 
de mais avançado nas universi-
dades e fazer com que estes se-
tores se encontrem na socieda-
de como um todo, tanto o setor 
produtivo, empresarial, traba-
lhadores, população, cientistas 
e estudantes”, informou.  

A programação da Expo-
tec 2021 ainda não foi con-
cluída. No entanto, o presi-
dente da Anid adiantou que 
uma das novidades deste ano 
é a corrida de drones. Segun-
do a organização do evento, 
da mesma forma que nas seis 
edições anteriores este será 
um espaço para o conheci-
mento científico e tecnológi-
co, inclusão digital, debates, 
oficinas, palestras, networ-
king e inovação tecnológica.

“Será um evento para o 
público em geral, em especial 
os estudantes. Cada um tem 
seu papel dentro do evento, 
mas basicamente queremos 
inspirar jovens. Através da 
tecnologia, queremos ins-
pirar os novos cientistas e a 
própria população para to-
mar consciência do que se 
faz de bom na terra”, acres-
centou Percival Henriques.

Segundo dados da Agên-
cia Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), uma das 
principais mudanças cau-
sadas pela pandemia da co-
vid-19 é o aumento do aces-
so à internet no Brasil, pois 
os brasileiros estão passan-
do até 50% a mais do tempo 
na web. 

Com isso, o evento pre-
tende debater quais são os 
reflexos disso do ponto de 
vista tecnológico e social, 
além das restrições causadas 

pela necessidade do isola-
mento social que transforma-
ram o comportamento digital 
dos usuários. Na feira, serão 
analisados aspectos como o 
maior uso do tempo de cone-
xão, o home office, serviços 
de streaming para entrete-
nimento, as compras, redes 
sociais, aulas e cursos on-line, 
entre outras atividades.

O secretario de Estado 
da Educação, Ciência e Tec-
nologia, Cláudio Furtado, 
participou do lançamento 
(representando o governador 
da Paraíba, João Azevêdo) 
comentou que esta 7ª edição 
será feita de forma que pre-
serve as questões sanitárias 
e obedecendo as regras para 
eventos durante a pandemia 
e destacou que apesar da pan-
demia as pessoas consegui-
ram formas de conviver. 

“É muito importante fa-
zer com que essa comunidade 
mantenha a interação, ou seja, 
as pessoas que desenvolvem 
pesquisas, empresas que de-
senvolvem inovação e os go-
vernos possam interagir para 
buscar soluções dos proble-
mas, tanto da administração 
pública ou ver soluções que as 
empresas estejam fazendo e 
também pesquisas desenvol-
vidas nas universidades que 
possam ser utilizadas para re-
solver problemas do dia a dia”, 
declarou. 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Anid Brasil lança a 7a edição 
da Expotec em João Pessoa
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O secretario de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, participou do lançamento da Expotec
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CPF: 056057494XX, CONTRATO: 2500253 CPF: 013830754XX, CONTRATO: 2603898 
CPF: 117727664XX, CONTRATO: 21102327 CPF: 139614714XX, CONTRATO: 2106445 
CPF: 011983744XX, CONTRATO: 21103445 CPF: 147357634XX, CONTRATO: 2400626 
CPF: 074625274XX, CONTRATO: 2100553 CPF: 010589564XX, CONTRATO: 2229993 
CPF: 141140704XX, CONTRATO: 2401805 CPF: 174164444XX, CONTRATO: 2214731 
CPF: 115644284XX, CONTRATO: 2157197 CPF: 711943854XX, CONTRATO: 6202815 CPF: 
058039624XX, CONTRATO: 2199302 CPF: 076539204XX, CONTRATO: 2115348 CPF: 
115595744XX, CONTRATO: 2701095 CPF: 066314274XX, CONTRATO: 2611391 CPF: 
132180574XX, CONTRATO: 2146258 CPF: 079260774XX, CONTRATO: 2609640 CPF: 
156762654XX, CONTRATO: 2117016 CPF: 111720224XX, CONTRATO: 2139120 CPF: 116458544XX, 
CONTRATO: 2200937 CPF: 075101414XX, CONTRATO: 2174741 CPF: 423830994XX, 
CONTRATO: 2229194 CPF: 709690014XX, CONTRATO: 2401291 CPF: 072302454XX, 
CONTRATO: 2210726 CPF: 122666504XX, CONTRATO: 2154474 CPF: 706117634XX, CON-
TRATO: 2193029 CPF: 727323774XX, CONTRATO: 2191999 CPF: 114423274XX, CONTRA-
TO: 2208372 CPF: 708801704XX, CONTRATO: 2134081 CPF: 205771177XX, CONTRATO: 

2109556 CPF: 037318624XX, CONTRATO: 2192547 CPF: 073014044XX, CONTRATO: 
2235648 CPF: 173797884XX, CONTRATO: 2220562 CPF: 713711874XX, CONTRATO: 
2193284 CPF: 013589194XX, CONTRATO: 2117497 CPF: 099455824XX, CONTRATO: 
2179841 CPF: 131728064XX, CONTRATO: 2236118 CPF: 090475664XX, CONTRATO: 2114210 
CPF: 047017324XX, CONTRATO: 2233810 CPF: 155706974XX, CONTRATO: 2607193 
CPF: 103790804XX, CONTRATO: 2137778 CPF: 027578634XX, CONTRATO: 2151664 
CPF: 715736244XX, CONTRATO: 2191443 CPF: 011568474XX, CONTRATO: 2606875 
CPF: 169188774XX, CONTRATO: 2175260 CPF: 206602194XX, CONTRATO: 2202884 
CPF: 154234334XX, CONTRATO: 2128468 CPF: 124873184XX, CONTRATO: 2185760 
CPF: 067866234XX, CONTRATO: 2606169 CPF: 131572354XX, CONTRATO: 2606182 
CPF: 715999764XX, CONTRATO: 2401410 CPF: 953822244XX, CONTRATO: 2162130 
CPF: 051972964XX, CONTRATO: 2209583 CPF: 125187554XX, CONTRATO: 21104312 
CPF: 105259004XX, CONTRATO: 2172020 CPF: 110415574XX, CONTRATO: 2611744 CPF: 
167616324XX, CONTRATO: 2609035 CPF: 156655154XX, CONTRATO: 2206674 CPF: 
111757914XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 078661884XX, CONTRATO: 2232747 CPF: 
137924244XX, CONTRATO: 2611790 CPF: 049658014XX, CONTRATO: 2141096 CPF: 
128153584XX, CONTRATO: 2611785 CPF: 135593214XX, CONTRATO: 2400613 CPF: 
162235894XX, CONTRATO: 4104557 CPF: 050884584XX, CONTRATO: 2234307 CPF: 
132172384XX, CONTRATO: 2233746 CPF: 012727834XX, CONTRATO: 2234977 CPF: 
106489854XX, CONTRATO: 2601003 CPF: 158745824XX, CONTRATO: 2236098 CPF: 
691549104XX, CONTRATO: 2701649 CPF: 010321334XX, CONTRATO: 2401454 CPF: 
089432024XX, CONTRATO: 2229177 CPF: 139562164XX, CONTRATO: 2216820 CPF: 
012126654XX, CONTRATO: 2151845 CPF: 709544444XX, CONTRATO: 2237319 CPF: 
174029394XX, CONTRATO: 6202212 CPF: 676872704XX, CONTRATO: 2177830 CPF: 
024393354XX, CONTRATO: 2113382 CPF: 115299434XX, CONTRATO: 21100061 CPF: 
025476284XX, CONTRATO: 2204081 CPF: 704139114XX, CONTRATO: 2401438 CPF: 
124322274XX, CONTRATO: 2607000 CPF: 150509644XX, CONTRATO: 4102072 CPF: 
025237534XX, CONTRATO: 2117726 CPF: 010468274XX, CONTRATO: 2176432 CPF: 
798809599XX, CONTRATO: 2150069 CPF: 012889954XX, CONTRATO: 2176109 CPF: 
009586274XX, CONTRATO: 2182349 CPF: 011290974XX, CONTRATO: 2117428 CPF: 
014974254XX, CONTRATO: 2168729 CPF: 009834414XX, CONTRATO: 2124537 CPF: 
081886244XX, CONTRATO: 2605842 CPF: 168822194XX, CONTRATO: 2140305 CPF: 
132980834XX, CONTRATO: 2155186 CPF: 030700304XX, CONTRATO: 2235906 CPF: 
001249384XX, CONTRATO: 2177626 CPF: 134267484XX

Medidas sanitárias
Em 2021, a expectativa é que a Expotec re-

ceba 30% do seu público, cuja média é de quatro 
mil pessoas. A Associação informou que o encon-
tro será realizado com todas as recomendações 
sanitárias de distanciamento, obrigatoriedade do 
uso de máscaras e distribuição de álcool gel. A 
feira tem a correalização do Governo do Estado e 
apoio do Núcleo de Informação e coordenação do 
Ponto BR (NIC. br) e do Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br). Outras informações podem ser 
obtidas pelo site www.expotec.org.br.
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Centro de Equoterapia poderá 
ampliar serviços à comunidade
Iniciativa é da primeira-dama Ana Maria Lins, que ontem visitou o local onde as atividades já funcionam há 12 anos

A primeira-dama do 
Estado, Ana Maria Lins, es-
teve ontem no Centro de 
Equoterapia da Polícia Mili-
tar, localizado no Parque de 
Exposições Henrique Vieira 
de Melo, em João Pessoa. O 
Centro funciona há 12 anos 
no bairro do Cristo Redentor, 
promovendo atividades com 
cavalos para pessoas com de-
ficiência, em uma abordagem 
interdisciplinar nas áreas de 
saúde, educação e equitação. 
O Centro de Equoterapia, 
atualmente, está atendendo a 
40 pessoas, parentes de pro-
fissionais da área da seguran-
ça. O objetivo é que o projeto 
seja ampliado para atender a 
comunidade.

Na oportunidade, a pri-
meira-dama Ana Lins para-
benizou o trabalho realiza-
do e afirmou que vai buscar 
junto ao Governo do Estado 
ampliar o serviço para que 
mais pessoas possam ser 
atendidas. “Estou muito feliz 
em conhecer esse trabalho 
da Polícia Militar. Esse trata-
mento da equoterapia pro-
porciona mais qualidade de 
vida às pessoas que frequen-
tam e aos seus familiares. Vou 
passar para o governador 
João Azevêdo (Cidadania) as 
necessidades desse Centro e, 
com certeza, serão estudadas 
as possibilidades de melho-
rias e ampliação do projeto”, 
afirmou a primeira-dama.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, ressaltou a importân-
cia do Centro de Equoterapia, 
bem como da ampliação do 
serviço para atendimento 
à comunidade. “Este local 

tem a missão de atender aos 
profissionais da segurança 
e seus familiares que têm fi-
lhos ou outros parentes com 
alguma necessidade especial. 
Já vai completar em novem-
bro 13 anos de existência e 
nosso objetivo é ampliar este 
serviço para a comunidade 
dessa região que fica próxima 
a este espaço. Queremos que 
a Polícia Militar esteja, cada 
vez mais, ligada à prestação 
de serviços em prol da socie-
dade”, pontuou.

O Centro de Equoterapia 
é composto por uma equipe 
multidisciplinar com um te-
rapeuta ocupacional, três psi-
cólogos, dois fisioterapeutas, 
um fonoaudiólogo e quatro 
equitadores. “Hoje atendemos 
a 40 praticantes que têm um 
parentesco com profissionais 
da segurança pública. Temos 
uma equipe formada por sete 
profissionais da área da saú-
de e quatro equitadores que 
são do Regimento de Polícia 
Montada e ficam a serviço 
da equoterapia. Atualmente, 
65% do nosso público são 
autistas, mas também temos 
pessoas com deficiência na 
parte de locomoção, pessoas 
com Síndrome de Down, en-
tre outros”, falou o major-PM 
Gleidistone Cavalcanti, co-
mandante do Regimento de 
Polícia Montada (RPMont) e 
coordenador do Centro.

Ildeane Albuquerque é a 
mãe de Lara Coutinho, de 10 
anos. Ela contou como o Cen-
tro começou a fazer parte da 
vida delas: “Lara nasceu com 
paralisia cerebral e com ape-
nas cinco meses recebemos 
o diagnóstico. Então, demos 

início à fisioterapia e foi in-
dicada a equoterapia, a partir 
dos três anos. Assim que ela 
completou essa idade, come-
çou a frequentar o Centro e 
continua até hoje. Como mãe, 
vejo a evolução e o desenvol-
vimento diário dela em rela-
ção à coordenação motora, 
atenção e concentração. Cada 
fase que passa, Lara evolui 
mais”, relatou Ildeane.

O sentimento de Ildea-

ne é compartilhado por Ana 
Paula, mãe de Arthur Scott, 
de 8 anos, que é autista. “Ar-
thur está aqui há mais ou me-
nos um ano e a evolução dele 
é notória, tanto na parte emo-
cional quanto na parte moto-
ra. Arthur tem mais foco, está 
mais confiante, todo mundo 
vê a diferença. Ele chega em 
casa muito feliz, porque an-
dou de cavalo e não quer fal-
tar de jeito nenhum. Todos os 

profissionais são excelentes e 
tratam as crianças com mui-
to carinho. Que este projeto 
possa crescer para abraçar 
mais famílias”, falou Ana Pau-
la, emocionada por ver o de-
senvolvimento do filho.

A equoterapia é um tipo 
de terapia com cavalos que 
visa estimular o desenvolvi-
mento da mente e do corpo. 
Ela serve para complementar 
o tratamento de pessoas com 

deficiência. Esse tipo de tera-
pia é feito em um ambiente 
adequado e especializado, 
pois o cavalo deve ser man-
so e bem treinado para que 
o desenvolvimento da pessoa 
seja estimulado.

A equoterapia é indicada 
em várias patologias, como 
paralisia cerebral, acidente 
vascular cerebral, autismo, 
deficiência visual, entre ou-
tras.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Euller Chaves, recebeu a visita da primeira-dama Ana Maria Lins e confirmou a intenção de ampliação do serviço

Fotos: André Lúcio

O Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) lançou, 
ontem, uma parceria com 
a Associação Aliança Em-
preendedora para oferecer 
270 mil vagas grátis para a 
qualificação de mulheres em 
vulnerabilidade social. Estão 
previstas 10 mil vagas em 
cada Estado.

Cursos gratuitos
Serão oferecidos cursos 

gratuitos de educação finan-
ceira, marketing digital, ino-
vação em tempos de crise, 
formação de mulheres em-
preendedoras, entre outros.

A iniciativa faz parte do 
Projeto Qualifica Mulher, que 
tem investimento de R$ 36 
milhões, e objetiva auxiliar 
na autonomia econômica do 
público feminino. De acordo 
com a secretária Nacional de 
Políticas para as Mulheres, 
Cristiane Britto, o ofereci-
mento das vagas poderá ge-
rar oportunidades durante a 
pandemia.

Pandemia
“O Qualifica Mulher sur-

giu em meio ao cenário de 
pandemia, que retirou 8,5 
milhões de mulheres do mer-
cado de trabalho. Sabemos 
que o empreendedorismo é 
um dos melhores caminhos 

para reverter esse cenário, 
pois, além de contribuir para 
o crescimento da economia, 
gerando empregos, colabora 
para construção de uma so-
ciedade mais equilibrada, na 
medida em que gera oportu-
nidades de liderança para as 
mulheres”, disse a secretária.

Para a diretora executiva 
da Aliança Empreendedo-
ra, Lina Useche, as mulheres 
precisam ver o empreende-
dorismo como uma opção 
viável e real.

“Pela crise causada pela 
pandemia, dentro do em-
preendedorismo as mulheres 
têm uma grande representa-
tividade, mas elas também 
têm grandes desafios. A gen-
te vê que os mesmos desafios 
que a mulher tem na socieda-
de, ela também tem quando 
deseja empreender”, disse.

Governo quer qualificar 
270 mil mulheres no país

O Ministério da Saúde 
lançou ontem, em Brasília, 
o Plano Nacional de Forta-
lecimento das Residências 
em Saúde, com o objetivo 
de capacitar profissionais 
da saúde em especial para 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) nos âmbitos federal, 
estadual e municipal.

Para tanto, a meta é 
aumentar a oferta de va-
gas e os valores das bolsas 
pagas para as residências 
na área da saúde, bem 
como para os preceptores, 
que são os supervisores 
das residências. Somente 
em ofertas educacionais 
para concretização do 
plano foram destinados 
R$ 250 milhões.

Segundo a secretária 
de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde do Mi-
nistério da Saúde, Mayra 
Pinheiro, a pasta dispõe 
de 23 mil bolsas, entre re-
sidências médicas e multi-
profissionais. 

Segundo ela, a recom-
posição dos valores da 
bolsa ficou em 24%. “Pela 
primeira vez começamos a 
pagar os preceptores, não 
só do ministério. Todos re-
ceberão bolsa no valor da 
Bolsa Capes [Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior] 
de incentivo a pesquisa, de 
R$ 1,5 mil. E destinamos 
recursos, além de apoio, 
para instituições que abri-
gam nossos programas. 
Esse é o primeiro passo. O 
ministério também lança 
oferta educacional de mais 
de 50 mil cursos extracur-
riculares para capacitar 
residentes e preceptores”, 
disse ela durante a cerimô-
nia de assinatura da porta-
ria que institui o plano.

Prioridades
Em seu discurso, o 

ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, lembrou que, 
apesar de a residência 
médica ser vinculada ao 
Ministério da Educação, 
grande parte das bolsas 
são providas pelo Ministé-
rio da Saúde. “Precisamos 
definir as prioridades para 
o sistema de saúde e [iden-
tificar] quais são os pro-
fissionais que precisamos 
para tornar esse sistema 
mais eficiente”, afirmou.

“Nosso compromisso 
é ampliar os investimen-
tos. É fazer com que essa 
residência seja mais qua-
lificada. Criamos essa for-
ma de incentivo para que 
esses profissionais que 
ensinam às novas gera-
ções sejam reconhecidos”, 
finalizou.

Ministério vai fortalecer 
residências em saúde

Educação

Enem tem 4 milhões 
de inscritos em 2021

O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) recebeu ins-
crições de 4.004.764 pes-
soas para a edição 2021 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem). O nú-
mero de inscritos corres-
ponde às duas versões do 
exame, impressa e digital. 
As inscrições foram aber-
tas no dia 30 de junho e 
encerradas anteontem.

De acordo com o 
Inep, o número total de 
inscritos no exame, en-
tretanto, só será confir-
mado após o pagamento 
das inscrições. A Guia de 
Recolhimento da União 
(GRU Cobrança), no valor 
de R$ 85, poderá ser paga 
pelos não isentos até a 
próxima segunda-feira.

O Enem Digital será 
exclusivo para quem já 
concluiu o Ensino Médio 
ou está concluindo em 
2021. Assim, quem deseja 
fazer o exame para fins de 
autoavaliação, os chama-
dos treineiros, pode op-
tar pela versão impressa. 
Como preveem os editais, 

os interessados tiveram de 
indicar a unidade da fede-
ração e o município onde 
desejam realizar as provas.

Provas
As provas do Enem 

2021 serão aplicadas nos 
dias 21 e 28 de novembro 
– tanto a versão digital 
quanto a impressa. Cada 
prova terá 45 questões de 
múltipla escolha, que, no 
caso do Enem Digital, se-
rão apresentadas na tela 
do computador. Já a reda-
ção será realizada em for-
mato impresso, nos mes-
mos moldes de aplicação 
e correção da versão em 
papel. Os participantes 
receberão folhas de ras-
cunho nos dois dias.

No primeiro dia, se-
rão aplicadas as provas de 
linguagens; códigos e suas 
tecnologias; e ciências hu-
manas e suas tecnologias, 
além da redação. A apli-
cação regular terá cinco 
horas e 30 minutos de du-
ração. No segundo dia, as 
provas serão de ciências 
da natureza e suas tecno-
logias; e matemática e suas 
tecnologias. Nesse caso, a 
aplicação regular terá cin-
co horas de duração.

Agência Brasil

Marcelo Brandão
Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Agência Brasil 

Serão oferecidos cursos 
gratuitos de educação 
financeira, marketing 

digital, inovação 
em tempos de crise, 

formação de mulheres 
empreendedoras,

 entre outros
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Zagueiro Gabriel Yanno e atacante Gabriel Costa estão entre os novos talentos e já disputam jogos com sucesso na Série C

O Botafogo está na liderança do 
Grupo A da Série C e parece ter en-
contrado um caminho positivo para 
seguir brigando, na parte de cima 
da tabela, em busca do acesso para 
a Série B. A chave é muito disputada 
e ainda restam 11 jogos para serem 
feitos na competição, mas a confian-
ça na Maravilha do Contorno é cres-
cente e o trabalho do técnico Gerson 
Gusmão vem surtindo efeito, mesmo 
com as limitações do elenco que so-
fre, desde o começo da temporada, 
com lesões. Para suprir essas ausên-
cias, uma das receitas seguidas pelo 
clube e pelo treinador, é a utilização 
de atletas da base do clube, com des-
taque para o zagueiro Gabriel Yanno 
e o atacante Gabriel Costa.

Aos 21 anos, Gabriel Yanno já 
realizou sete partidas na temporada, 
inclusive, começando como titular 
em quatro oportunidades. Versátil, 
o atleta que é natural da cidade de 
Aguiar, já atuou como zagueiro - sua 

posição de origem - e como volan-
te, possibilitando a manutenção do 
desenho tático escolhido por Ger-
son Gusmão, mesmo a ausência de 
atletas do setor, por conta de lesões, 
como foi o caso da partida Altos-PI, 
pela quinta rodada da Série C. 

Já Gabriel Costa, atacante de ape-
nas 17 anos, conquistou seu primeiro 
contrato profissional ao assinar com 
o Belo. O jogador, subiu das divisões 
de base e já foi utilizado em duas par-
tidas, em ambas, entrando como su-
plente. O atleta fez sua estreia diante 
do Floresta-CE, jogando fora de casa 
e, na última rodada, contra o Manaus, 
recebeu nova oportunidade, entran-
do em campo na segunda etapa, 
substituindo, justamente o atacante 
Ederson que havia feito a sua estreia 
e marcado um dos gols na vitória bo-
tafoguense que garantiu a equipe na 
liderança do Grupo A.

Sem competições de base na Pa-
raíba, desde 2019 - a disputa do ano 
passado acabou não sendo realizada 
como um dos desdobramentos da 
pandemia da covid-19, assim como 
a segunda divisão do Estadual mas-
culino - Gabriel Costa se disse feliz 

pelas oportunidades que vem rece-
bendo e pela assinatura de seu con-
trato profissional, mesmo não tendo 
tido uma competição mais forte para 
demonstrar o seu trabalho, dentro 
do sub-19 do Belo. Agora, ele espera 
seguir treinando bem para receber 
mais chances e poder corresponder 
bem em campo. 

“Estou muito feliz por estar na 
equipe principal. Não tive a oportu-
nidade de jogar um Campeonato Pa-
raibano na base, mas eu pude me des-
tacar nos amistosos e treinamentos 
para subir ao profissional. Estou feliz 
com as oportunidades que o treina-
dor está me dando, venho treinando 
e buscando aproveitar cada momento 
para obter a confiança dele. Tive a fe-
licidade de fazer a minha estreia con-
tra o Floresta e estou muito feliz em 
viver esse momento, jogar ao lado de 
atletas como Marcos Aurélio, Clayton 
e Felipe, é muito bom. Todo o elenco 
tem me ajudado muito, sempre me 
apoiando, dando dicas e, com fé em 
Deus, vamos conseguir ir mais longe 
ainda. Estamos muito bem nesse Bra-
sileirão e espero que a gente consiga 
conquistar o acesso para a Série B”.

O Departamento Médico do Bo-
tafogo ainda não teve um momento 
de descanso ao longo de toda a 
temporada de 2021. Na reali-
dade, desde a pré-temporada 
a equipe vem precisando lidar 
com a frequente ausência de 
atletas importantes. Tudo come-
çou com a lesão grave no joelho - 
rompimento de ligamento cruzado 
- do atacante Bruno Gonçalves que 
precisou passar por procedimento 
cirúrgico e só deve retornar na pró-
xima temporada, além dele, Rafael 
Barros - que chegou para ser seu 
substituto - e o lateral Lucas Gabriel 
que sofreram a mesma lesão. 

A equipe ainda perdeu por lon-
gos períodos o meia Esquerdinha, 
os volantes Bruno Menezes e Rogé-
rio - em fase final de recuperação, 
além do goleiro Felipe que só deve 
retornar no próximo mês. Por fim, 
no último jogo, o atacante Welton 
Felipe, um dos destaques da equipe 
na temporada, sofreu uma lesão de 
grau 1 no músculo posterior da coxa 
e será desfalque na próxima partida. 
Com possibilidades de retorno para 
o próximo jogo, apenas Clayton - que 
também tem convivido com lesões, 
primeiro na panturrilha, depois no 
quadril e por último na coxa - que 
ainda segue como dúvida para a par-
tida contra a Jacuipense-BA no pró-
ximo sábado, às 15h, no Estádio de 
Pituaçu, Salvador, e o volante Amaral 
que foi liberado pela equipe médica 
do clube. Rogério e Bruno Menezes 
já voltaram a trabalhar com o grupo, 
mas ainda não devem ficar disponí-
veis para Gerson Gusmão escalar.

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Botafogo começa a investir 
nos atletas jovens da base

Recuperação
O atacante Fred, do Fluminense, deve voltar no jogo de 
terça-feira contra o Cerro porteño, que decide a vaga 
para as quartas de final da Libertadores. Página 23 Fo
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Paraibano Sub-19

Campeonato começa no dia 31 com 20 clubes

Sem ocorrer desde 2019, o 
Campeonato Paraibano de Fute-
bol Sub-19, principal competição 
de base do Estado, retornará no 
final desse mês. Tradicional reve-
lador de talentos, o campeonato 
será iniciado no próximo dia 31 
com jogos já confirmados para 
as cidades de Guarabira e Cruz 
do Espírito Santo, por exemplo. 

A primeira fase do certame está 
prevista para ser encerrada no 
dia 15 de agosto, ainda não há da-
tas definidas para a segunda fase.

A disputa contará com 20 
equipes participantes, estas, di-
vididas em quatro grupos - Lito-
ral, Brejo, Agreste e Sertão - com 
os dois melhores de cada chave 
avançando para a segunda fase. O 
campeão do torneio, assim como 
nas edições anteriores, garante, 
além do título, uma vaga para 

disputar a Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior, principal competi-
ção do gênero, no país.

Na segunda fase da disputa, 
ocorrerá um cruzamento olím-
pico - 1º de uma chave contra o 
2º do outro - para as quartas de 
final entre o grupo do Litoral e 
o do Brejo, assim como entre o 
chaveamento do Agreste com a 
do Sertão. Os jogos das quartas 
de final e também das semifinais, 
serão em partidas únicas, com a 

equipe de melhor campanha na 
primeira fase mandando, em sua 
casa, a disputa das quartas, en-
quanto que, para as semifinais, 
haverá um sorteio para a defini-
ção do mandante. 

A equipe que avançar das se-
mifinais, a partir do cruzamento 
entre Litoral e Brejo pegará na 
decisão, o time vencedor do cha-
veamento entre Agreste e Sertão 
na decisão do Estadual Sub-19. 
Os jogos decisivos, terão con-

frontos de ida e volta, a ordem 
dos mandos também será defini-
da por sorteio posterior. 

Na semana passada, a FPF 
lançou uma tabela básica de jo-
gos, onde Spartax e CSP farão a 
primeira partida da competição, 
mas assim como esse embate, 22 
dos 40 confrontos da primeira 
fase, ainda não tiveram definição 
de local para ocorrer e não hou-
ve a divulgação dos horários de 
nenhum deles.

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Foto: Ascom/Botafogo

O Botafogo vive um bom momento na Série C e motivação é o que não falta no elenco para voltar a vencer e se manter na liderança

Aos poucos, os garotos da 
base vão fazendo parte do 

elenco principal do Belo

Juventude



Paraibano Edival Marques, o Netinho, vai começar a sua participação, no próximo dia 25, de olho no pódio 

A Paraíba contará com 
três atletas da Federação Pa-
raibana de Taekwondo Olím-
pico (PBTKD) representando 
o estado e o Brasil nos Jogos 
de Tóquio. O primeiro deles 
é edival Marques, o Netinho, 
que competirá nas Olimpíadas 
a partir do próximo dia 25. en-
quanto que Silvana Fernandes 
e Débora Menezes disputa-
rão os Jogos Paralímpicos que 
ocorrerão entre 24 de agosto 
e 5 de setembro na capital 
japonesa. Para esses três re-
presentantes paraibanos que 
irão ao Japão, a expectativa é 
de medalhas.

Com apenas 23 anos, Ne-
tinho é um dos competido-
res mais jovens na disputa e 
chega aos Jogos Olímpicos de 
Tóquio na sétima colocação 
no ranking mundial. Para che-
gar ao ouro olímpico, o atleta 
precisará fazer quatro lutas, a 
primeira delas será contra o 
Turco Hakan Recber, décimo 
colocado no ranking da Fede-
ração Mundial de Taekwondo. 
As lutas são únicas e Netinho 
precisará avançar ao menos 
nas duas primeiras para poder 
disputar uma posição no pó-
dio e uma medalha, nesse caso, 
um terceiro lugar, caso vença 
as três primeiras, estará na 
disputa da medalha dourada.

Treinador responsável 
por descobrir edival Mar-
ques, ainda na infância, o 
Mestre Tomaz, que agora pre-

side a PBTKD, em entrevista 
ao programa Cabine esporti-
va da Rádio Tabajara, se disse 
confiante na participação do 
paraibano nas Olimpíadas. 
Segundo ele, o chaveamento 
apresenta adversários que 
já foram vencidos pelo atle-
ta natural de João Pessoa, 
em outras oportunidades, 
exceto pelo sul-coreano Dae 
Hoon Lee, que lidera o ran-
king internacional e ainda 
não foi vencido por Netinho. 
No entanto, pelo chaveamen-
to que foi definido, o atleta 
da Paraíba só enfrentará o 
líder do ranking mundial em 
uma eventual final olímpica, 
algo que, se ocorrer, já terá 
confirmado uma caminhada 

histórica para o Taekwondo 
paraibano.

“Estamos muito confian-
tes na participação de Netinho 
nos Jogos Olímpicos. ele é um 
atleta que está em evolução, 
ainda muito jovem e que terá 
um chaveamento que pode 
ser favorável. Não será fácil, 
mas ele tem chances reais de 
medalha, pois em seu cami-
nho, ele só não venceu, ainda 
o sul-coreano. Da mesma for-
ma, também acreditamos em 
medalhas nas Paralimpíadas, 
pois Débora está muito bem 
posicionada e entra como fa-
vorita, além de Silvana que é 
uma atleta que já se consoli-
dou no cenário internacional, 
está bem posicionada e está 

evoluindo constantemente”, 
afirmou o Mestre Tomaz. 

Nos Jogos Paralímpicos, 
que serão iniciados no final 
de agosto, a esperança de me-
dalhas é dupla, pois Débo-
ra Menezes é a segunda no 
ranking mundial dentro da 
categoria K44 - na faixa de 
peso superior aos 58kg - e 
entra como uma das favoritas 
ao pódio. enquanto isso, Sil-
vana Fernandes, paratleta de 
apenas 21 anos que é a sétima 
colocada no ranking mundial 
- também na categoria K44, 
mas na faixa de peso inferior 
aos 58kg - entra na disputa em 
grande fase após ter conquis-
tado o título Pan-Americano, 
este ano, no México.

Taekwondo é esperança de 
medalha de ouro para a PB 

“Você está nervoso. eu conheço você!”
Foi assim que o goleiro emiliano Martínez 

construiu a vitória da Argentina sobre a Colômbia, 
nos pênaltis, em partida válida pela semifinal da 
Copa América. 

A primeira frase pode ser encarada apenas 
como uma provocação. A segunda é o referendo 
para adentrar na mente do adversário e mostrar a 
ele o domínio acerca da afirmação anterior. 

Aquele “eu conheço você!” foi um arremate. 
Uma frase inesperada, desconcertante. Uma única 
frase capaz de arruinar o psicológico daquele que 
representava a solidez emocional da equipe adver-
sária. 

A frase dita por Martínez serviu para fortale-
cer a caminhada da Argentina até a final, na vitória 
e conquista do título continental contra o Brasil. 

A situação já era favorável à Argentina naquele 
momento. Messi abrira a disputa com gol. em se-
guida, o zagueiro colombiano Davinson Sánchez e o 
meia argentino De Paul desperdiçaram, o que colo-
cou nos pés do zagueiro Mina, uma das referências 
do time, a oportunidade de deixar tudo igual. 

em cobranças de pênaltis é comum a catimba 
dos goleiros para tentar vencer psicologicamente 
os batedores. experiente, Mina não cairia numa 
provocação do tipo “bate no canto esquerdo”, ou 
mesmo “eu sei que você vai chutar do lado direito”. 
Nada disso. 

Dois pontos chamam atenção na frase dita por 
Martínez: fator surpresa e dominação psicológica. 

A surpresa foi pela frase em si, diferente de 
tudo o que se costuma dizer em momentos como 
aquele. Sempre que nos deparamos com o inespe-
rado, algo imprevisível acontece no nosso cérebro. 
É preciso parar e pensar, coisa que Mina não conse-
guiu, exatamente pelo segundo ponto. 

Os dois realmente se conhecem. São adversá-
rios em competições continentais, cada qual pela 
seleção de seu país, e também se enfrentam na mes-
ma liga inglesa. O goleiro argentino joga pelo Aston 
Villa, enquanto Mina defende o everton. 

A primeira frase até poderia ser blefe, mas na 
segunda, Martínez adentrou a mente de Mina e ba-
gunçou tudo. A fala do goleiro argentino só pôde ser 
ouvida graças ao som ambiente do estádio, vazio 
em decorrência da pandemia de covid-19. 

emiliano Martínez disse apenas para Mina, 
mas o mundo inteiro ouviu e assistiu à expressão 
do zagueiro colombiano ser imediatamente transfi-
gurada, como quem ouve um segredo a seu respeito 
que jamais poderia ter sido revelado. 

Mina perdeu, desestabilizou o restante da 
equipe e Martínez cresceu naquela reta final como 
ídolo. 

O resto é história: Argentina campeã e novas 
cepas da covid-19 distribuídas pelo país, tudo para 
mais um capítulo da nossa vergonha nacional.

“Eu conheço você!”

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Esportes
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A pandemia também vai 
afetar diretamente a cerimô-
nia de entrega de medalhas 
nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio, que começam no dia 
23. Para evitar maior contato 
físico, cada atleta terá que 
colocar a medalha ao redor 
do próprio pescoço no pódio, 
sem repetir o solene mo-
mento em que autoridades 
e dirigentes fazem o gesto, 
seguindo de aperto de mão.

“As medalhas não serão 
colocadas no pescoço do atle-
ta. elas serão apresentadas 
ao atleta em uma bandeja 
e, então, o atleta colocará a 
medalha em si mesmo”, ex-
plicou o presidente do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach. “Vamos garan-
tir que a pessoa que colocar 
a medalha na bandeja o fará 
apenas com luvas desinfeta-
das para que o atleta possa 
ter certeza de que ninguém 
tocou nelas antes.”

O dirigente afirmou tam-
bém que não haverá cumpri-
mentos físicos na premiação, 
como geralmente acontece. 
“Apresentadores e atletas 
usarão máscaras. Não haverá 
apertos de mão nem abraços 
durante a cerimônia.”

Geralmente, as meda-
lhas são entregues aos atletas 
por dirigentes da modalidade 
envolvida ou membros do 
COI. Haverá 339 cerimônias 
de entrega de medalhas ao 
longo dos Jogos de Tóquio, 
que começarão no dia 23. 

Pódio sem 
festa por 
causa da 
pandemia
Agência Estado

Além de Netinho, a Paraíba terá 
também Silvana Fernandes e Débora 
Menezes, nas Paralimpíadas todos 
com chances reais de medalhas

Futebol feminino

Seleção chega a Tóquio
confiante e motivada

A Selecão Brasileira 
de Futebol Feminino já 
está no Japão. O desem-
barque no Aeroporto de 
Narita, em Tóquio, foi 
hoje, às 2h da manhã, 
horário brasi leiro.No 
sábado,  a equipe dei-
xará Tóquio rumo Sen-
dai, que será a base da 
seleção feminina até a 
segunda rodada da com-
petição.

No Japão, elas farão 
quatro treinos antes da 
estreia contra a China, 
dia 21, às 5h (de Bra-
sília), em Miyagi. O se-
gundo jogo será contra 
a Holanda, no dia 24, às 
8h, também no Miyagi 
Stadium. Depois, a sele-
ção deixará Sendai para 
enfrentar a Zâmbia na 
terceira rodada, dia 27, 
às 8h30, em Saitama.

“estamos chegando 
bem preparadas. Claro 
que têm seleções que são 
favoritas, mas quando a 
gente veste essa camisa 
do Brasil temos sempre 
que lutar pelo primeiro 
lugar”, comentou a meia 
Andressa Alves, em entre-
vista coletiva poucos mi-
nutos antes do embarque 
para o Japão, em Portland 
nos estados Unidos, onde 
a seleção passou um pe-
ríodo de treinamentos. 

Seleção masculina
O atacante Malcom, 

ex-Corinthians, vai dis-
putar os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio-2020 com 
a seleção brasileira. O 
jogador do Zenit St.Pe-
tersburg, da Rússia, foi 
l iberado por seu clu-
be para se apresentar 
à equipe em Tóquio, no 
Japão. ele substitui Dou-
glas Augusto, desconvo-
cado no último domingo 
após ter sido constatada 

uma lesão na coxa.
O atacante se apre-

sentará à seleção olím-
pica neste domingo, em 
Tóquio. Malcom partici-
pou da sétima etapa de 
preparação da equipe 
na Sérvia, no início de 
junho,  quando foram 
realizados dois amisto-
sos em Belgrado - der-
rota de virada para Cabo 
Verde, por 2 a 1, e vitó-
ria sobre a Sérvia, por 
3 a 0.

A descontração das meninas do futebol do Brasil, no Japão

Foto: San Robles/CBF

Da redação
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Esportes

Com uma lesão na coxa, o artilheiro ficou fora da primeira partida das quartas de final, mas deve reaparecer na terça

O atacante Fred deve 
reaparecer no time do Flu-
minense, no jogo da volta, 
na próxima terça-feira, no 
Maracanã, contra o Cer-
ro Porteño, partida que 
vai decidir a vaga para as 
quartas de final da Liberta-
dores. Ele chegou a viajar 
para o Paraguai, mas não 
teve condições de jogar. 
Em treinamento intensi-
vo, o atleta espera já jogar 
alguns minutos, amanhã, 
contra o Grêmio, também 
no Maracanã.

De volta  ao  Brasi l , 
nada de descanso. Fred 
está em tratamento inten-
sivo, mas faz questão de di-
zer que só jogará se estiver 
totalmente curado, para 
evitar uma lesão maior. 
Artilheiro do Flu na tem-
porada com 12 gols, Fred 
não atua desde o dia 7 de 
julho, quando sentiu a coxa 
direita na partida contra o 
Ceará, pelo Brasileirão. De 
lá para cá, ele desfalcou o 
Tricolor nos jogos contra 
Sport e Cerro Porteño.

Recorde
Autor do primeiro gol 

da vitória tricolor, Nenê se 
tornou o atleta mais velho 
da história a marcar em 
uma partida mata-mata de 
Libertadores; ele completa 
40 anos no próximo dia 
19. No retorno ao Brasil, o 
atleta se disse honrado pelo 
feito, mas priorizou o bom 
resultado conquistado no 
primeiro jogo do confronto:

“Eu fico muito feliz de 
estar marcado um pouco 
na história. Libertadores 
é especial, fico muito feliz 
e honrado, de com a ca-
misa do Fluminense, es-
tar realizando esse feito. 
Mas muito mais feliz ainda 
pela vitória, pelo grande 
desempenho do time. De-
mos um grande passo para 
a classificação. Não tem 
nada decidido, mas conse-
guimos um grande resulta-
do fora”, completou.

O técnico Róger ain-
da não definiu o time do 
Tricolor para o jogo de 
amanhã contra o Grêmio. 
Ele está em dúvida se en-
tra com um time misto, ou 
apenas poupa aqueles jo-
gadores mais desgastados 
com a maratona de jogos. 
A prioridade é ter um time 
completo e inteiro para a 
“decisão” contra o  Cerro 
Porteño. Com a vitória de 
2 a 0 na primeira partida, o 
clube entra em campo com 
a vantagem do empate ou 
até uma derrota por um 
gol de diferença. Caso o 
time paraguaio vença pelo 
mesmo placar, a decisão 
será nos pênaltis.

Da redação 

Fred deve voltar ao Flu em 
“decisão” na Libertadores

Edição: Ivo Marques      Editoração: Luciano Honorato
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2021     |     A UNIÃO       23

 Eu fico muito feliz de 
estar marcando um pouco 
na história. Libertadores é 
especial, fico muito feliz e 
honrado de, com a camisa 

do Fluminense, estar 
realizando esse feito 

Foto: Ascom/Fluminense

.

O Cerro Porteño protocolou 
junto à Conmebol um pedido para 
que o duelo com o Fluminense, rea-
lizado em Assunção na terça-feira, 
seja anulado após erro de análise 
do VAR. O jogo válido pela partida 
de ida da fase de oitavas de final da 
Copa Libertadores terminou com 
vitória da equipe das Laranjeiras 
por 2 a 0 no estádio La Nueva Olla. 
Com o resultado, o time carioca car-
rega boa vantagem para a partida 
decisiva agendada para a próxima 
terça-feira, às 19h15, no Maracanã.

Na carta, a equipe paraguaia 
reafirma que o encontro ficou mar-
cado por “acontecimentos vergo-
nhosos”, que não podem, segundo 
o Cerro Porteño, ser omitidas pela 
Conmebol em razão dos valores e 
virtudes promovidos pela entidade 
sul-americana e também pelo órgão 
máximo do futebol mundial, a Fifa. O 
clube de Assunção também pede que 
a Conmebol tome medidas exempla-
res sobre a continuidade da equipe 
de arbitragem responsável por con-
duzir a partida desta terça-feira.

Mais cedo, a Confederação 

sul-Americana de Futebol anunciou 
punição à equipe que comandava 
o VAR. Foram suspensos por tempo 
indeterminado os árbitros Julio Fer-
nández, da Argentina, e os chilenos 
Cesar Deishler e Eduardo Gamboa. 
A comissão de arbitragem entende 
que os árbitros “cometeram erros 
graves e manifestos no exercícios de 
suas funções.”

O Cerro Porteño pedia a ex-
pulsão da equipe de arbitragem do 
quadro oficial da entidade e incluía 
no pedido o árbitro principal Facundo 
Tello, o assistente Cristian Navarro 
e o quarto árbitro Patricio Loustau, 
todos da Argentina.

Aos 40 minutos do primeiro 
tempo, quando o placar estava 
empatado em 0 a 0, o gol do time 
paraguaio foi anulado por impedi-
mento, quando na verdade o lateral 
samuel Xavier, do Fluminense, dava 
condição à jogada e foi excluído da 
imagem em que foram aplicadas 
as marcações de impedimento pelo 
árbitro de vídeo. Com isso, os árbitros 
analisaram uma imagem incompleta 
e anularam o tento paraguaio, que 
inauguraria o marcador no estádio 
La Nueva Olla.

Ao longo da carta protocolada 
na Conmebol, o Cerro Porteño tam-
bém pede à Comissão Disciplinar 
da entidade a anulação do encontro 
entre brasileiros e paraguaios e que 
um novo jogo seja remarcado na 
data que seja conveniente a todas 
as partes afetadas. “O Club Cerro 
Porteño considera que fatos como 
os de terça-feira devem ser banidos 
do futebol de maneira permanente 
e sua equipe de arbitragem deve ser 

punida de maneira contundente para 
que (erros desse tipo) nunca mais se 
repitam”, finaliza a carta.

Após a derrota em casa, o téc-
nico do Cerro Porteño Francisco Arce 
criticou duramente o erro crasso da 
arbitragem, disse ser uma situação 
extremamente óbvia e evidente: 
“sinceramente, nos roubaram à mão 
armada em nossa própria casa”, 
afirmou o ex-jogador de Palmeiras 
e Grêmio.

Cerro Porteño quer anular a primeira partida no Paraguai

A direção do Cerro Porteño não admite o erro do VAR que anulou um gol lícito dos paraguaios

Foto: CBF

Agência EStado

Na tentativa de tornar 
o time do Corinthians mais 
agressivo, o técnico Sylvi-
nho, que tem a semana livre 
para treinamentos, realizou 
uma atividade de “perde e 
pressiona”, nessa quinta-fei-
ra, no CT Joaquim Grava, vi-
sando armar a equipe para 
o duelo de amanhã, às 19 
horas, contra o Atlético-MG, 
na Arena Corinthians, pela 
12ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Antes do treino, o trei-
nador levou todo o elen-
co para a de preleção para 
apresentar vídeos e concei-
tos do adversário do fim de 

semana. Na sequência, os 
jogadores realizaram exercí-
cios de enfrentamento, que 
servem para quebrar as “li-
nhas” do adversário

O setor defensivo, que 
sofreu apenas oito gols e é 
o menos vazado do Brasilei-
rão, foi cobrado na organiza-
ção da linha de quatro antes 
do término dos trabalhos.

Eliminado precocemen-
te da Copa Sul-Americana e 
da Copa do Brasil, o Corin-
thians só tem o Brasileirão 
para disputar até o fim do 
ano. Com isso, outras sema-
nas também poderão ser 
utilizadas integralmente por 
Sylvinho para buscar melho-
rias na equipe.

Corinthians treina para aumentar pegada
Agência Estado
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Timão foi eliminado na 
Sul-Americana e também 
não faz uma boa 
campanha no Brasileirão

O atacante Fred é o principal 
artilheiro do Fluminense. Ele já 
marcou 12 gols na temporada e 
está em tratamento intensivo
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Número é modesto comparado à média nacional, que teve um aumento de 41,7% no primeiro semestre de 2021

Procura por testamentos na PB 
registra crescimento de 18%

O número de testamentos re-
gistrados em cartórios de notas no 
Brasil aumentou 41,7% no primei-
ro semestre de 2021, comparado 
ao mesmo período do ano passado. 
Em números absolutos, o estado de 
São Paulo ficou em primeiro lugar 
no ranking de testamentos; em se-
guida o Rio Grande do Sul; e já Mi-
nas Gerais ocupou o terceiro lugar.

A Paraíba contabilizou 78 re-
gistros no primeiro semestre de 
2020 e 92 este ano, um aumentan-
do de 18%. Um número modesto 
comparado à média nacional e aos 
estados do Nordeste. Para saber 
se um familiar deixou algum tes-
tamento, basta fazer uma busca 
no sistema do Colégio Notarial do 
Brasil (Censec).

O Ceará foi o estado do Nor-
deste que apresentou a maior va-
riação (60%), passando de 167 
para 268 número de testamentos 
registrados. Em números absolu-
tos, a Bahia foi o estado do Nordes-
te que mais realizou registros no 
período citado, sendo 317 ano pas-
sado e 367 este ano, porém a va-
riação foi de 16%. Já o Rio Grande 
do Norte diminui 46% comparado 
ao mesmo período do ano passado.

O escrevente Paulo Cavalcanti, 
do Cartório Decarlinto, localizado 
no Jardim Oceania, na capital pa-
raibana, concorda com as estatís-
ticas, pois observou um aumento 
na procura de testamentos, inven-
tários e divórcios durante a pan-

Aforismo
“Não é a morte que rouba o sonho dos 

homens, mas o medo de cair no esquecimento 
antes mesmo de ser sepultado.”

(Valéria de Almeida)

1216 — Papa Inocêncio III
1324 — Go-Uda, imperador do Japão
1974 — Oduvaldo Vianna Filho, 
dramaturgo, ator e diretor brasileiro
1981 — Eudésia de Carvalho Vieira, médica, 
professora, jornalista, escritora e poetisa (PB)
1999 — John F. Kennedy Jr., 
jornalista e editor norte-americano
2000 — Barbosa Lima Sobrinho, 
jornalista, historiador e político brasileiro
2014 — Armando Marques, 
árbitro de futebol brasileiro
2015 — Alcides Ghiggia, 
jogador de futebol uruguaio
2019 — Wdenysleudo Soares (Leudo), 
jogador de futebol (PB)
2020 — Manoel Batista Chaves Filho (Manoel da 
Lenha), político (PB)

Mortes na História

Obituário

João Ângelo
13/7/2021 – Aos 81 anos, de causa não 
divulgada. Ator e dublador paulista, com 
mais de 50 anos de carreira, conhecido 
por ter dado a voz a diversos persona-
gens famosos, como Mestre Sage em ‘Os 
Cavaleiros do Zodíaco – Lost Canvas’; Don 
Marshall em ‘Terra de Gigantes’; Doutor Leonard McCoy em 
‘Star Trek: A Série Animada’; Shibi Aburame, Ancião Hyuga, e 
Teyaki Uchiha em ‘Naruto’; Spinel Sun em ‘Sakura Card Cap-
tor’; Brahma, o Deus Criador em ‘Shurato’, e muitos outros. 
Nasceu em Marília (SP), em 7 de agosto de 1939, e se mudou 
para a capital aos nove anos.  O trabalho como dublador co-
meçou em 1964, na Ibrasom. Em 1970 ingressa na Álamo.

Foto: Jovem Nerd

Rui Gottardi (Garoto de Ouro)
14/7/2021 – Aos 93 anos, em Curitiba 
(PR). Ex-jogador de futebol, um dos maiores 
ídolos da história do Athletico (PR) e foi o 
meia-direita do “Esquadrão do Furacão” de 
1949, onde jogou entre 1948 e 1952. Ele 
era filho de Alberto Gottardi, goleiro nos 
anos de 1920 e 1930 e sobrinho de Alfredo Gottardi, o Caju, 
um dos maiores goleiros da história do clube paranaense e 
que dá o nome ao Centro de Treinamento do Furacão.

Foto: Cahuã Miranda

David Marlon Silvestre Oliveira
13/7/2021 – Aos 23 anos, em Catolé 
do Rocha (PB), assassinado a tiros. 
Tatuador foi surpreendido por dois 
homens no Centro da cidade e um 
deles atirou várias vezes. Familiares 
garantiram que ele não tinha nenhum 
envolvimento com o crime. O caso estaria sendo inves-
tigado pela polícia.

Foto: Notícia Paraíba

Hélio Fraga
13/7/2021 – Aos 84 anos, em Belo Ho-
rizonte (MG), de covid-19. Jornalista que 
nasceu em Goiás e por décadas trabalhou em 
grandes veículos de comunicação da capital 
mineira. Por 17 anos comandou a Editoria de 
Esportes no jornal Estado de Minas e esteve 
também à frente da coluna ‘Por dentro do futebol’. Liderou a 
Editoria de Turismo do jornal Hoje em Dia. Passou por algu-
mas assessorias de imprensa e se aposentou na Cemig, quan-
do passou a contribuir com a Editoria de Opinião do jornal O 
Tempo. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
de Minas Gerais, da Associação Mineira de Cronistas Espor-
tivos (Amce) e vice-presidente da Associação Brasileira de 
Jornalistas e Escritores de Turismo – Regional Minas Gerais.

Foto: Arquivo Pessoal

Jaime Sautchuk
14/7/2021 – Aos 67 anos, em Brasília 
(DF), de parada cardíaca. Jornalista e escri-
tor natural de Joaçaba (SC) e que adotou o 
estado Goiás para viver. Trabalhou na BBC 
de Londres, nos jornais alternativos Opi-
nião e Movimento, em O Globo, Estadão, 
Folha de São Paulo, Veja e Diário da Manhã. Como escritor, 
suas principais obras foram livros de ficção ‘Mitaí’ e ‘Anto-
logia profética e uma biografia do escritor goiano Bernardo 
Élis’. Foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a contar a 
história da Guerrilha do Araguaia e em Brasília foi pioneiro 
no movimento pela preservação do Cerrado. Criou o Festival 
de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na Cidade de Goiás. 
Mais recentemente, Jaime editava a revista Xapuri Socioam-
biental e fazia textos para portais na Internet.

Foto: Divulgação

Jeffrey Philip LaBar (Jeff LaBar)
14/7/2021 – Aos 58 anos, em Nashville, nos 
Estados Unidos, de causa investigada. Gui-
tarrista do Cinderella, icônica banda norte
-americana da era dourada do hard rock, foi 
encontrado morto em seu apartamento. O 
Cinderella, com nítidas influencias de blues 
e música country, capitaneada pelo vocalista, guitarrista e 
multi-instrumentista Tom Keifer, vendeu 15 milhões de discos 
em todo o mundo e realizou turnês e shows memoráveis ao 
lado de bandas como Poison, David Lee Roth, Loudness, Mötley 
Crüe, Ozzy Osbourne, Scorpions, Skid Row e de Bon Jovi.

Foto: Divulgação

Gilberto Robalinho da Silva
14/7/2021 – Em Campo Grande (MS), de 
câncer. Procurador de Justiça do Ministério 
Público do Mato Grosso do Sul (MPMS). 
Nasceu no dia 20 de maio de 1964 em Pa-
ranaíba (MS). Graduou-se em Direito pela 

Foto: Divulgação

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

demia da covid-19. Porém, ele não 
saberia precisar o quantitativo.

“O testamento é uma expres-
são da vontade dos bens após a 
morte de alguém. As pessoas estão 
mais preocupadas em organizar o 
testamento em vida, pois, infeliz-
mente, a morte tem sido uma com-
panheira no cotidiano das pessoas. 
Elas não sabem o que vai acontecer 
amanhã devido à pandemia, então, 
não querem deixar as pessoas que 
amam desamparadas”, avaliou.

Por outro lado, a escrevente Fá-

tima Amin, do Cartório Monteiro da 
Franca, localizado na Epitácio Pes-
soa, avalia que a procura continua 
a mesma do que antes da pande-
mia. Na opinião dela, as pessoas só 
fazem testamento quando não têm 
herdeiros diretos (filhos, pais ou es-
poso), quando vão viajar no final do 
ano, ou quando quer deixar a heran-
ça para uma pessoa específica.

“As pessoas têm mania de fa-
zer testamento quando vão viajar 
de avião, com medo de acontecer 
alguma coisa. Se eu não tiver filho, 

pais vivos ou esposo, a minha he-
rança vai para meus irmãos. Se não 
tiver irmão, vai para meus tios e as-
sim por diante. A herança pode ser 
cedida a parentes de até a terceira 
geração. Mas se a pessoa não qui-
ser deixar seus bens para nenhum 
desses familiares e sim para um 
cuidador ou melhor amigo, ela rea-
liza testamento”, explicou.

A escrevente informa que 
atendeu uma idosa de 72 anos que 
queria doar seus bens para duas 
irmãs. “Ela não teve filho, apenas 

sobrinhos. Ela procurou o cartório 
para se informar qual a documen-
tação necessária, pois não quer 
deixar suas irmãs desamparadas. 
Um dos documentos exigidos é 
apresentar um laudo médico pelo 
psiquiatra atestando que as facul-
dades mentais estão em perfeito 
estado, pois a senhora tem mais de 
70 anos”, declarou.

Por questões de segurança, 
não é permitido aos cartórios de 
nota emitir certidão de testamen-
to enquanto o testador for vivo. De 
acordo com o tabelião substituto 
Vinícius Toscano, do Cartório Tos-
cano de Brito, o estabelecimento 
só pode dar a informação sobre o 
conteúdo do testamento depois 
que o testador vier a óbito.

“No testamento, o doador dos 
bens nomeia um testamenteiro 
(aquela pessoa que o testador es-
colhe para fazer valer a sua von-
tade), perante a Justiça”, explicou. 
Para saber se seu familiar deixou 
algum testamento, basta fazer uma 
busca no sistema do Colégio Nota-
rial do Brasil (Censec), através do 
site censec.org.br.

Documentos necessários para 
fazer um testamento: identidade, 
CPF, comprovante de residência; 
escritura da casa; documento da 
propriedade do automóvel; núme-
ro da conta e agência dos bancos; 
presença de duas testemunhas; 
e laudo médico de um psiquiatra 
atestando que o testador está com 
as faculdades mentais em perfeito 
estado, se o doador tiver mais de 
70 anos.

Cartórios de registro civil em João 
Pessoa confirmam que a procura 
por testamento aumentou 
durante a pandemia

Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) no ano de 1989. 
Exerceu a advocacia de setembro de 1989 a 21 de janeiro de 
1991. Exerceu as funções de Defensor Público na Comarca de 
Anaurilândia (MS) até o dia 11 de junho de 1991. Ingressou 
no MPMS em 10 de junho de 1991.

Breves & Curtas
# Agente comunitária recusa vacina
Uma mulher que atuava como agente comunitária de saúde 
na cidade de Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa, 
morreu de covid-19. De acordo com o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), ela se recusou a tomar a vacina disponível 
para aguardar a de outro laboratório de sua preferência. 
Dias depois, a mulher acabou sendo infectada pelo novo co-
ronavírus, contraiu a covid-19, não resistiu às complicações 
da doença e morreu.

Foto: Reprodução



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av São 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Agosto de 2021, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada no ramo 
de construção civil para reforma de uma Unidade Escolar no Distrito Lagoa de Juca no Município 
de Alcantil – PB, conforme Projeto Básico em anexo. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0005/2021/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 14 de Julho de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES 
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas infor-

matizados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SE-
TOR ADMINISTRATIVO 03.003–SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.1003.2005 – MANUTENÇÃO 
DO SETOR FINANCEIRO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 13/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alcantil e: CT Nº 25112/2021 - 14.07.21 - RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 51.960,00; 
CT Nº 25113/2021 - 14.07.21 - ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 12.000,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00025/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 12.000,00; 
RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 51.960,00.

Alcantil - PB, 14 de Julho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00025/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR – PROCES-
SAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 12.000,00; RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 51.960,00.

Alcantil - PB, 09 de Julho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
N.º 002/2021

O MUNICIPIO DE ALAGOINHA–PB/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de di-
reito público interno, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para todos os 
interessados que está aberto Chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica para 
realização de serviços de oftalmologia, dentre eles, consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma 
(fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundosco-
pia, tonometria e campemetria e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e 
binocular em todas as linhas de tratamento, pelo período de 12 (doze) meses. O Credenciamento 
para seleção imediata acorrerá no período de 19/07/2021 a 06/08/2021. Maiores informações e 
aquisição do edital completo no link: http://www.alagoinha.pb.gov.br ou no departamento de licitações 
situada Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB. CEP: 58390-000.

ALAGOINHA, 15 de julho de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 

Nº 001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 0001/2021, que objetiva: Locação 
de um veículo tipo passeio, para atendimentos das atividades administrativas da Mesa Diretora e 
Parlamentares do Poder Legislativo Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório e ADJUDICO o seu objeto a: HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES – ME - R$ 15.600,00. 

Borborema - PB, 05 de julho de 2021. 
EDILSON DA SILVA BESERRA 

Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um veículo tipo passeio, para atendimentos das atividades administra-
tivas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 3.3.90.39.01 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Borborema e: CT Nº 0003/2021 - 05.07.2021 - HERMES 
HENRIQUES SANTOS SIMÕES – ME - R$ 15.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2º AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021 – PMBV
O Município de Boa Ventura/PB, através dasua Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) 
do dia 28 de julho de 2021, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA 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, 12 de julho de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

PREGOEIRA OFICIAL

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Eletrodomésticos 

para atender a necessidades da Superintendia de Trânsito e Transportes Públicos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 15.451.1025.2091 – Ações 
de Melhoria no Sistema de Transito 04.122.2001.2092 – Ações Administrativas 4490.52.99 – Equi-
pamento e Material Permanente 1001 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00082/2021 - 15.07.21 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS 
E ELETROELETRONICOS EIRELI - R$ 6.396,00; CT Nº 00083/2021 - 15.06.21 - JEB COMERCIO 
DE ELETRONICOS EIRELI - R$ 1.668,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para à aquisição e instalação de Drywall, Forro, Portas, 

contemplando: Nova sala da Superintendência; Sala de reunião; Sala do GEAF; Central de moni-
toramento; Sala do GOFT; RH; Corredores da parte superior; Entre outras salas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 Supeintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 – Ações 
Administrativas da STTP 3390.39.99 – outros serviços de terceiro – Pessoa Juridica 3390.30.99 
– Material de Consumo 4490.52.99 – Equipamentos e Material Permanente 1001 – Recursos 
Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00079/2021 - 
07.07.21 - RR COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA - R$ 3.061,25; CT Nº 00080/2021 
- 07.07.21 - LL VIDROS EIRELI - R$ 1.199,96; CT Nº 00081/2021 - 07.07.21 - MARIA CONSUELO 
SOARES DA MATA - R$ 1.290,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 25008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 25008/2021que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de:ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVACNPJ: 00.821.449/0001-10  Valor: R$ 6.882,50; 
MARIA CAROLINA CALADO PINHO CNPJ: 35.173.009/0001-89 Valor: R$ 59.178,00; DAVID SOUSA 
SILVA CNPJ: 40.098.754/0001-40 Valor: R$ 26.716,00,Perfazendo um Valor Total de R$ 92.776,50 
(Noventa e dois mil, Setecentos e setenta e Seis reais e cinquenta centavos).

Campina Grande - PB, 12 de julho de 2021
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 25009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 25009/2021que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,  HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:ANDRE 
FELIPE DE SOUZA SANTOS CNPJ: 40.979.684/0001-30ITEM 01,02Valor Total R$ 52.515,60

Campina Grande - PB, 12 de julho de 2021
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2021
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 DP00001/2021, 
que objetiva: Aquisição de equipamentos e acessórios para atendimentos a pacientes pós COVID–19; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CAMEDIC COMERCIO E 
SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 129.691,20. 

Conde - PB, 09 de Julho de 2021
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos e acessórios para atendimentos a pacientes pós COVID–19. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE E FEDERAIS/
PB – 21.600.10.301.0034.2053 – 211–PRÓPRIO – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 21.600.10.122.0034.2070 – 214–TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Conde e: CT Nº 00001/2021 - 09.07.21 - CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 129.691,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Agosto de 2021, licitação moda-
lidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Retomada da construção de uma Unidade Escolar 
com 12 salas de aula, neste Município. 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 12:00 as 18:00 horas - de 
Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta - dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 13 de Julho de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DISTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de construção de PASSAGEM MOLHADA no Sítio Malhada, 
Cuitegi/PB, Contrato de Repasse SICONV Nº 850567/2017 - MAPA. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CUITEGI.  CONTRATADA: PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME.  CNPJ: 
27.700.986/0001-69. DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 055/2018 e seus Aditamentos, 
oriundos da Licitação TOMADA DE PREÇOS 04/2018. VALOR CONTRATADO: R$ 307.067,89. 
VALOR EXECUTADO: R$ 207.097,92 – (67,44%). SALDO A EXECUTAR: R$ 99.969,97 - (32,56%). 
DATA DO DISTRATO: 12.07.2021. FUNDAMENTAÇÕES: Cláusula Décima do Termo de Contrato 
055/2018 e Art. 79, inciso ll, da Lei n° 8.666/93.

Cuitegi/PB, 12 de julho de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DP00023/2021

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 DP00023/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA O USO 
DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL SANTANA 
SOLUCOES LTDA - R$ 39.810,00.

Cuité - PB, 15 de Julho de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00016/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço global para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO MERCADO PÚBLICO DO MU-
NICÍPIO. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail:licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

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

Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00129/2021
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 06 de 
Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR 
DE GRAMA MANUAL para fins de manutenção no gramado do Estádio Francisco Figueiredo de 
Lima, de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
N. º 007/2021-SRP

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, 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, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, 
no dia 29 de Julho de 2021 as 10h00min, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO; A reunião ocorrerá no prédio do Bolsa Família, na rua Rita 
Valentim da Silva nº 345 – Cajá - Caldas Brandão – PB, CEP: 58.350-000, informações pelo e-mail: 
pmmcaldsabrandao@hotmail.com.

Caldas Brandão, 13 de Julho de 2021.
JOÃO ACACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 005/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, alterações 
e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, 
Exclusivo para ME/EPP e/ou Pessoas Físicas, tipo Menor Preço por item, no dia 03 de Agosto de 
2021 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de Serviços Administrativos, destinados a 
atender as necessidades do Município de Caldas Brandão. A reunião ocorrerá no prédio do Bolsa 
Família, na rua Rita Valentim da Silva nº 345 – Cajá - Caldas Brandão – PB, CEP: 58.350-000, 
informações pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 15 de Julho de 2021.
NILCETE GONÇALVES DINIZ 

- PRESIDENTE DA CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 
08:15 horas do dia 30 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS GESTANTE, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 001A/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 15 de Julho de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO COM RETOMADA DA 

OBRA IMEDIATAMENTE
 –TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021. 
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Gestor tornar público para conhecimento dos 

interessados, que na qualidade de represente contratante, da obra de Reforma da Escola Munici-
pal Flórido Nitão Diniz.NOTIFICA a empresaFFJConstrutora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, na 
pessoa de seu representante Legal Sr.Jolisberto Vital do Nascimento, CPF Nº 072.515.184-65, 
para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil desta publicação, 
para RETOMADA DA OBRA, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato e na 
legislação de regência, nos seguintes termos:A empresa ora notificada celebrou com a Prefeitura 
de Coremas-PB(Contrato 160/2020), para prestar serviços na Reforma da Escola Municipal Flórido 
Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas/PB, conforme projeto básico do Termo de Convênio 
Nº 0470/2019 celebrado com a Secretaria de Estado da Educação), conforme apurado, a execução 
da obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto, estando a obra em atraso e com 
claros sinais de abandono,a referida obra é financiada com recursos da Prefeitura de Coremas e 
daSecretaria de Estado da Educação, impondo-se a obediência aos prazos estipulados no contrato 
e o não atendimento resultaria em cancelamento do mesmo.Ante o exposto e amparado na Cláu-
sula Sétima, Cláusula Décima,Cláusula Décima Primeira,do contrato, que impõe sanções pelo não 
cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores efetivamente pagos e indenização, 
colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso seja necessário.

Coremas/PB, 14 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO COM RETOMADA DA 

OBRA IMEDIATAMENTE
 –TOMADA DE PREÇOS

 Nº 003/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 032/2021. 
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Gestor tornar público para conhecimento 

dos interessados, que na qualidade de represente contratante, da obra de Reforma da quadra 
poliesportiva da Escola Municipal Nitão Diniz.NOTIFICA a empresaFFJ Construtora Ltda, CNPJ: 
19.369.906/0001-06, na pessoa de seu representante Legal Sr.Jolisberto Vital do Nascimento, CPF 
Nº 072.515.184-65, para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil 
desta publicação, para RETOMADA DA OBRA, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas 
no contrato e na legislação de regência, nos seguintes termos:A empresa ora notificada celebrou 
com a Prefeitura de Coremas-PB(Contrato 140/2020), para prestar serviços na reforma da quadra 
poliesportiva da Escola Municipal Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas, conforme 
plano de trabalho e projeto básico do Termo de convênio 469/2019, celebrado com a Secretaria 
de Estado da Educação), conforme apurado, a execução da obra não corresponde ao cronograma 
físico/financeiro proposto, estando a obra em atraso e com claros sinais de abandono,a referida 
obra é financiada com recursos da Prefeitura de Coremas e daSecretaria de Estado da Educação, 
impondo-se a obediência aos prazos estipulados no contrato e o não atendimento resultaria em 
cancelamento do mesmo.Ante o exposto e amparado na Cláusula Sétima, Cláusula Décima,Cláusula 
Décima Primeira,do contrato, que impõe sanções pelo não cumprimento do contratado, além do 
ressarcimento dos valores efetivamente pagos e indenização, colocamos à disposição para eventuais 
esclarecimentos, caso seja necessário.

Coremas/PB, 14 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva-

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO COM RETOMADA DA 

OBRA IMEDIATAMENTE
 –TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2019. 
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Gestor tornar público para conhecimento dos 

interessados, que na qualidade de represente contratante, da obra de Pavimentação Asfáltica em 
CBUQ de duas ruas.NOTIFICA a empresa Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/00001-40, na 
pessoa de seu representante Legal Sr.Fabricio Cavalcanti, CPF Nº 046.167.884-56, para, no prazo 
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil desta publicação, para RETOMADA 
DA OBRA, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato e na legislação de 
regência, nos seguintes termos:A empresa ora notificada celebrou com a Prefeitura de Coremas-
-PB(Contrato 325/2019), para prestar serviços deengenharia na pavimentação Asfáltica em CBUQ, 
nas Ruas Virgulino da Silva, Capitão Antônio Leite e João Fernandes de Lima, Zona Urbana do 
Município de Coremas, conforme planilhas de custo, conforme apurado, a execução da obra não 
corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto, estando a obra em atraso e com claros sinais 
de abandono,a referida obra é financiada com recursos da Prefeitura de Coremas e do Contrato de 
repasse nº 1053036-61/2018, impondo-se a obediência aos prazos estipulados no contrato e o não 
atendimento resultaria em cancelamento do mesmo.Ante o exposto e amparado na Cláusula Sétima, 
Cláusula Décima,Cláusula Décima Primeira,do contrato, que impõe sanções pelo não cumprimento 
do contratado, além do ressarcimento dos valores efetivamente pagos e indenização, colocamos 
à disposição para eventuais esclarecimentos, caso seja necessário.

Coremas-PB, 14 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 
679649/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Convênio nº 
679649/2014, firmado entre a FUNASA e a Prefeitura Municipal de Caraúbas e Recursos Próprios 
do Município de Caraúbas a título de contrapartida: 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
AB ABASTECIMENTO 20.605.0002.1009 – IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
COMUNIDADES RURAIS 5100000.07 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – CAPITAL–UNIÃO 
4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 20.605.0002.2011 – PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
POÇOS ARTESIANOS 0010000.01 – RECURSOS ORDINÁRIOS 5100000.07 – TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIO – CAPITAL–UNIÃO 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 
13/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 20101/2021 - 
13.07.21 - MFA CONSTRUCOES LTDA - R$ 1.046.697,19.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 
859764/2017. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Convênio nº 
859764/2017, firmado entre a FUNASA e a Prefeitura Municipal de Caraúbas e Recursos Próprios 
do Município de Caraúbas a título de contrapartida: 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
AB ABASTECIMENTO 20.605.0002.1009 – IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
COMUNIDADES RURAIS 5100000.07 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – CAPITAL–UNIÃO 
4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 20.605.0002.2011 – PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
POÇOS ARTESIANOS 0010000.01 – RECURSOS ORDINÁRIOS 5100000.07 – TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIO – CAPITAL–UNIÃO 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 
13/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 20201/2021 - 
13.07.21 - MFA CONSTRUCOES LTDA - R$ 163.099,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PB
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
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 
00004/2021 o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação da referida licitação, 
que tem como objeto: Contratação de empresa visando à coleta e transporte de lixo domiciliar, 
coleta e transporte de resíduos de podação, varrição manual de ruas, avenidas, praças e becos 
pavimentados, capinagem e corte de arvores, inclusive carga e descarga, pintura a cal em meio-fio 
de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-livres e mercado público, na zona urbana 
e distritos do município de Conceição - PB. Considerações da Comissão: licitantes considerados 
habilitados por atender as exigências do edital: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
- CNPJ: 31.381.604/0001-59; LIMPCAR NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, 
CNPJ 10.207.466/0001-31; ECCAL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 03.701.169/0001-67; ÂNGULO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ 23.011.656/0001-05; MENDES E FERREIRA 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 26.781.189/0001-90; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI-
RELI, CNPJ 11.170.603/0001-58; T.F.A EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 23.281.776/0001-22; 
ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, CNPJ 05.935.592/000157; OBRAPLAN EMPRESA DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA ME. LICITANTES INABILITADOS POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS DO EDITAL: CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.609.311/0001-00 
-  a empresa não apresentou Balanço conforme item 8.4.2 – contém erro nos índices exigidos no 
edital; DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP CNPJ Nº 32.916.946/0001-06 – a empresa apresentou 
documentos vencidos referente aos itens 8.3.2, 8.3.3 e 8.4.1 do edital e não possui Acervo com-
patível com o objeto da licitação; AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 
29.828.673/0001-16, a empresa não apresentou documento de contratação com o engenheiro 
– item 8.5.4, não apresentou comprovação de visita (item 8.3.1) e não apresentou as declarações 
constantes nos itens: 8.3.2 e 8.3.6; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
21.784.773/0001-86 – a empresa não apresentou balanço do último exercício social, apresentou 
do ano de 2019; DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI  ME - CNPJ: 26.620.865/0001-44 – não 
apresentou Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário (item 8.4.2), apresentou Declaração 
Independente de Proposta incompleta; MAXCOM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
01.747.581/0001-92, a empresa apresentou os índices contábeis fora do Balanço Registrado, ficando 
em desconformidade com o item 8.4.2; JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 30.999.688/0001-
26 – não apresentou declaração referente aos itens: 8.3.4, 8.3.5 e 8.3.6; NSEG CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ 16.715.147/0001-06, a empresa apresentou comprovação de cadastramento 
referente ao item 8.2.1 fora do prazo de cadastro para participação no processo; CONCRETISA 
EIRELI ME, CNPJ 09.913.177/0001-53 -  a empresa apresentou declaração de não parentesco 
referente ao item 8.3.4, sendo que conforme diligencia efetuada para todas as licitantes a empresa 
possui parente até segundo grau (irmã) servidora pública no município de conceição; TORRES E 
ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 21.933.413/0001-07 
(a empresa não apresentou Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, conforme item 
8.4.2 e não apresentou cadastramento referente ao item 8.2.1. Licitante Habilitado com restrição: 
CONSTRUTORA NACIONAL EIRELI, CNPJ 36.428.864/0001-56, apresentou certidão referente 
ao item 8.3.2 (certidão federal) vencida, portanto comprovou a condição de EPP, se vencedora do 
certame será assegurado prazo para envio de documento válido. 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, 15 de julho de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO

 Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamamento Público nº 00001/2021, que objetiva: 
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação exames laboratoriais que não são realizados 
na rede pública de saúde, para atender a pacientes carentes do Município de Dona Inês, de forma 
complementar da cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LABORATÓRIO DE ANALISES 
CLINICAS LTDA - R$ 232.900,00.

Dona Ines - PB, 12 de Julho de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Gestora 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação exames laboratoriais que não 

são realizados na rede pública de saúde, para atender a pacientes carentes do Município de Dona 
Inês, de forma complementar da cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamamento Público nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Dona Ines: 10.301.2012.2035-Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde - 
10.301.0171.2061-Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo –PAB FIXO; 3390.39 Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 12 meses. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de  Dona Inês e: CT Nº 0057/2021 – 13.07.21 - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 
LTDA - R$ 232.900,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE POLIETILENO, COM 

CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, SEM CAVIDADES OU REBORDOS INTERNOS QUE 
POSSAM RETER BACTÉRIAS OU OUTRAS IMPUREZAS NOCIVAS À SAÚDE HUMANA, DENTRO 
DAS NORMAS MAIS ATUAIS DE SEGURANÇA E HIGIENE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº 
DV00003/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00003/2021 - Caio Ranalyson Felix - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 4.125,00. ASSINATURA: 23.06.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO PINTADO - ESPERANÇA PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00005/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00198/2020 - Versatta Ser-
viços e Constuções Eireli - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 07.05.21

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2021 

Publicidades
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-

ÇÃO DE VIAS NO BAIRRO DO PORTAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 10222/2020 - Matrix 
Construtora Ltda - EPP - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 meses. ASSINATURA: 04.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: LOCAÇÃO E LICENÇA 
DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFO PUBLIC TECNOLOGIA – RICARDO 
GUERRA INFORMATICA – EPP - R$ 40.200,00 

Gado Bravo - PB, 15 de Julho de 2021
 MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.003–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
– 02003.04.122.2001.2003 – Coordenar e Manter as Atividades Administrativas – 02.004–SECRE-
TARIA DE FINANCAS – 02004.04.123.2001.2005 – Manter as Atividades Financeiras – 3.3.90.39 
– OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 15/07/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 00000/2021 - 15.07.21 - INFO 
PUBLIC TECNOLOGIA - RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - R$ 40.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00059/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de materiais de informática para melhor atender as necessidades da administração 
municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 317.310,00; J.L. DO B. GUIMARÃES - R$ 69.356,70; M 
K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - R$ 183.380,00; MULT FORTE COMÉRCIO E SU-
PRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 210.900,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - R$ 10.952,00.

Guarabira - PB, 15 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
15h30min (horário de Brasília) do dia 29 de Julho de 2021, através do site www.comprasnet.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de  equipamento ou 
material permanente nos termos da especificação constante na relação de equipamentos e materiais 
permanentes considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde (RENEN), no Programa Estratégico 
Saúde em Família, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente - Brasil Sorridente, disponível em 
www.fns.saude.gov.br, mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais 
legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 15 de Julho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículo para 
transporte de estudantes, atendendo solicitação da secretaria municipal de educação, de acordo 
com o Pregão Presencial nº 00020/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: Pessoa Física Srº EVANES FELIX DA SILVA, cadastrado no CPF nº 717.645.503-15
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículo para transporte 

de estudantes, atendendo solicitação da secretaria municipal de educação
VALOR GLOBAL DE: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 15 de Julho de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo 
Nº 2021/016206/SEINFRA 

Modalidade: Tomada de preços Nº 07.001/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Construção da Rotatória 

da Interseção da Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Abelardo Targino da Fonseca, Bairro do 
Geisel em João Pessoa/PB.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os 
prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico 
o objeto desta Tomada de preços, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora da licitação à empresa LIBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, CNPJ Nº 09.077.888/0001-35, no valor global de R$ 228.271,92 (Duzentos e vinte e 
oito mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos).

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
 Nº 04.026/2021

Chave EQ4Z-7XXG-171T-U9WM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO / REPOSIÇÃO TOTAL DE 
PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS 
MARCAS, CAPACIDADE E MODELO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO PMOC – PLANO DE MANU-
TENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE ESTABELECIDO PELA PORTARIA N° 3.523 COM LIMPEZA 
E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO RE N°09, DE 06.01.2003 (ANVISA), PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691.
Data da sessão: 29/07/2021
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, 15 de julho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 71001/2021 

CHAVE CGM WJJV-57H4-0JKR-ZL4Z
A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, torna público que 
fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71001/2021, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM), com recursos 
próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada no dia 02/07/2021, 
às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA 
JOÃO PESSSOA SUSTENTÁVEL, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EM-
PRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E 
O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. A cópia do Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no 
link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5476. Qualquer informação será 
prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 02.013/2021–UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA: CONSÓRCIO JOÃO PESSOA GEO SUSTENTÁVEL
CNPJ: 41.895.130/0001-17
OBJETO: ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, DO 

CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS E A 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA, conforme estabelecido no Termo de Referência.

PRAZO EXECUÇÃO: 18 (dezoito)meses contados a partir da data de expedição da Ordem 
de Serviço;

PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19 (dezenove) meses contados a partir da data de expedição 
da Ordem de Serviço.

LICITAÇÃO: Licitação Pública Nacional nº 82001/2020.
VALOR: R$ 17.765.054,80 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e 

quatro reais e oitenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.021501 – Eficiência e Sustentabilidade Go-

vernamental
b) Elemento de Despesa: 4.4.90.39
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 8.666/1993, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 

Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, GN 2350-15.
João Pessoa, 05 de julho de 2021.

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

Márcio Diego Fernandes Tavares
Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.018/2021/SEINFRA – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
07.011/2020/SEINFRA.        

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES Engenharia Eireli - CNPJ 22.455.563/0001-07 
OBJETO: Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro 

do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos 
e Dr. Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, Rua: Carteiro Olívio Pontes - Trecho A, 
João Pessoa - PB - LOTE 14.

VALOR TOTAL: R$ 672.834,55 (Seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais e cinquenta e cinco centavos).

Classificação Funcional: 11.107.15.451.5099.1063 – Sistema Viário 
Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1920 – Operações de Créditos Internas / 1001 – Próprios.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Eduardo Américo Antunes de 

Oliveira / ANTUNES Engenharia Eireli.
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2021 

João Pessoa, 09 de julho de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.019/2021/SEINFRA – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
07.012/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES Engenharia Eireli - CNPJ 22.455.563/0001-07 
OBJETO: Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no 

Bairro do Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro 
Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento São Joaquim, Rua: Carteiro Olívio 
Pontes - Trecho B, João Pessoa - PB - LOTE 15.

VALOR TOTAL: R$ 841.165,67 (Oitocentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais 
e sessenta e sete centavos).

Classificação Funcional: 11.107.15.451.5099.1063 – Sistema Viário 
Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1920 – Operações de Créditos Internas / 1001 – Próprios.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Eduardo Américo Antunes de 

Oliveira / ANTUNES Engenharia Eireli.
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2021 

João Pessoa, 09 de julho de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: ULMU-MAR5-69Y9-L179

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09008/2021 
PROCESSO ADM. Nº 2021/0056065
CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 883112

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANU-
TENÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA- SEDEC.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 19/07/2021, às 09h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
29/07/2021, às 10h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 19 de julho de 2021.

*Republicado por incorreção
João Pessoa, 15 de julho de 2021.

Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 15:00 horas do dia 29 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material elétrico diversos. 
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 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 15 de Julho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATEN-

DER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMANDAS JUDICIAIS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: 
CT Nº 00047/2021 - Jr Comercio e Serviços de Gases Locação de Maq. e Equip.ltda - 1º Aditivo - 
acréscimo de R$ 19.560,00. ASSINATURA: 12.07.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE

Termo de Contrato nº 066/2021 - 
Pregão Presencial - SRP nº 005/2021

Ata de Registro de Preços nº 003/2021
OBJETO: aquisição de materiais de construção, destinados a atender as necessidades das 

secretarias municipais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 
09.071.622/0001-85. CONTRATADO: Luciano da Costa Vieira - ME. CNPJ Nº: 11.025.492/0001-96. 
VALOR R$: 123.249,00 (cento e vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais). VIGÊNCIA: Até 
31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

 Lagoa de Dentro - PB, 01 de julho de 2021.
José Pedro da Silva

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Termo de Contrato nº 067/2021 - 
Pregão Presencial - SRP nº 005/2021

Ata de Registro de Preços nº 003/2021
OBJETO: aquisição de materiais de construção, destinados a atender as necessidades das secre-

tarias municipais. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde - FMS. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-
90. CONTRATADO: Luciano da Costa Vieira - ME. CNPJ Nº: 11.025.492/0001-96. VALOR R$: 
39.228,00 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 01 de julho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica e após a não apresentação da certidão pela empresa NEVALDO DE SOUSA PEREI-
RA, com isso os itens vencedores foram repassados para o segundo colocado, respectivamente, 
referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de materiais 
diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal no exercício 2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOELISSON CAVALCANTE 
DO NASCIMENTO - R$ 61.074,20; MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS 
CIRURGICOS EIRELI - R$ 30.293,38. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato, 
conforme o instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 15 de Julho de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais diversos para melhor atender as necessidades 
da Administração Municipal no exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00013/2021. 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 00054/2021 - 15.07.21 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 
61.074,20; CT Nº 00055/2021 - 15.07.21 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRU-
MENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 30.293,38.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de tablets para melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000013/2021. 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigen-
te - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e A. SOUZA S. O. 
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 11.700,00 – ONZE MIL E SETECENTOS REAIS - CT 
Nº 00057/2021 – 15.07.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DP000013/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000013/2021, 
que objetiva: Aquisições de tablets para melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: A. SOUZA S. O. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA- R$ 11.700,00 – ONZE MIL E 
SETECENTOS REAIS.

Logradouro - PB, 15 de julho de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DP00012/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para os serviços de restauração, pintura e outros conforme 
proposta das carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino de Logradouro/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: S K DE PAIVA OLIVEIRA - R$ 12.626,00 
– DOZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS.

Logradouro - PB, 15 de julho de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de restauração, pintura e outros conforme 
proposta das carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino de Logradouro/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2021. RECURSOS PRÓRIOS / OUTROS - Dotação 
consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e S K DE PAIVA OLIVEIRA - R$ 12.626,00 – DOZE MIL 
SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS - CT Nº 00056/2021 – 15.07.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 025/2021.
OBJETO: LOCAÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS E  CAMINHÕES  DESTINADOS 

A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA 
PREFEITURA DE MAMANGUAPE-PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público e convoca as empresas ALYSON 
BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - CNPJ: 22.480.583/0001-38; APS TRANSPORTES E LOCACOES 
LTDA - CNPJ: 40.508.584/0001-25; AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO EIRELI 
- CNPJ: 02.212.119/0001-53; AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 17.325.974/0001-48; 
BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - CNPJ: 28.676.712/0001-44; CARNEIRO NAS-
CIMENTO COM. DE PEÇAS P/ VEÍC AUTOM LTDA ME - CNPJ: 20.335.256/0001-67; CONS-
TRUTORA APODI EIRELI - CNPJ: 17.620.703/0001-15; DA MATA REPRESENTACOES EIRELI 
- CNPJ: 26.620.865/0001-44; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.881.170/0001-46; 
EURILANDIA DAS DORES COSME - CNPJ: 20.301.441/0001-30; FORMATO CONSTRUCOES 
E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.078.648/0001-86; JOSÉ WILSON SANTOS – 
ME - CNPJ: 05.445.711/0001-93; LT CALDEIRARIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI 
- CNPJ: 05.409.959/0001-07; MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE 
VEICULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73; MADRE LOCACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
40.328.971/0001-80; OFILOC LOCADORA LTDA - CNPJ: 05.351.022/0001-10; PAULINA IZABEL 
CORDEIRO DE LIMA SILVA - CNPJ: 17.651.770/0001-05; PAULO CESAR TAVARES CONSER-
VA - CNPJ: 26.754.111/0001-87; R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA - CNPJ: 36.138.703/0001-28; 
SATTEV LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.671.055/0001-94; SEBASTIAO SILVINO 
DOS SANTOS - CNPJ: 17.267.333/0001-84; TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS 
EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87; VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI - CNPJ: 
29.734.685/0001-81; VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 40.786.019/0001-
20 para continuidade da reunião para abertura e julgamento da habilitação da licitação Pregão 
Presencial 015/2021 ocorrerá no dia 21/07/2021 as 09:00hs. (horário local). A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.maman-
guape.pb.gov.br/licitacoes/.

Mamanguape/PB, 15 de Julho de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

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: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA -  CNPJ Nº 08.449.096/0001-81com 
o valor global de R$ 58.833,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e trinta e três reais). ADJUDICAÇÃO: 
encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questionamentos, o pregoeiro 
adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 13 de Julho de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA– pregoeiro  

Republicação por incorreção

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial n.º. 00022/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: A. R. VERISSIMO LTDA-EPP – CNPJ 04.419.989/0001-23, com o valor global de R$ 

270.436,30 (duzentos e setena mil, quatrocentos e trina e seis reais e trinta centavos) e a empresa 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 31.187.918/0001-15 
com o valor global de R$ 172.257,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta e sete 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, 15 de Julho de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial N.º. 00022/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: A. R. VERISSIMO LTDA-EPP – CNPJ 04.419.989/0001-23, com o valor global de R$ 

270.436,30 (duzentos e setena mil, quatrocentos e trina e seis reais e trinta centavos) e a empresa 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 31.187.918/0001-
15 com o valor global de R$ 172.257,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta e sete 
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, 2 de Julho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

Prefeitura Municipal de Olho D’água
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 0002/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA – CNPJ nº 34.037.756/0001-27
Objeto: aquisição de um veículo zero km destinado a secretaria de saúde do município de 

Olho D´AGUA-PB.
Valor global: R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais).

Olho D’agua -PB, 15de julho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

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; CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA 
LTDA; CONSTRUPB CONSTRUTORA EIRELI; ELIZABETE GOMES CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO 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 CONS-
TRUCOES EIRELI; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; CONSTRUPRIME 
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. 

• Republicado por incorreção.
Pocinhos - PB, 13 de Julho de 2021.

IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 
SOBRE PARALELEPÍPEDOS – CT 1064771–77/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 15 de Julho de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material de 
construção diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 15 de Julho de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial
  

 Prefeitura Municipal de Piancó
EXTRATO DE RESCISÃOCONTRATUAL ESUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO:CONSTRUTORA DAKI EIRELI-ME, cadastrada no CNPJ nº 20.002.412/0001-78
DECISÃO:rescindirunilateralmente o contrato, além da aplicação da punição de Suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo período 
de 02 (dois) anos, a fim de eximir-nos de futuros problemas na execução dos objetos contratuais 
com a empresa, evitando assim transtornos a esta Administração e a toda a população da cidade 
de Piancó-PB.

Piancó-PB, 15 de julho de 2021.
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 06 de agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE 
RURAL DO CASTANHO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS – 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 15 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO- APOSTILAMENTO Nº 001

CONTRATO 
Nº 00201/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 026/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Escolas e Creches 
Municipais de Sousa, para o ano letivo de 2021, conforme especificações constantes em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATADO: THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
FUNDAMENTO:Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2021:  Classificação Orçamentária: Gabinete do prefeito; 

Secretaria de Administração; Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento; Secretaria de Finan-
ças; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Infraestrutura; Fundo 
Municipal de Saúde – Recursos Próprios do Município de Sousa, / FUS/ SUS e outros.

Classificação Funcional: 04.122.2002.2714; 08.122.2002.2715; 04.125.2003.2716; 
04.122.2002.2721; 04.121.2002.2724; 04.122.2002.2726; 12.361.1005.2729; 08.244.1002.2751; 
15.122.2006.2771; 20.301.1004.2800;

Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo.
DATA DO CONTRATO: 22/06/2021
VALOR TOTAL:R$ 35.977,10 passa a ser R$ 36.927,10 (trinta e seis mil novecentos e vinte e 

sete reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2021

Fábio Tyrone Braga de Oliveira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO- APOSTILAMENTO Nº 001

CONTRATO 
Nº 0204/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 026/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Escolas e Creches 
Municipais de Sousa, para o ano letivo de 2021, conforme especificações constantes em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATADO: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP
FUNDAMENTO:Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2021:  Classificação Orçamentária: Gabinete do prefeito; 

Secretaria de Administração; Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento; Secretaria de Finan-
ças; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Infraestrutura; Fundo 
Municipal de Saúde – Recursos Próprios do Município de Sousa, / FUS/ SUS e outros.

Classificação Funcional: 04.122.2002.2714; 08.122.2002.2715; 04.125.2003.2716; 
04.122.2002.2721; 04.121.2002.2724; 04.122.2002.2726; 12.361.1005.2729; 08.244.1002.2751; 
15.122.2006.2771; 20.301.1004.2800;

Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo.
DATA DO CONTRATO: 22/06/2021
VALOR TOTAL:R$ 933.838,83 passa a ser R$ 1.091.427,69 (um milhão noventa e um mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2021

Fábio Tyrone Braga de Oliveira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO- APOSTILAMENTO Nº 001

CONTRATO Nº 0205/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 026/2021
OBJETO:Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Escolas e Creches 

Municipais de Sousa, para o ano letivo de 2021, conforme especificações constantes em anexo.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATADO: CARLOS G. A DANTAS
FUNDAMENTO:Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2021:  Classificação Orçamentária: Gabinete do prefeito; 

Secretaria de Administração; Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento; Secretaria de Finan-
ças; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Infraestrutura; Fundo 
Municipal de Saúde – Recursos Próprios do Município de Sousa, / FUS/ SUS e outros.

Classificação Funcional: 04.122.2002.2714; 08.122.2002.2715; 04.125.2003.2716; 
04.122.2002.2721; 04.121.2002.2724; 04.122.2002.2726; 12.361.1005.2729; 08.244.1002.2751; 
15.122.2006.2771; 20.301.1004.2800;

Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo.
DATA DO CONTRATO: 22/06/2021
VALOR TOTAL:R$262.219,50 passa a ser R$ 273.882,20 (duzentos e setenta e três mil oitocentos 

e oitenta e dois reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2021

Fábio Tyrone Braga de Oliveira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
Convocação remanescentes para negociação de preço

Pregão presencial Nº 62/2021
O pregoeiro, torna público que fará realizar no dia 26 de julho de 2021, às 08:30 horas, sessão 

com as empresas remanescentes do pregão acima citado, na sala de reuniões da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Sousa. Objeto: locação de máquinas e veículos pesados. Tal fato decorre pela não 
assinatura de contrato da empresa CONSTRUTORA APODI EIRELI

1) Oprazo de ME/EPPjá fora dado previamente, assim, nenhuma empresa poderá requerer 
05 (cinco) dias para entrega de novas certidões após a sessão ora designada, pelo princípio da 
eficiência. Como já comunicado em sessão anterior, as empresas deverão já trazerem as certidões 
tributárias válidas nesta nova sessão, para que não seja alegado mais prazo para sua verificação 
fiscal, sob pena de decair seu direito de contratação;

2) As remanescentes devem se fazer presentes nesta nova sessão marcada, uma vez que haverá 
repregoar (novos Lances) dos itens fracassados. Poderão haver novos credenciados respeitando 
a princípio da competitividade. Os itens levados a lance serão: 14 e 15 

Sousa-PB, 15 de julho de 2021.
FellipeRuan Mendes Lima 

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09h00min do dia 29 de Julho de 2021, por meio do 
site www.gov.br/compras, a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, tipo menor preço, 
para: Contratação de veículos tipo ônibus para prestação de transporte de alunos e professores do 
município de Solânea/PB.. Nº UASG:982221. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.gov.br/compras, www.
solanea.pb.gov.br www.tce.pb.gov.br

Solânea – PB, 12 de Julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO 
DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DIS-
TRITAL DE SOLÂNEA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008
.2039/10.302.2009.2044/10.302.2010.2046/10.301.2008.2080/10.302.2010.2046– ELEMENTO 
DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 09/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00239/2021 - 09.07.21 - ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 13806230730 - R$ 12.000,00; CT 
Nº 00240/2021 - 09.07.21 - EDINALDO DE BARROS SANTOS 29486512809 - R$ 12.000,00; CT 
Nº 00241/2021 - 09.07.21 - EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 12.000,00; CT Nº 
00242/2021 - 09.07.21 - GUTEMBERG ROBERTO PEREIRA COSTA 11783888407 - R$ 12.000,00; 
CT Nº 00243/2021 - 09.07.21 - JOAO FELIPE ALVES FERNANDES 08224746461 - R$ 12.000,00; 
CT Nº 00244/2021 - 09.07.21 - LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA 02849130494 - R$ 12.000,00; 
CT Nº 00245/2021 - 09.07.21 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS 09140768414 - R$ 12.000,00; CT 
Nº 00246/2021 - 09.07.21 - PEDRO CANDIDO DA SILVA 02819451446 - R$ 12.000,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO DE TRANSPORTE DE PACIEN-
TES DE COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE SOLÂNEA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 
13806230730 - R$ 12.000,00; EDINALDO DE BARROS SANTOS 29486512809 - R$ 12.000,00; 
EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 12.000,00; GUTEMBERG ROBERTO PEREIRA 
COSTA 11783888407 - R$ 12.000,00; JOAO FELIPE ALVES FERNANDES 08224746461 - R$ 
12.000,00; LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA 02849130494 - R$ 12.000,00; PATRICIA SILVA DOS 
SANTOS 09140768414 - R$ 12.000,00; PEDRO CANDIDO DA SILVA 02819451446 - R$ 12.000,00.

Solânea - PB, 08 de Julho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VERANEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE 
ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00050/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 05.00 – SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2023/12.361.2006.2025/12.361.2006.2027/12.361.200
6.2028/12.361.2006.2030 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00247/2021 - 13.07.21 - ADRIANO 
RIBEIRO DE MORAES 96589221472 - R$ 41.000,00; CT Nº 00248/2021 - 13.07.21 - CARLOS 
ALBERTO DO NASCIMENTO 21630688894 - R$ 22.200,00; CT Nº 00249/2021 - 13.07.21 - EVANGE-
LISTA DUARTE MOREIRA 01983616451 - R$ 24.000,00; CT Nº 00250/2021 - 13.07.21 - EVERTON 
FELIPE DE SOUZA MOREIRA 70927160471 - R$ 25.000,00; CT Nº 00251/2021 - 13.07.21 - JULIO 
VALDENIS ALBINO DOS SANTOS 10644175400 - R$ 25.000,00; CT Nº 00252/2021 - 13.07.21 
- PEDRO DA SILVA FERNANDES 95353100468 - R$ 30.000,00; CT Nº 00253/2021 - 13.07.21 - 
SEVERINO DA SILVA FILHO 04355171477 - R$ 25.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2021, que objetiva: CONTRAÇÃO DE 
VEÍCULOS TIPO VERANEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALU-
NOS E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ADRIANO RIBEIRO DE MORAES 96589221472 - R$ 41.000,00; CARLOS ALBERTO DO 
NASCIMENTO 21630688894 - R$ 22.200,00; EVANGELISTA DUARTE MOREIRA 01983616451 
- R$ 24.000,00; EVERTON FELIPE DE SOUZA MOREIRA 70927160471 - R$ 25.000,00; JULIO 
VALDENIS ALBINO DOS SANTOS 10644175400 - R$ 25.000,00; PEDRO DA SILVA FERNANDES 
95353100468 - R$ 30.000,00; SEVERINO DA SILVA FILHO 04355171477 - R$ 25.000,00.

Solânea - PB, 12 de Julho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de imaginologia com-

preendendo radiologia tipo raio–x, ultrassonografia e tomografia para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município do São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do FUS e SUS: elemento de despesa nº 339039, outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00116/2021 - 23.06.21 - FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA - R$ 98.550,00; CT Nº 00117/2021 - 23.06.21  - UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS ME-
DICOS LTDA - R$ 67.425,00; CT Nº 00118/2021 - 23.06.21 - CLINICA ROCHA LTDA - R$ 1.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00025/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos de tinta, 

toner e assistência de computadores e impressoras para atender as necessidades das secretarias 
pertencentes ao município de Santa Luzia/PB, conforme especificação no edital e seus anexos. 

TIPO: MENOR PREÇO  
DATA DA ABERTURA: 03/08/2021 – 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, 15 de julho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00026/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos de labo-

ratório para manter o Laboratório de Análises Clínicas da Rede Municipal de Saúde de Santa Luzia 
- PB - (Laboratório Municipal de Análise Clínica), conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA REUNIÃO: 03/08/2021 – 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, 15 de julho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR TERMO ADITIVO

O Município de Santa Luzia/PB, através do Prefeito Municipal, Convoca a empresa PINHEIRO 
& BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, com sede na Av. Presidente Epitácio Pessoa, 
Nº 753, Sala 1210 CXPST 04, Estados - João Pessoa/PB - CEP n° 58.030-002, inscrita no CNPJ 
nº 22.885.188/0001-35, para assinatura do 4º Termo Aditivo no prazo de 05 (cinco) dias, referente 
ao Contrato n° 00037/2019, que tem como objeto à contratação de empresa especializada para 
Implantação de Melhorias Habitacionais para controle da doença de chagas no município de Santa 
Luzia/PB, conforme Convênio n° 01749/2017, decorrente da Tomada de Preços nº 00001/2019, sob 
pena de incidência da cominação prevista na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Santa Luzia - PB, 15 de julho de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 03/2021.
OBJETO: Execução de serviço de reforma e ampliação da Escola Miguel Rodrigues de Almeida, 

localizada no Sítio Carnaúba no Município. Data e Local, às 08:30 horas do dia 02/08/2021, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos/PB, 15 de julho de 2021.
FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇO

 Nº 004/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado do julgamento das propostas de preços referente à licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 004/2021, Tipo Menor Preço Global , que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA VERÔNICA E RUA SEM 
NOME 01, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE AUGUSTOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA/
PB, conforme edital e projeto básico,  declarando CLASSIFICADAS as propostas das empresas 
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME – CNPJ 22.455.563/0001-07 (2° lugar) eRESOLVE CONST. 
E SERV. ELÉTRICOS EIRELI-ME – CNPJ 14.162.031/0001-53(1° lugar). Declarando, assim, VEN-
CEDORA do certame a empresa RESOLVE CONST. E SERV. ELÉTRICOS EIRELI-ME, valor global 
da proposta R$ 605.006,20 (seiscentos e cinco mil, seis reais e vinte centavos). Abre-se vistas aos 
autos pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

Santa Rita - PB, 15de julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
APASEU - UIRAÚNA - PB

 AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0001/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Barbosa, S/N - Garrafão - Uiraúna - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Consumo com-
preendo (Material Hospitalar Descartável, Medicamentos em geral, Gêneros Alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, Material de Limpeza e Oxigênio Hospitalar para atender as demandasdo APASEU 
de acordo com o convênio do Estado PROCESSO 050321531 E CONVÊNIO 0040/2021 de 18 
de junho de 2021 para o APASEU - UIRAÚNA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei  Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06 e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: hospitalmenino@bol.com.br

UIRAÚNA - PB, 15 de Julho de 2021
 FRANCINEIDE NOGUEIRA DE SOUSA ALMEIDA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº.2021.121/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, que às 08hs:30min 

do dia 29 de julho de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por 
item, para: Contratação dos serviços de forma parcelada de confecção de próteses dentárias con-
forme Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, para atender as atividades da Secretaria 
de Saúde do Município DE VISTA SERRANA/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no endereço sediada na Rua João Francisco 
Filho Nº. 236, Centro, Vista Serrana - Estado da Paraíba, supracitado. Email:vistaserranacpl@gmail.
com.Edital:www.tce.pb.gov.br.www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 15 de julho de 2021  
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 05/2021

Registro CGE Nº 21-01035-6
AVISO DE ADIAMENTO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 
Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Técnica e Preço, TOMADA DE PREÇOS  Nº 
05/2021, devido alterações na planilha de preços, fica adiada e nova data será comunicada, logo 
que houver a correção.

João Pessoa 15 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 24/2021
Registro CGE Nº 21-00901-3

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica ao(S)s participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 24/2021 (Obras de Restauração 
da PB-073, Trecho: Guarabira/Pirpirituba/Rua Nova, com 20,0 km), que transcorreu o prazo sem 
recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as 
Empresas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  e NOVATEC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o 
dia 19/07/2021 às 11: 00 horas.

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 05/2021    
 Registro CGE Nº 21-00635-1

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 05/2021 (Obras de Implantação e Pavi-
mentação da PB-167, Trecho:Cubatí/Sossego), que após análise detalhada nas documentações 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: 
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 19.335.785,11; 2º lugar: R. FURLANI ENGENHARIA 
LTDA – R$ 19.460.489,60; 3º lugar: RGS ENGENHARIA S.A-R$ 19.618.855,10; 4º lugar: COSAMPA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA– R$ 19.695.634,04; 5º lugar - MAC MESQUITA ANDRADE 
CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 19.862.213,02; 6º lugar - AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA – R$ 
20.255.601,38 e 7º lugar - ESSE ENGENHARIA, SINAL E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA – R$ 
20.300.000,00 e desclassificada a empresa GL EMPREENDIMENTOS LTDA por descumprir o item 
14.0 subitem 14.2.4 (apresentou preços unitários(02.210.00, 03.324.00, Berços de argamassa graute 
para aparelhos de apoio , 03.326.00 e 03.999.09)  superiores ao orçado pelo DER/PB

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 15 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

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 09/2021 (Obras de Implantação e Pavimen-
tação da PB-331, Trecho: Catolé do Rocha/Div.PB -RN-João Dias), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem:1º lugar: J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - R$ 9.141.779,95; 2º lugar: GL EM-
PREENDIMENTOS LTDA – R$ 9.160.359,21; 3º lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA -R$ 9.161.992,82 e  4º lugar: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA  – R$ 9.297.789,76

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 15 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

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica 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), que 
após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas 
as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA - R$ 
18.137.522,47 e 2º lugar: MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 18.326.456,20.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 30/2021     
Registro CGE Nº  21-01293-8 17/08/2021 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das Tra-
vessias Urbanas nas cidades de Coremas, 
Manaíra, Pedra Branca, Santana de Man-
gueira e São José de Caiana com 6,20 km 
Valor estimado da obra: R$ 4.743.651,59
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 
07/2021     Registro CGE 
21-01298-9

02/08/2021 10:00

Obras de Implantação e Pavimebntação 
da Ligação do Bairro Mangabeira IV(Rua 
Monsenhor Arlindo Bezerra) à Rodovia 
PB-008, com 2,27 km 
Valor estimado da obra: R$ 3.234.022,2
Prazo de execução: 360 (trezentos e ses-
senta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 15 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
PROCESSO Nº 26.201.003050.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, destinado ao DEPARTAMENTO ESTA-
DUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA/DETRAN-PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/07/2021 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 De-
creto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@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 21-01295-5
João Pessoa, 15 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 054/2020
PROCESSO Nº 19.000.004998.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE  MA-
NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONA-
DORES DE AR, destinado à Polícia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/07/2021 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 De-
creto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00343-5 
João Pessoa, 15 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2021
Pelo presente edital, o Conselho de Administração da EPC e o representante do acionista 

majoritário, nos termos dos arts. 122, 123, 132 e 133 da Lei Federal n.º 6.404/76, convocam 
Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de julho de 2021, às 10h30min (dez horas e trinta 
minutos), devendo ocorrer de forma presencial, na sede da Empresa Paraibana Comunicação 
S/A, localizada na Av. Dom Pedro II, º 3595, Castelo Branco, CEP 58040440, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Alteração estatutária para inclusão de dispositivo sobre seguro de responsabilidade civil;
2) Outros assuntos de interesse da empresa.

João Pessoa-PB, 15 de julho de 2021.

Lúcio Landim Batista da Costa
Representante do Acionista Estado da Paraíba

e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Castro Dória
Diretora-Presidente da EPC

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos do ramo atacadista de medicamentos 

em atividade no Estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
em caráter permanente, a ser realizada no dia 20/07/2021 às 19h30min, devido à pandemia do 
Covid-19 será realizada através da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Analise de contra proposta apresentada pelo Sindicato 
do Com. Atac. de Drogas e Med. do Est. da PB durante mesa redonda realizada em 15 de julho; 
2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos 
empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros 
informes. João Pessoa, 16 de Julho de 2021. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2021  27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2021         28
Publicidade

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

EDITAL DE CITAÇÃO NCPC (PRAZO: 20 DIAS)
COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 8ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) 

DIAS. PROCESSO: 0844312-55.2017.8.15.2001 (PJE). O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tive-
rem que por este Juízo e Cartório da 8ª Vara cível desta Comarca, tramitam os autos do processo 
acima proposto por Nome: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em desfavor de Nome: H R 
CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA., DAVID GORDAN HALL e DENIZE MARIA OLIVEIRA 
HALL atualmente em lugar incerto e não sabido. Tem o presente Edital a finalidade de CITAR os 
promovidos: HR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, na pessoa do seu representante legal, 
DAVID GORDAN HALL, DENIZE MARIA OLIVEIRA HALL e seus cônjuges, se casados forem,  por 
estes não terem sido encontrados nos endereços indicados nos autos, para que pague a divida 
de R$ 244.273,60 (duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta e três reais e sessenta 
centavos) e acréscimos legais, no prazo de 3 (três dias), sob pena de penhora de bens (art. 829 e 
paragrafo primeiro CPC). No caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários advocatí-
cios serão reduzidos a metade (art. 827 paragrafo único CPC). O prazo para embargar a execução 
será de 15 (quinze) dias, a partir da juntada aos autos do respectivo mandado citatório. No prazo 
para embargos, reconhecendo o credito e comprovando o deposito de 30%, inclusive custas e 
honorários advocatícios, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em ate 
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 509 paragrafo 
segundo CPC). Feita a penhora proceda sua imediata avaliação. Advertindo-se que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixada cópia no 
átrio do Fórum local. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 5 de julho 
de 2021, CLEOPATRA CAMPOS MEDEIROS. Analista/Técnico Judiciário, o digitei. Dr(a). Renata 
da Câmara Pires Belmont, Juiz(a) de Direito.

EDTIAL DE NOTIFICAÇÃO
Vimos pelo presente edital notificar a Sra. Maria do Socorro Nunes Pereira, CPF n.º 160.121.944-

04, que por ato do Curador Provisório Nildo Moreira Nunes, CPF n.º 727.326.604-34, nos termos do 
art. 682, II, do CC, mediante Escritura Pública de Revogação, lavrada na data de 12/07/2021, no 
4º Tabelionato de Notas da Comarca de João Pessoa – PB (Cartório Travassos), no Livro 0367, às 
fls. 106, foi revogada a procuração pública, lavrada no mesmo Cartório Travassos, em 26/04/2021, 
no Livro 395, às fls. 124, outorgada pelo curatelado Nilton Nunes Rodrigues, CPF n.º 018.097.414-
91 que tem como outorgante Nilton Nunes Rodrigues e outorgada a Sra. Maria do Socorro Nunes 
Pereira, ora notificada.

João Pessoa – PB 15/07/2021
NILDO MOREIRA NUNES

Curador Provisório

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REFORMA ESTATUTÁRIA
O Presidente da ASPEMI/PB, conforme lhe compete no seu Estatuto, inscrita no CNPJ: 

13.472.846/0001-76, convoca uma assembleia Geral Extraordinária para alteração Estatutária, que 
será realizada em 20 de julho de 2021, na sede localizada a Av. Gouveia Nóbrega, n. 32 Sala B, Roger, 
nesta Capital, as 9:00 horas em primeira convocação e em segunda convocação às 9:30 horas com 
qualquer número de associado. Ponto de Pauta: 01). Alteração do Art. I –  Mudança de endereço. 

Francisco de Assis Pereira
Presidente da ASPEMI/PB

ATACADÃO S.A  TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO,  PARA COMERCIO ATACADISTA DE 
MERCADORIAS EM GERAL, SITUADO NA RUA NORMA DE ARAÚJO BATISTA, 951, DISTRITO 
INDUSTRIAL, CEP: 58.082.260

AGM2 INCORPORACOES E CONSTRUCOES torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença PREVIA, para CONSTRUCAO DE 01 RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
COM 20 UNIDADES situado RUA NURISMAN DE ANDRADE CARNEIRO COM A RUA ENFERMEI-
RA ANA MARIA BARBOSA DE LOCALIZACAO CARTOGRAFICA ATUAL 45.090.0203

FLAVIO MEDEIROS TEOTONIO, CPF: 029.296.764-00, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraGalpão 
Comercial, situado no Loteamento João Paulo I, Quadra O, Lote 03, Renascer– Cabedelo/PB.

POROTMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 05.372.168/0001-41, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aRenovação da Licen-
çade Instalação paraConstrução de Residencial Multifamiliar, no Loteamento Praiamar, Quadra 04, 
Lote 26A, Camboinha– Cabedelo/PB.

POROTMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 05.372.168/0001-41, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraHabitaçãode Residencial Multifamiliar, no Loteamento Praiamar, Quadra 04, Lote 26A, Cam-
boinha– Cabedelo/PB.

RMR INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 12.400.285/0001-37, torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraConstrução de Residencial Multifamiliar, no Loteamento Intermares, Quadra 30, Lote 02, 
Intermares – Cabedelo/PB.

SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS, CPF: 376.580.504-15, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraGalpão 
Comercial, situado no Loteamento Jardim Jericó, Quadra S, Lote 02A, Camboinha– Cabedelo/PB.

ABS FRIO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.248.534/0001-60, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraRe-
gularização de Imóvel Comercial, situado no Loteamento Sthephanie Palhano, Quadra 08, Lote 
12, Jacaré– Cabedelo/PB.

CONSTRUTORA NEO LTDA, CNPJ: 30.421.632/0001-90, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraHa-
bitaçãode Residencial Multifamiliar, na Rua Golfo de Amundsen, S/N, Intermares - Loteamento 
Intermares, Quadra 24, Lote 10, Intermares– Cabedelo/PB.

HUMBERTO VILAR DE MIRANDA FILHO, CPF: 032.648.384-51, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraHabitaçãode Residência Unifamiliar, situado no Condomínio Villas de Ponta de Campina, 
Quadra D, Lote05– Cabedelo/PB.

DANIEL PEDRO DA SILVA, CPF: 726.394.744-72, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraConstrução 
de Residência Unifamiliar, situado no Condomínio Alamoana, Lote 158, Quadra 13, Amazônia 
Park– Cabedelo/PB.

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA, CPF: 601.600.124-49, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Opera-
ção para Galpão Comercial, situado no Loteamento Jardim América, Quadra 73, Lote 02, Jardim 
América– Cabedelo/PB.

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA, CPF: 601.600.124-49, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Opera-
ção para Galpão Comercial, situado no Loteamento Jardim América, Quadra 73, Lote 31, Jardim 
América– Cabedelo/PB.

 
MARIA DE LOURDES LIMA, CPF: 132.635.364-00, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraReforma e 
Ampliação de ResidencialBifamiliar, situado na Rua Edson Alves de Lima, S/N, Poço - Loteamento 
Praiamar, Lote 14, Quadra 02– Cabedelo/PB.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF No 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Renovação da Licença de Instalação, em João Pessoa, 15 de 
julho de 2021. Para atividade de: Construção do Sistema Adutor Retiro. IT: 24.205.661,45. Extensão: 
18,7 Km. NE: 100. MUNICÍPIO: Cuité e Nova Floresta/PB - Processo: 2021-006340/TEC/LI-7996. 

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 14 de julho de 
2021. Para atividade de: Recuperação do Açude Cordeiro. IT: 574.041,69. AC: 69.965.954 M2. NE: 
20– MUNICÍPIO: Congo/PB - Processo:2021-006399/TEC/AA-6701.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF No 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Renova;cão da Licença de Instalação, em João Pessoa, 12 
de julho de 2021. Para atividade de: Construção do Sistema Adutor de Camalaú. IT: 33.548.665,34. 
AC: 87.000 m2. NE: 100. MUNICÍPIO: São João do Tigre/ S.S. do Umbuzeiro/ Camalaú/ Zabelê e 
Cacimbinha/PB - Processo: 2021-006364/TEC/LI-7991. 

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 21102940 CPF: 054786804XX, CONTRATO: 2609194 CPF: 826934804XX, CON-
TRATO: 2600682 CPF: 131471454XX, CONTRATO: 2607591 CPF: 163027694XX, CONTRATO: 
2609801 CPF: 109250214XX, CONTRATO: 2604537 CPF: 062732124XX, CONTRATO: 2607982 
CPF: 545294684XX, CONTRATO: 2700801 CPF: 504129814XX, CONTRATO: 2600183 CPF: 
710339534XX, CONTRATO: 2232353 CPF: 148708044XX, CONTRATO: 2401405 CPF: 
171875794XX, CONTRATO: 2700532 CPF: 333335804XX, CONTRATO: 2237384 CPF: 
098704614XX, CONTRATO: 2235868 CPF: 133242234XX, CONTRATO: 2608245 CPF: 
713181694XX, CONTRATO: 2606484 CPF: 115838744XX, CONTRATO: 2608197 CPF: 
060868164XX, CONTRATO: 6105723 CPF: 436922734XX, CONTRATO: 2235251 CPF: 
219337234XX, CONTRATO: 21102299 CPF: 055308314XX, CONTRATO: 2603248 CPF: 
137536424XX, CONTRATO: 2133430 CPF: 068437894XX, CONTRATO: 2234421 CPF: 
173015344XX, CONTRATO: 2232860 CPF: 010570454XX, CONTRATO: 2237425 CPF: 
199481247XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 123338484XX, CONTRATO: 2604421 CPF: 
166370304XX, CONTRATO: 2607877 CPF: 155099354XX, CONTRATO: 2234692 CPF: 
033102034XX, CONTRATO: 2612121 CPF: 161207674XX, CONTRATO: 2236208 CPF: 

500388934XX, CONTRATO: 2600509 CPF: 158263204XX, CONTRATO: 2237450 CPF: 
026400134XX, CONTRATO: 2609861 CPF: 951762414XX, CONTRATO: 2608797 CPF: 
048129594XX, CONTRATO: 2610976 CPF: 168753304XX, CONTRATO: 2701194 CPF: 
096464954XX, CONTRATO: 2233509 CPF: 155006004XX, CONTRATO: 2606566 CPF: 
237349494XX, CONTRATO: 6106330 CPF: 287834254XX, CONTRATO: 2237363 CPF: 
706014494XX, CONTRATO: 21103240 CPF: 128119724XX, CONTRATO: 2607421 CPF: 
030933464XX, CONTRATO: 2142542 CPF: 012620054XX, CONTRATO: 6104967 CPF: 
908205844XX, CONTRATO: 2237303 CPF: 034484914XX, CONTRATO: 2612167 CPF: 
705691734XX, CONTRATO: 2605007 CPF: 164626904XX, CONTRATO: 2233460 CPF: 
154768494XX, CONTRATO: 2231975 CPF: 715743834XX, CONTRATO: 2601087 CPF: 
159009414XX, CONTRATO: 6103433 CPF: 789641804XX, CONTRATO: 2610161 CPF: 
048703554XX, CONTRATO: 2189925 CPF: 103638524XX, CONTRATO: 2607663 CPF: 
057739654XX, CONTRATO: 4200074 CPF: 689856734XX, CONTRATO: 2234563 CPF: 
173083844XX, CONTRATO: 2610633 CPF: 084655694XX, CONTRATO: 2609381 CPF: 
067686434XX, CONTRATO: 2173954 CPF: 110239444XX, CONTRATO: 2608346 CPF: 
138414974XX, CONTRATO: 2236421 CPF: 105421844XX, CONTRATO: 2607752 CPF: 
014748024XX, CONTRATO: 21102435 CPF: 082295164XX, CONTRATO: 2400457 CPF: 
080640844XX, CONTRATO: 2176386 CPF: 686046884XX, CONTRATO: 21103851 CPF: 
149244434XX, CONTRATO: 2235965 CPF: 078218454XX, CONTRATO: 2601403 CPF: 
035635104XX, CONTRATO: 2701402 CPF: 087480954XX, CONTRATO: 2213937 CPF: 
109821924XX, CONTRATO: 2233788 CPF: 717207754XX, CONTRATO: 2217818 CPF: 
008095494XX, CONTRATO: 2600332 CPF: 162508854XX, CONTRATO: 2400250 CPF: 
763858094XX, CONTRATO: 2237207 CPF: 708033374XX, CONTRATO: 2401484 CPF: 
157197484XX, CONTRATO: 2605446 CPF: 044691744XX, CONTRATO: 21103727 CPF: 
009169874XX, CONTRATO: 2608723 CPF: 097168614XX, CONTRATO: 2234339 CPF: 
710065764XX, CONTRATO: 2500286 CPF: 067537784XX, CONTRATO: 2607835 CPF: 
166539184XX, CONTRATO: 2609668 CPF: 674771944XX, CONTRATO: 2601985 CPF: 
154436454XX, CONTRATO: 2606069 CPF: 102641624XX, CONTRATO: 2237488 CPF: 
101227314XX, CONTRATO: 2701918 CPF: 088110444XX, CONTRATO: 21102287 CPF: 
139211504XX, CONTRATO: 6105639 CPF: 058014684XX, CONTRATO: 6105255 CPF: 
072622854XX, CONTRATO: 2230627 CPF: 058821084XX, CONTRATO: 6107405 CPF: 
109340504XX, CONTRATO: 6104108 CPF: 054653844XX, CONTRATO: 2608123 CPF: 
110127194XX, CONTRATO: 2232589 CPF: 712770104XX, CONTRATO: 2500181 CPF: 
172719584XX, CONTRATO: 2400751 CPF: 163326184XX, CONTRATO: 2118488 CPF: 
674693104XX, CONTRATO: 2610275 CPF: 700056864XX, CONTRATO: 2603058 CPF: 
281868344XX, CONTRATO: 2120856 CPF: 131253694XX, CONTRATO: 2612087 CPF: 
117416994XX, CONTRATO: 2234458 CPF: 810797611XX, CONTRATO: 2611671 CPF: 
105831434XX, CONTRATO: 2602184 CPF: 139321024XX, CONTRATO: 2701828 CPF: 
102443144XX, CONTRATO: 2400839 CPF: 568777734XX, CONTRATO: 2607083 CPF: 
156859454XX, CONTRATO: 2233583 CPF: 096922054XX, CONTRATO: 2235714 CPF: 
691986914XX, CONTRATO: 2609272 CPF: 173537704XX, CONTRATO: 2165918 CPF: 
873359214XX, CONTRATO: 2605739 CPF: 168181814XX, CONTRATO: 2236268 CPF: 
085268544XX, CONTRATO: 2606638 CPF: 097303104XX, CONTRATO: 2608091 CPF: 
569101184XX, CONTRATO: 2605063 CPF: 153308544XX, CONTRATO: 2611456 CPF: 
049416104XX, CONTRATO: 21101865 CPF: 134921294XX, CONTRATO: 2603680 CPF: 
165033224XX, CONTRATO: 6106607 CPF: 015598004XX, CONTRATO: 2600420 CPF: 
157626344XX, CONTRATO: 2607358 CPF: 690979924XX, CONTRATO: 2234061 CPF: 
104943964XX, CONTRATO: 2400527 CPF: 129571844XX, CONTRATO: 2610191 CPF: 
056457894XX, CONTRATO: 2237512 CPF: 109155674XX, CONTRATO: 2606418 CPF: 
170468784XX, CONTRATO: 2700798 CPF: 950089934XX, CONTRATO: 2700772 CPF: 
007402994XX, CONTRATO: 21103203 CPF: 089420684XX, CONTRATO: 2606748 CPF: 
104152644XX, CONTRATO: 2137372 CPF: 127461704XX, CONTRATO: 2605275 CPF: 
160238204XX, CONTRATO: 2610401 CPF: 172214774XX, CONTRATO: 2602906 CPF: 
145050654XX, CONTRATO: 2608493 CPF: 090262804XX, CONTRATO: 6106262 CPF: 
380402474XX, CONTRATO: 2607271 CPF: 893677074XX, CONTRATO: 2605369 CPF: 
156856184XX, CONTRATO: 21103854 CPF: 241431204XX, CONTRATO: 2601365 CPF: 
712329674XX, CONTRATO: 2127950 CPF: 107390614XX, CONTRATO: 2607087 CPF: 
717616484XX, CONTRATO: 2604496 CPF: 166386184XX, CONTRATO: 2400035 CPF: 
426212754XX, CONTRATO: 2231474 CPF: 121755354XX, CONTRATO: 2605129 CPF: 
074393864XX, CONTRATO: 6105502 CPF: 768708554XX, CONTRATO: 2231248 CPF: 
146176404XX, CONTRATO: 2608235 CPF: 171977524XX, CONTRATO: 2612249 CPF: 
176357574XX, CONTRATO: 2236081 CPF: 709215294XX, CONTRATO: 2235780 CPF: 
053102714XX, CONTRATO: 2236827 CPF: 014225994XX, CONTRATO: 2233172 CPF: 
154130564XX, CONTRATO: 6105637 CPF: 083532244XX, CONTRATO: 2607081 CPF: 
066640334XX, CONTRATO: 2606699 CPF: 709288454XX, CONTRATO: 2700781 CPF: 
645821244XX, CONTRATO: 1209562 CPF: 203539444XX, CONTRATO: 2231414 CPF: 
145715074XX, CONTRATO: 2606505 CPF: 170331434XX, CONTRATO: 6104685 CPF: 
482551304XX, CONTRATO: 2603153 CPF: 162429184XX, CONTRATO: 2610207 CPF: 
138447614XX, CONTRATO: 2609740 CPF: 167396284XX, CONTRATO: 2607599 CPF: 
167366574XX, CONTRATO: 2186386 CPF: 105082004XX, CONTRATO: 2237409 CPF: 
146488454XX, CONTRATO: 2236516 CPF: 097037514XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 
116416714XX, CONTRATO: 2231772 CPF: 120841784XX, CONTRATO: 2231002 CPF: 
145578654XX, CONTRATO: 6201930 CPF: 067758104XX, CONTRATO: 2608711 CPF: 
172681084XX, CONTRATO: 2700596 CPF: 162677734XX, CONTRATO: 21102245 CPF: 
137054124XX, CONTRATO: 21105056 CPF: 156009844XX, CONTRATO: 2612190 CPF: 
704288214XX, CONTRATO: 21100555 CPF: 092676934XX, CONTRATO: 4200161 CPF: 
045610084XX, CONTRATO: 6106493 CPF: 312481445XX, CONTRATO: 2401515 CPF: 
338584204XX, CONTRATO: 2119220 CPF: 113640594XX, CONTRATO: 21103099 CPF: 
147536794XX, CONTRATO: 2604228 CPF: 156547404XX, CONTRATO: 6201837 CPF: 
077840384XX, CONTRATO: 2233451 CPF: 154712624XX, CONTRATO: 2234630 CPF: 
525522178XX, CONTRATO: 2234901 CPF: 140043714XX, CONTRATO: 6107162 CPF: 
299169094XX, CONTRATO: 2232085 CPF: 148188514XX, CONTRATO: 2605081 CPF: 
144873504XX, CONTRATO: 4200631 CPF: 753468934XX, CONTRATO: 2601086 CPF: 
893664504XX, CONTRATO: 2110724 CPF: 131507984XX, CONTRATO: 2180601 CPF: 
428440978XX, CONTRATO: 2611944 CPF: 054686054XX, CONTRATO: 2206712 CPF: 
117723204XX, CONTRATO: 6202339 CPF: 428852562XX, CONTRATO: 2191916 CPF: 
069268374XX, CONTRATO: 2401513 CPF: 140727574XX, CONTRATO: 2608685 CPF: 
150841734XX, CONTRATO: 2608694 CPF: 134874974XX, CONTRATO: 2606762 CPF: 
162839084XX, CONTRATO: 2604922 CPF: 139562734XX, CONTRATO: 2199144 CPF: 
073334484XX, CONTRATO: 21102925 CPF: 095105994XX, CONTRATO: 2606676 CPF: 
170659774XX, CONTRATO: 6202832 CPF: 052789554XX, CONTRATO: 6105289 CPF: 
929808644XX, CONTRATO: 2600606 CPF: 158543734XX, CONTRATO: 6103950 CPF: 
424181784XX, CONTRATO: 6105779 CPF: 486531364XX, CONTRATO: 2701232 CPF: 
134045944XX, CONTRATO: 2236479 CPF: 000097644XX, CONTRATO: 2232047 CPF: 
148358624XX, CONTRATO: 2606653 CPF: 709696874XX, CONTRATO: 6105478 CPF: 
299222834XX, CONTRATO: 2610911 CPF: 155805284XX, CONTRATO: 6104790 CPF: 
144146604XX, CONTRATO: 2604984 CPF: 135655374XX, CONTRATO: 6202532 CPF: 
038657904XX, CONTRATO: 2604091 CPF: 050626414XX, CONTRATO: 2600477 CPF: 
145828244XX, CONTRATO: 6202449 CPF: 436968644XX, CONTRATO: 2235135 CPF: 
142907644XX, CONTRATO: 2604576 CPF: 165699984XX, CONTRATO: 2601627 CPF: 
058046574XX, CONTRATO: 2400336 CPF: 451444604XX, CONTRATO: 2610566 CPF: 
092947824XX, CONTRATO: 2605252 CPF: 712627444XX, CONTRATO: 2600151 CPF: 
155039144XX, CONTRATO: 2606370 CPF: 140530154XX, CONTRATO: 2237507 CPF: 
114982274XX, CONTRATO: 2601776 CPF: 062739564XX, CONTRATO: 2605988 CPF: 
078751404XX, CONTRATO: 2610937 CPF: 174835884XX, CONTRATO: 2607295 CPF: 
166804624XX, CONTRATO: 2235400 CPF: 123679924XX, CONTRATO: 2609106 CPF: 
701547264XX, CONTRATO: 2605245 CPF: 109109724XX, CONTRATO: 2700405 CPF: 
717981014XX, CONTRATO: 2600103 CPF: 717455944XX, CONTRATO: 2604498 CPF: 
166610194XX, CONTRATO: 6202277 CPF: 052748314XX, CONTRATO: 6202929 CPF: 
185905944XX, CONTRATO: 2188812 CPF: 053827964XX, CONTRATO: 2605709 CPF: 
027243754XX, CONTRATO: 2601061 CPF: 927810044XX, CONTRATO: 21102533 CPF: 
143794724XX, CONTRATO: 2235899 CPF: 062026574XX, CONTRATO: 2235342 CPF: 
095448244XX, CONTRATO: 2610380 CPF: 715895534XX, CONTRATO: 21103747 CPF: 
148716604XX, CONTRATO: 2609391 CPF: 122730534XX, CONTRATO: 2602977 CPF: 
700243004XX, CONTRATO: 2401695 CPF: 166839444XX, CONTRATO: 21101658 CPF: 
089595144XX, CONTRATO: 2160893 CPF: 135499144XX, CONTRATO: 2230794 CPF: 
144315004XX, CONTRATO: 2232337 CPF: 148347564XX, CONTRATO: 2236160 CPF: 
082882654XX, CONTRATO: 2231640 CPF: 126144844XX, CONTRATO: 2232373 CPF: 
119917894XX, CONTRATO: 21102514 CPF: 715427324XX, CONTRATO: 2606458 CPF: 
145323944XX, CONTRATO: 2401462 CPF: 019693634XX, CONTRATO: 2402018 CPF: 
175840804XX, CONTRATO: 2606876 CPF: 158351504XX, CONTRATO: 2401593 CPF: 
135605114XX, CONTRATO: 2231576 CPF: 715738434XX, CONTRATO: 2606416 CPF: 
169574254XX, CONTRATO: 6106242 CPF: 511349854XX, CONTRATO: 2232152 CPF: 
125654864XX, CONTRATO: 2401196 CPF: 170821424XX, CONTRATO: 21100795 CPF: 
141222664XX, CONTRATO: 2236517 CPF: 173911224XX, CONTRATO: 2701779 CPF: 
169637464XX, CONTRATO: 2236749 CPF: 701342724XX, CONTRATO: 2402070 CPF: 
097644044XX, CONTRATO: 2609390 CPF: 082953344XX, CONTRATO: 2608501 CPF: 
726027914XX, CONTRATO: 2604828 CPF: 007560104XX, CONTRATO: 6106297 CPF: 
029519604XX, CONTRATO: 21102836 CPF: 146711624XX, CONTRATO: 2611010 CPF: 
931332514XX, CONTRATO: 2606438 CPF: 108270114XX, CONTRATO: 2400617 CPF: 
162299254XX, CONTRATO: 2607360 CPF: 103579514XX, CONTRATO: 6201969 CPF: 
065722584XX, CONTRATO: 2609983 CPF: 171013194XX, CONTRATO: 2608592 CPF: 
172265994XX, CONTRATO: 2610974 CPF: 175084144XX, CONTRATO: 2237341 CPF: 
015597264XX, CONTRATO: 2176852 CPF: 065625374XX, CONTRATO: 2235423 CPF: 
144184444XX, CONTRATO: 2401527 CPF: 172468274XX, CONTRATO: 2232972 CPF: 
060829181XX, CONTRATO: 2608268 CPF: 172146684XX, CONTRATO: 2610509 CPF: 
917468334XX, CONTRATO: 2603365 CPF: 149541694XX, CONTRATO: 2230053 CPF: 
141907384XX, CONTRATO: 2400845 CPF: 164896974XX, CONTRATO: 2606322 CPF: 
138666224XX, CONTRATO: 2198150 CPF: 109830854XX, CONTRATO: 2607700 CPF: 
719716684XX, CONTRATO: 21100495 CPF: 713737154XX, CONTRATO: 2234467 CPF: 
455210931XX, CONTRATO: 2233443 CPF: 106192104XX, CONTRATO: 2401629 CPF: 
101835564XX, CONTRATO: 2601387 CPF: 160367614XX, CONTRATO: 2231240 CPF: 
100615204XX, CONTRATO: 2607896 CPF: 047934924XX, CONTRATO: 2401587 CPF: 
052936734XX, CONTRATO: 21105028 CPF: 059986224XX, CONTRATO: 21101947 CPF: 
109679984XX, CONTRATO: 2173134 CPF: 806879895XX, CONTRATO: 2604136 CPF: 
910496794XX, CONTRATO: 6106113 CPF: 885043364XX, CONTRATO: 2500290 CPF: 
850596924XX, CONTRATO: 2233875 CPF: 054561584XX, CONTRATO: 6106662 CPF: 
250919054XX, CONTRATO: 21103360 CPF: 473565294XX, CONTRATO: 2153901 CPF: 
107606664XX, CONTRATO: 21104519 CPF: 133481364XX, CONTRATO: 2500024 CPF: 
712794634XX, CONTRATO: 2232981 CPF: 146248054XX, CONTRATO: 2234525 CPF: 
115285644XX, CONTRATO: 2602308 CPF: 121580484XX, CONTRATO: 2602776 CPF: 
526588644XX, CONTRATO: 2402047 CPF: 293000704XX, CONTRATO: 2608502 CPF: 
011417954XX, CONTRATO: 2701571 CPF: 093179664XX, CONTRATO: 2612299 CPF: 
012135174XX, CONTRATO: 2604177 CPF: 140297194XX, CONTRATO: 2611567 CPF: 
134876664XX, CONTRATO: 2402080 CPF: 164350684XX, CONTRATO: 2603085 CPF: 
164947784XX, CONTRATO: 2234491 CPF: 205082714XX, CONTRATO: 4100068 CPF: 
552484624XX, CONTRATO: 2606706 CPF: 715564034XX, CONTRATO: 2606703 CPF: 
707881264XX, CONTRATO: 21102212 CPF: 980398064XX, CONTRATO: 2131257 CPF: 
436837034XX, CONTRATO: 2234846 CPF: 172559764XX, CONTRATO: 2232278 CPF: 
129132894XX, CONTRATO: 2604011 CPF: 166495504XX, CONTRATO: 2402068 CPF: 
702737524XX, CONTRATO: 2612272 CPF: 111399814XX, CONTRATO: 2233166 CPF: 
154081544XX, CONTRATO: 6103928 CPF: 226124244XX, CONTRATO: 2234244 CPF: 
131529634XX, CONTRATO: 2612009 CPF: 718392824XX, CONTRATO: 2237041 CPF: 
132794404XX, CONTRATO: 2232251 CPF: 713661034XX, CONTRATO: 2607157 CPF: 
714392674XX, CONTRATO: 2602885 CPF: 712941184XX, CONTRATO: 6105250 CPF: 
013876757XX, CONTRATO: 2602186 CPF: 704573494XX, CONTRATO: 2605916 CPF: 
169150414XX, CONTRATO: 2604311 CPF: 161074074XX, CONTRATO: 2700159 CPF: 
111651644XX, CONTRATO: 2604046 CPF: 159387764XX, CONTRATO: 2401498 CPF: 
072660623XX, CONTRATO: 2237490 CPF: 087727264XX, CONTRATO: 2604002 CPF: 
107117154XX, CONTRATO: 2231942 CPF: 715879744XX, CONTRATO: 21100762 CPF: 
068841664XX, CONTRATO: 2700516 CPF: 110057084XX, CONTRATO: 2610422 CPF: 
127921734XX, CONTRATO: 2152460 CPF: 054051134XX, CONTRATO: 6107367 CPF: 
012372564XX, CONTRATO: 2607649 CPF: 700876534XX, CONTRATO: 2234749 CPF: 
172868074XX, CONTRATO: 2233754 CPF: 154413784XX, CONTRATO: 21102988 CPF: 
061035924XX, CONTRATO: 2609895 CPF: 099457784XX, CONTRATO: 2604423 CPF: 
166665884XX, CONTRATO: 2235840 CPF: 174066064XX, CONTRATO: 2607614 CPF: 
719098834XX, CONTRATO: 21103761 CPF: 701447364XX, CONTRATO: 2236412 CPF: 
156048254XX, CONTRATO: 2235599 CPF: 159313924XX, CONTRATO: 2605953 CPF: 
169152724XX, CONTRATO: 21102653 CPF: 122834464XX, CONTRATO: 2611261 CPF: 
716199134XX, CONTRATO: 2230495 CPF: 144209644XX, CONTRATO: 2224106 CPF: 
133830834XX, CONTRATO: 2604874 CPF: 166791904XX, CONTRATO: 2237385 CPF: 
788680174XX, CONTRATO: 2233945 CPF: 123534154XX, CONTRATO: 2229744 CPF: 
140519564XX, CONTRATO: 2400630 CPF: 146660174XX, CONTRATO: 2236533 CPF: 
132231944XX, CONTRATO: 2400848 CPF: 822237424XX, CONTRATO: 2701508 CPF: 
714094164XX, CONTRATO: 2400080 CPF: 145693864XX, CONTRATO: 2607130 CPF: 
139349974XX, CONTRATO: 21102314 CPF: 092363884XX, CONTRATO: 2235435 CPF: 
121348394XX, CONTRATO: 2235628 CPF: 144518104XX, CONTRATO: 2237449 CPF: 
112314084XX, CONTRATO: 21104619 CPF: 139432114XX, CONTRATO: 2607032 CPF: 
285364364XX, CONTRATO: 2236868 CPF: 064072804XX, CONTRATO: 2234465 CPF: 
116232034XX, CONTRATO: 2234841 CPF: 039972443XX, CONTRATO: 2608441 CPF: 
103161484XX, CONTRATO: 6107039 CPF: 299343034XX, CONTRATO: 2700569 CPF: 
016237434XX, CONTRATO: 21100170 CPF: 095542744XX, CONTRATO: 5102071 CPF: 
569603874XX, CONTRATO: 2500080 CPF: 707402694XX, CONTRATO: 2607702 CPF: 
054733034XX, CONTRATO: 2402041 CPF: 103789924XX, CONTRATO: 2603672 CPF: 

029980194XX, CONTRATO: 2167055 CPF: 711625514XX, CONTRATO: 2237456 CPF: 
008064944XX, CONTRATO: 2609763 CPF: 719159304XX, CONTRATO: 2611899 CPF: 
169175684XX, CONTRATO: 2237422 CPF: 176113234XX, CONTRATO: 2500304 CPF: 
138928724XX, CONTRATO: 2234909 CPF: 013090674XX, CONTRATO: 2609960 CPF: 
068947174XX, CONTRATO: 2603323 CPF: 163114054XX, CONTRATO: 6104688 CPF: 
205869224XX, CONTRATO: 2610409 CPF: 174398074XX, CONTRATO: 2601136 CPF: 
158837674XX, CONTRATO: 2605334 CPF: 153304444XX, CONTRATO: 2700284 CPF: 
098697144XX, CONTRATO: 21100201 CPF: 985349202XX, CONTRATO: 2234874 CPF: 
133358094XX, CONTRATO: 2235566 CPF: 163916524XX, CONTRATO: 2609845 CPF: 
173865234XX, CONTRATO: 2701424 CPF: 090741834XX, CONTRATO: 2611870 CPF: 
038063244XX, CONTRATO: 21102240 CPF: 715412284XX, CONTRATO: 6104918 CPF: 
038664694XX, CONTRATO: 2235638 CPF: 396453044XX, CONTRATO: 21104718 CPF: 
074531704XX, CONTRATO: 2605309 CPF: 710463744XX, CONTRATO: 2603450 CPF: 
122139394XX, CONTRATO: 2234468 CPF: 091076061XX, CONTRATO: 6105399 CPF: 
053836864XX, CONTRATO: 2701673 CPF: 047136064XX, CONTRATO: 2233703 CPF: 
110442254XX, CONTRATO: 2604930 CPF: 034067894XX, CONTRATO: 2609950 CPF: 
173961084XX, CONTRATO: 2401659 CPF: 885013374XX, CONTRATO: 2607774 CPF: 
171903764XX, CONTRATO: 6202426 CPF: 018800624XX, CONTRATO: 2236839 CPF: 
712414784XX, CONTRATO: 2608716 CPF: 079660744XX, CONTRATO: 2602425 CPF: 
526285824XX, CONTRATO: 2604262 CPF: 181098704XX, CONTRATO: 2610945 CPF: 
170527314XX, CONTRATO: 2160195 CPF: 117210234XX, CONTRATO: 2402076 CPF: 
160826714XX, CONTRATO: 2137591 CPF: 162353634XX, CONTRATO: 2601368 CPF: 
120096244XX, CONTRATO: 2605178 CPF: 047302254XX, CONTRATO: 21100429 CPF: 
139634544XX, CONTRATO: 2236550 CPF: 081991954XX, CONTRATO: 2215768 CPF: 
285112228XX, CONTRATO: 2610115 CPF: 090176204XX, CONTRATO: 2236823 CPF: 
109604634XX, CONTRATO: 21104967 CPF: 071107724XX, CONTRATO: 2229751 CPF: 
714379604XX, CONTRATO: 6202124 CPF: 953816784XX, CONTRATO: 2608898 CPF: 
106096754XX, CONTRATO: 2609896 CPF: 166194514XX, CONTRATO: 2606003 CPF: 
045572494XX, CONTRATO: 2610557 CPF: 753479034XX, CONTRATO: 2611494 CPF: 
917801104XX, CONTRATO: 2602939 CPF: 026210434XX, CONTRATO: 2232916 CPF: 
152849194XX, CONTRATO: 2608298 CPF: 080947764XX, CONTRATO: 2604738 CPF: 
161361464XX, CONTRATO: 2237401 CPF: 436473914XX, CONTRATO: 2236892 CPF: 
148681194XX, CONTRATO: 21103260 CPF: 147904974XX, CONTRATO: 2606103 CPF: 
144408844XX, CONTRATO: 2235517 CPF: 707370814XX, CONTRATO: 2609108 CPF: 
009834574XX, CONTRATO: 2401174 CPF: 168798544XX, CONTRATO: 2235180 CPF: 
173107704XX, CONTRATO: 2604045 CPF: 713920254XX, CONTRATO: 2401092 CPF: 
551807874XX, CONTRATO: 2400934 CPF: 107532554XX, CONTRATO: 2235426 CPF: 
160019914XX, CONTRATO: 2234882 CPF: 169773474XX, CONTRATO: 21105244 CPF: 
007399094XX, CONTRATO: 6104280 CPF: 010262954XX, CONTRATO: 2157540 CPF: 
108439474XX, CONTRATO: 2400293 CPF: 154395924XX, CONTRATO: 2610644 CPF: 
118493794XX, CONTRATO: 2606074 CPF: 145272184XX, CONTRATO: 2611163 CPF: 
166412124XX, CONTRATO: 2609345 CPF: 700048144XX, CONTRATO: 2234265 CPF: 
108653974XX, CONTRATO: 2605715 CPF: 086686414XX, CONTRATO: 2700777 CPF: 
134448114XX, CONTRATO: 2612205 CPF: 169116464XX, CONTRATO: 2236824 CPF: 
154959614XX, CONTRATO: 2230772 CPF: 144976414XX, CONTRATO: 2700330 CPF: 
159308624XX, CONTRATO: 2128040 CPF: 109819044XX, CONTRATO: 2168341 CPF: 
129304854XX, CONTRATO: 2606282 CPF: 815320830XX, CONTRATO: 2200019 CPF: 
008902384XX, CONTRATO: 2232244 CPF: 146778234XX, CONTRATO: 6202340 CPF: 
050262044XX, CONTRATO: 6201548 CPF: 204014694XX, CONTRATO: 2401724 CPF: 
171670594XX, CONTRATO: 2181536 CPF: 103850954XX, CONTRATO: 2604763 CPF: 
142346334XX, CONTRATO: 2608765 CPF: 117601054XX, CONTRATO: 2500128 CPF: 
046195284XX, CONTRATO: 2608352 CPF: 096934954XX, CONTRATO: 2235291 CPF: 
133193074XX, CONTRATO: 21103998 CPF: 150149904XX, CONTRATO: 2237243 CPF: 
090429364XX, CONTRATO: 2611171 CPF: 033537184XX, CONTRATO: 2609816 CPF: 
173789194XX, CONTRATO: 2235167 CPF: 012313804XX, CONTRATO: 2610403 CPF: 
010812404XX, CONTRATO: 2605045 CPF: 167774204XX, CONTRATO: 2156909 CPF: 
104612794XX, CONTRATO: 2603304 CPF: 162860924XX, CONTRATO: 2231806 CPF: 
702129074XX, CONTRATO: 6202242 CPF: 062561263XX, CONTRATO: 21100779 CPF: 
073574844XX, CONTRATO: 6103846 CPF: 151014794XX, CONTRATO: 2401554 CPF: 
010853764XX, CONTRATO: 2609145 CPF: 172738144XX, CONTRATO: 2610542 CPF: 
105457934XX, CONTRATO: 6104074 CPF: 040527124XX, CONTRATO: 2128457 CPF: 
839520474XX, CONTRATO: 2192874 CPF: 064934184XX, CONTRATO: 2608435 CPF: 
046564384XX, CONTRATO: 2600706 CPF: 134980604XX, CONTRATO: 2606647 CPF: 
128165974XX, CONTRATO: 2234595 CPF: 169937464XX, CONTRATO: 21103264 CPF: 
099621874XX, CONTRATO: 2701183 CPF: 156886194XX, CONTRATO: 2602390 CPF: 
760034004XX, CONTRATO: 2604652 CPF: 826706924XX, CONTRATO: 2236337 CPF: 
171569484XX, CONTRATO: 2234734 CPF: 110562194XX, CONTRATO: 6107088 CPF: 
035420324XX, CONTRATO: 2237486 CPF: 047359244XX, CONTRATO: 2610334 CPF: 
094125724XX, CONTRATO: 2234504 CPF: 028316894XX, CONTRATO: 2234967 CPF: 
011848633XX, CONTRATO: 21102193 CPF: 126077494XX, CONTRATO: 2601666 CPF: 
160450904XX, CONTRATO: 2401411 CPF: 144856234XX, CONTRATO: 2605591 CPF: 
139112214XX, CONTRATO: 2600153 CPF: 144757284XX, CONTRATO: 2609786 CPF: 
154114264XX, CONTRATO: 6104631 CPF: 250436504XX, CONTRATO: 2610885 CPF: 
567789704XX, CONTRATO: 2607319 CPF: 738302594XX, CONTRATO: 2234191 CPF: 
704285444XX, CONTRATO: 2605471 CPF: 168188664XX, CONTRATO: 2601217 CPF: 
111657574XX, CONTRATO: 2608216 CPF: 049119044XX, CONTRATO: 4200534 CPF: 
305449552XX, CONTRATO: 2234221 CPF: 135497634XX, CONTRATO: 2234010 CPF: 
156083704XX, CONTRATO: 2606445 CPF: 112993344XX, CONTRATO: 2229732 CPF: 
140539764XX, CONTRATO: 2400854 CPF: 115442084XX, CONTRATO: 6105591 CPF: 
065252144XX, CONTRATO: 2230965 CPF: 140533614XX, CONTRATO: 2236231 CPF: 
065626184XX, CONTRATO: 2237364 CPF: 148372144XX, CONTRATO: 2609249 CPF: 
173100514XX, CONTRATO: 2608902 CPF: 142347844XX, CONTRATO: 2609913 CPF: 
054290414XX, CONTRATO: 2612310 CPF: 121849234XX, CONTRATO: 2700804 CPF: 
141953204XX, CONTRATO: 2609856 CPF: 162813264XX, CONTRATO: 2610531 CPF: 
174065694XX, CONTRATO: 2235115 CPF: 062239814XX, CONTRATO: 6201690 CPF: 
009332314XX, CONTRATO: 2233803 CPF: 154416804XX, CONTRATO: 2609325 CPF: 
715273694XX, CONTRATO: 2234505 CPF: 000827944XX, CONTRATO: 6103847 CPF: 
023695234XX, CONTRATO: 6105327 CPF: 008112024XX, CONTRATO: 2235613 CPF: 
710955144XX, CONTRATO: 2117414 CPF: 068815174XX, CONTRATO: 21103044 CPF: 
713118694XX, CONTRATO: 2701597 CPF: 057007681XX, CONTRATO: 21105253 CPF: 
156178714XX, CONTRATO: 2609755 CPF: 173906774XX, CONTRATO: 2234407 CPF: 
170509164XX, CONTRATO: 2185774 CPF: 626495232XX, CONTRATO: 2603797 CPF: 
714717274XX, CONTRATO: 2231825 CPF: 712627344XX, CONTRATO: 6201646 CPF: 
054993144XX, CONTRATO: 2605494 CPF: 077148214XX, CONTRATO: 2603321 CPF: 
873723124XX, CONTRATO: 2606550 CPF: 043521164XX, CONTRATO: 6106258 CPF: 
090031204XX, CONTRATO: 2402082 CPF: 050695094XX, CONTRATO: 2603948 CPF: 
165725324XX, CONTRATO: 21103103 CPF: 703340434XX, CONTRATO: 2603925 CPF: 
111091504XX, CONTRATO: 2400764 CPF: 705129254XX, CONTRATO: 2233200 CPF: 
144883934XX, CONTRATO: 2606500 CPF: 292236808XX, CONTRATO: 2601020 CPF: 
109407014XX, CONTRATO: 2604000 CPF: 166110244XX, CONTRATO: 2611822 CPF: 
167924974XX, CONTRATO: 2102530 CPF: 727348924XX, CONTRATO: 2610641 CPF: 
007811244XX, CONTRATO: 2701351 CPF: 706245994XX, CONTRATO: 2607861 CPF: 
171921344XX, CONTRATO: 2235956 CPF: 146249494XX, CONTRATO: 2400871 CPF: 
114964244XX, CONTRATO: 2610363 CPF: 174214054XX, CONTRATO: 21101632 CPF: 
616509514XX, CONTRATO: 2605961 CPF: 090258094XX, CONTRATO: 6201668 CPF: 
012589514XX, CONTRATO: 2178101 CPF: 706021034XX, CONTRATO: 2606366 CPF: 
012997414XX, CONTRATO: 2701463 CPF: 162938164XX, CONTRATO: 2236755 CPF: 
101200374XX, CONTRATO: 2610336 CPF: 408098542XX, CONTRATO: 2701682 CPF: 
133818384XX, CONTRATO: 2604705 CPF: 120554774XX, CONTRATO: 2700521 CPF: 
161902924XX, CONTRATO: 2610568 CPF: 013599474XX, CONTRATO: 2233859 CPF: 
128209274XX, CONTRATO: 2608985 CPF: 096998154XX, CONTRATO: 2232988 CPF: 
095430284XX, CONTRATO: 2400330 CPF: 104845134XX, CONTRATO: 2237092 CPF: 
030573846XX, CONTRATO: 2609285 CPF: 173210974XX, CONTRATO: 2605551 CPF: 
008742584XX, CONTRATO: 6201978 CPF: 874427364XX, CONTRATO: 2607293 CPF: 
138293094XX, CONTRATO: 2605902 CPF: 759611214XX, CONTRATO: 6201700 CPF: 
057773354XX, CONTRATO: 2401606 CPF: 172721094XX, CONTRATO: 2607362 CPF: 
118190824XX, CONTRATO: 6201948 CPF: 301939314XX, CONTRATO: 2603054 CPF: 
160360504XX, CONTRATO: 2602775 CPF: 160635104XX, CONTRATO: 2601626 CPF: 
705129624XX, CONTRATO: 2237244 CPF: 094956604XX, CONTRATO: 2237412 CPF: 
175641794XX, CONTRATO: 6105417 CPF: 012264194XX, CONTRATO: 2210351 CPF: 
035130184XX, CONTRATO: 2701058 CPF: 108308784XX, CONTRATO: 2605917 CPF: 
107891664XX, CONTRATO: 6201821 CPF: 056547174XX, CONTRATO: 2607432 CPF: 
171248114XX, CONTRATO: 2701512 CPF: 053342194XX, CONTRATO: 2237381 CPF: 
128830524XX, CONTRATO: 2233514 CPF: 154879044XX, CONTRATO: 2609774 CPF: 
396108614XX, CONTRATO: 2233785 CPF: 098534494XX, CONTRATO: 2232054 CPF: 
009042154XX, CONTRATO: 2601421 CPF: 010953174XX, CONTRATO: 2234452 CPF: 
159548164XX, CONTRATO: 2612294 CPF: 163949494XX, CONTRATO: 21105228 CPF: 
128299904XX, CONTRATO: 2604033 CPF: 010745184XX, CONTRATO: 2232127 CPF: 
010174294XX, CONTRATO: 2400109 CPF: 119708964XX, CONTRATO: 2611891 CPF: 
172472154XX, CONTRATO: 6105275 CPF: 019574994XX, CONTRATO: 2110659 CPF: 
010090894XX, CONTRATO: 2607241 CPF: 031030604XX, CONTRATO: 2237101 CPF: 
028698714XX, CONTRATO: 2603410 CPF: 139366304XX, CONTRATO: 2605489 CPF: 
075728174XX, CONTRATO: 2612155 CPF: 700319654XX, CONTRATO: 2605179 CPF: 
144927714XX, CONTRATO: 2234459 CPF: 149334144XX, CONTRATO: 2611114 CPF: 
172576454XX, CONTRATO: 2611674 CPF: 062687084XX, CONTRATO: 2400522 CPF: 
893820644XX, CONTRATO: 2219715 CPF: 701164064XX, CONTRATO: 2607220 CPF: 
954089244XX, CONTRATO: 2237361 CPF: 692104034XX, CONTRATO: 2147783 CPF: 
826419434XX, CONTRATO: 2400910 CPF: 126215084XX, CONTRATO: 2115829 CPF: 
104521994XX, CONTRATO: 2608707 CPF: 093437914XX, CONTRATO: 2611285 CPF: 
104104444XX, CONTRATO: 2608473 CPF: 117321784XX, CONTRATO: 2608310 CPF: 
169655454XX, CONTRATO: 21100904 CPF: 141769464XX, CONTRATO: 2236417 CPF: 
058849764XX, CONTRATO: 2400633 CPF: 162651194XX, CONTRATO: 2610594 CPF: 
073041604XX, CONTRATO: 2608515 CPF: 885877114XX, CONTRATO: 2603180 CPF: 
110248444XX, CONTRATO: 2604583 CPF: 123268484XX, CONTRATO: 6106679 CPF: 
057307484XX, CONTRATO: 2608950 CPF: 709235554XX, CONTRATO: 21104217 CPF: 
032801464XX, CONTRATO: 2701427 CPF: 171792144XX, CONTRATO: 2701538 CPF: 
704777514XX, CONTRATO: 6105108 CPF: 436836814XX, CONTRATO: 2605282 CPF: 
087358854XX, CONTRATO: 2609852 CPF: 813115323XX, CONTRATO: 2235269 CPF: 
173805394XX, CONTRATO: 2400810 CPF: 164608404XX, CONTRATO: 6106565 CPF: 
219078894XX, CONTRATO: 2236239 CPF: 088103824XX, CONTRATO: 2230535 CPF: 
134181754XX, CONTRATO: 2237497 CPF: 089750984XX, CONTRATO: 2237501 CPF: 
587844707XX, CONTRATO: 2605400 CPF: 164216614XX, CONTRATO: 2701092 CPF: 
010321894XX, CONTRATO: 6104404 CPF: 095553064XX, CONTRATO: 2607113 CPF: 
167099674XX, CONTRATO: 2601654 CPF: 074807104XX, CONTRATO: 2609306 CPF: 
700048084XX, CONTRATO: 2601004 CPF: 159485314XX, CONTRATO: 6104667 CPF: 
037871864XX, CONTRATO: 2602809 CPF: 039953044XX, CONTRATO: 2609943 CPF: 
917356704XX, CONTRATO: 2236784 CPF: 717919094XX, CONTRATO: 2235594 CPF: 
073319684XX, CONTRATO: 6104639 CPF: 044211614XX, CONTRATO: 2401517 CPF: 
165966647XX, CONTRATO: 2193110 CPF: 119581734XX, CONTRATO: 2602658 CPF: 
050211174XX, CONTRATO: 2606439 CPF: 170492794XX, CONTRATO: 2609692 CPF: 
138114404XX, CONTRATO: 2235698 CPF: 103359844XX, CONTRATO: 2601108 CPF: 
091531664XX, CONTRATO: 2601965 CPF: 162470114XX, CONTRATO: 2213397 CPF: 
138889974XX, CONTRATO: 6104405 CPF: 568009324XX, CONTRATO: 6105283 CPF: 
272576494XX, CONTRATO: 2500244 CPF: 124680904XX, CONTRATO: 2609156 CPF: 
064323494XX, CONTRATO: 2601199 CPF: 159444704XX, CONTRATO: 2401141 CPF: 
495055134XX, CONTRATO: 2236897 CPF: 001783544XX, CONTRATO: 2607800 CPF: 
138308524XX, CONTRATO: 2602319 CPF: 052170194XX, CONTRATO: 2606622 CPF: 
162780074XX, CONTRATO: 2236033 CPF: 154922744XX, CONTRATO: 2232682 CPF: 
711738734XX, CONTRATO: 6106191 CPF: 076314644XX, CONTRATO: 2234876 CPF: 
065753574XX, CONTRATO: 2233539 CPF: 072587984XX, CONTRATO: 2607133 CPF: 
101891404XX, CONTRATO: 2700236 CPF: 158736914XX, CONTRATO: 2234702 CPF: 
012464694XX, CONTRATO: 2604380 CPF: 148718424XX, CONTRATO: 2195558 CPF: 
116488224XX, CONTRATO: 2603518 CPF: 026565534XX, CONTRATO: 2605329 CPF: 
338426984XX, CONTRATO: 2140153 CPF: 109441484XX, CONTRATO: 2609824 CPF: 
172447294XX, CONTRATO: 2606277 CPF: 168257114XX, CONTRATO: 2221984 CPF: 
107587164XX, CONTRATO: 2602287 CPF: 705791584XX, CONTRATO: 2606297 CPF: 
161325394XX, CONTRATO: 2219275 CPF: 012134924XX, CONTRATO: 2168988 CPF: 
121892494XX, CONTRATO: 6106110 CPF: 839530354XX, CONTRATO: 2235484 CPF: 
026792204XX, CONTRATO: 2237115 CPF: 206068344XX, CONTRATO: 6105532 CPF: 
027891984XX, CONTRATO: 2231376 CPF: 952058884XX, CONTRATO: 2232060 CPF: 
103545034XX, CONTRATO: 2601642 CPF: 145098964XX, CONTRATO: 2610916 CPF: 
130317824XX, CONTRATO: 2608984 CPF: 132176704XX, CONTRATO: 2400316 CPF: 
158895114XX, CONTRATO: 6105189 CPF: 665449714XX, CONTRATO: 2611847 CPF: 
087995594XX, CONTRATO: 2611986 CPF: 716848094XX, CONTRATO: 2232606 CPF: 
111588684XX, CONTRATO: 2235533 CPF: 512196621XX, CONTRATO: 6201833 CPF: 
058373064XX, CONTRATO: 6105210 CPF: 012862634XX, CONTRATO: 2237076 CPF: 
175871944XX, CONTRATO: 2700349 CPF: 107812454XX, CONTRATO: 2605276 CPF: 
145007804XX, CONTRATO: 2601658 CPF: 024930264XX, CONTRATO: 2232660 CPF: 
189474777XX, CONTRATO: 21100034 CPF: 691509904XX, CONTRATO: 2605266 CPF: 
161260164XX, CONTRATO: 21102796 CPF: 146163214XX, CONTRATO: 2701406 CPF: 
075096414XX, CONTRATO: 2612014 CPF: 116032604XX, CONTRATO: 2231126 CPF: 
130162144XX, CONTRATO: 2607761 CPF: 049984844XX, CONTRATO: 2603263 CPF: 
164937834XX, CONTRATO: 2603383 CPF: 603735984XX, CONTRATO: 2602870 CPF: 
158613354XX, CONTRATO: 2607856 CPF: 010054114XX


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	PAg 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	PAg 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

