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Empreendimento que levará segurança hídrica a 39 municípios está com 98% do lote 1 concluído e, até meados de 2022, o lote 2 deverá estar terminado. Página 4

Acauã-Araçagi: obras estão em ritmo acelerado

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

411.997

19.306.400

189.239.053

8.850

540.500

4.070.341
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.116.749

 121.335.444

3.575.536.880

 

Ocupação dos leitos 
de UTI adulto cai de 
85% para 34% na PB
Redução é reflexo da vacinação contra covid-19, uma vez que mais da metade da 
população com mais de 18 anos já tomou, pelo menos, a primeira dose. Página 4 Bares e restaurantes podem 

funcionar até meia-noite

Empreendedorismo é opção 
para idoso continuar produtivo

Forças de segurança cumprem 
96 mandados de prisão na PB

Novo decreto do Governo do Estado flexibiliza horários 
e traz novas diretrizes para escolas privadas. Página 5

Conheça histórias de quem descobriu novas habilidades 
ou acabou realizando sonhos antigos. Página 19

Alvos da Operação Quadrilátero são suspeitos de vários crimes, 
de homicídio e tráfico a violência doméstica. Página 7

‘Tá na Mesa’ Secretário Tibério Limeira (D) apresenta o programa pelo 
interior: iniciativa já contempla 57 municípios com refeições diárias. Página 3

Foto: Mano de Carvalho/Secom-PB

Espaço Cultural Fechada ao público por causa da pandemia, Biblioteca 
Juarez da Gama Batista passa por processo de modernização. Página 9

Foto: Roberto Guedes

Colunas

Tenho observado que muita gente 
não gosta muito de pensar. No dia a dia, 

vejo muitos profissionais procurando se eximir 
e transferindo a responsabilidade 
para a sua chefia.  Página 17

Horácio Forte

Cocei os bolsos e não achei mais 
que Cr$1,20. Bodega era o que mais havia 
na Torre, uma em cada esquina. Na mais 

próxima, eu não podia entrar pois ainda não 
zerara a conta na caderneta.  Página 2

Gonzaga Rodrigues

Em Bayeux Governador João Azevêdo inspeciona 
recuperação de ponte sobre o Rio Sanhauá. Página 8
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Educação e Fapesq repassam 
R$ 420 mil para pesquisa
Recursos irão financiar projetos contemplados no edital do 
Centro de Desenvolvimento Regional da PB. Página 20

Paraíba

Cultura

Boa fase Botafogo entra em campo, neste sábado, contra o 
Jacuipense, disposto a repetir a atuação da última rodada. Página 21

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB
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Os números divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, que constam do Anuário de 2020, são preocupantes tanto 
quanto reveladores. Além de falarem sobre a condição de violência 
na qual a população brasileira está mergulhada, mostram, de manei-
ra inequívoca, a cruel e inaceitável estrutura racista da sociedade.

Primeiro, há de se lamentar que os números de mortes vio-
lentas tenham voltado a crescer após dois anos em queda. Foram 
mais de 50 mil casos no país, no ano passado. O aumento está 
diretamente ligado à política armamentista do Governo Federal, 
segundo opinam pesquisadores. Mais armas nas ruas, mais cri-
mes praticados.

Mas, os números do Anuário revelam mais do que casos de 
violência. Eles escancaram a inconcebível matança de negros no 
Brasil: a maioria esmagadora, 75,8% das vítimas de homicídios 
dolosos registrados em 2020 eram negros, ou seja, três a cada 
quatro pessoas alvejadas.

O documento revela também a letalidade policial diante de alvos 
de pele escura. Os negros foram 78,9% das vítimas nas interven-
ções implementadas pela polícia. Uma relação desproporcional: oito 
a cada dez mortos em operações policiais.

Não é possível que a sociedade brasileira se abstenha de um de-
bate sobre essa realidade. Não é razoável que os brasileiros apenas 
leiam os números e não compreendam a gravidade, a urgência de se 
exigir das autoridades uma mudança nos rumos desse país.

Os números revelam muito sobre as condições de vulnerabili-
dade da população negra brasileira. Maioria nas comunidades ca-
rentes, maioria dos desempregados, maioria dos analfabetos, dos 
sem moradia, dos sem perspectiva de ascensão social...

A violência, portanto, é um reflexo e não a causa. Um refle-
xo cruel, mas o problema é estrutural, complexo e passa pela 
dívida histórica que esse país de desigualdades tem com a po-
pulação negra.

A solução será custosa, ainda mais frente aos retrocessos 
experimentados pelo Brasil nos últimos anos. Mas, ela passa, 
necessariamente, pela implementação de políticas de reestru-
turação social. E de um engajamento social planejado, forte, 
combativo, convicto de que é preciso mudar urgentemente 
essa realidade.

O preço de uma dívida Teve compaixão
A Boa Nova do Evangelho de 

Jesus, o seu anúncio e transforma-
ção, passa necessariamente pela 
mensagem da compaixão. Jesus, ao 
anunciar o Reino de Deus, não pou-
pou esforços quando precisou tocar 
a carne dos homens, fez-Se próxi-
mo aos sofredores e empobrecidos. 
Essa atitude de Jesus deve ser a ati-
tude de todo batizado. 

“Jesus quer que toquemos a mi-
séria humana, que toquemos a sua 
carne na carne daqueles que sofrem 
no corpo e no espírito” (Papa Fran-
cisco). 

Não há cristianismo sem essa 
dimensão clara da 
compaixão evangéli-
ca. Somos chamados 
a estar no mundo 
como samaritanos, 
prontos a socorrer os 
homens e mulheres 
que sofrem. Certa vez 
o Papa Francisco dis-
se: “Num consagrado, 
e em todo batizado, 
não pode existir com-
paixão autêntica pelos outros se não 
houver paixão de amor por Jesus. A 
paixão por Cristo nos impulsiona à 
profecia da compaixão. Que ressoe 
em vocês a causa do humano como 
causa de Deus. E assim, sentindo-se 
uma família, poderão colocar-se a 
cada momento a serviço do mundo 
ferido e enfermo”. O discípulo de Je-
sus leva ao peito a força da profecia 
da compaixão! Quantas vezes somos 
as ovelhas que precisam do cuidado 
do Pastor. E, por meio dos sacra-
mentos, a Igreja cuidou de nós! 

Não estamos sozinhos nesta 
vida. Ainda que sejamos tentados 
a caminhar sozinhos ou desolados, 

não caiamos nessa tentação. Temos 
os irmãos, a Igreja, os sacramentos... 
como companhia segura. Sejamos 
uns para os outros canais dessa pro-
fecia que o Papa nos pede. Estejamos 
com nossas mãos prontas para con-
solar a quem quer que seja! O mundo 
se globalizou, mas nem sempre sig-
nifica o avanço do real progresso. 
O homem que confia em Jesus sabe 
que o verdadeiro progresso começa 
pelos laços do coração, da solidarie-
dade e do estar com os mais neces-
sitados. O Evangelho de Cristo é a 
nossa fonte, o nosso alimento na jor-
nada de fé. Ele nos leva ao inegoci-

ável toque da Carne 
de Cristo na carne 
dos mais frágeis, dos 
que se sentem aban-
donados, ainda que 
estejam cercados 
de muitas pessoas. 
A pobreza do irmão 
por vezes nos causa 
receio ou afastamen-
to, mas não podemos 
cair na cultura da 

indiferença, fingir que a dificuldade 
do outro não seja real. Cristo, o Fi-
lho de Deus, não ficou indiferente lá 
no céu, mas veio ao mundo, habitou 
em nossa carne pecadora para nos 
salvar!

Que a Compaixão do nosso Deus 
seja uma constante evidenciada em 
nossas relações fraternas e que o 
amor mútuo, que devemos na Igreja e 
no mundo, seja um grande testemu-
nho da solidariedade de Deus com as 
dores humanas. E, quando nossa vida 
entardecer no término de dias sobre 
a terra, o nosso coração esteja con-
vencido que Deus é o Pastor que não 
abandona suas ovelhas!

Sei o que é isso
Em 1953, dias depois do aniversário de 

minha mãe, que era a 5 de novembro, e como 
não tínhamos outro modo de festejar senão 
indo à missa na igreja do Padre Dehon, ela de 
mantilha, os olhos no altar como se no céu 
fosse... nesse dia cheguei para o almoço e não 
havia mistura. Morávamos num chalezinho 
da Maroquinha Ramos, sob o colorido vapo-
roso de um flamboyant frondejante. 

Pois bem, mal lavo as mãos recebo a no-
tícia do feijão puro, farinha de leve, a folhinha 
de coentro, e a intimação mais da mesa do que 
daqueles olhos sábios em momento de tempe-
rança: “Traga ovos e um saquinho de carvão”. 
O diminutivo do saquinho até que abrandou o 
peso da escassez. Ainda não tínhamos alcan-
çado o progresso do fogão a gás.

Cocei os bolsos e não achei mais que 
Cr$1,20 – um cruzeiro e vinte centavos. 
Bodega era o que mais havia na Torre, uma 
em cada esquina. Na mais próxima, eu não 
podia entrar pois ainda não zerara a conta 
na caderneta. E demandei para a Manuel 
Deodato, a Carneiro da Cunha, até a Adolfo 
Cyrne, de onde, sem achar ovos, resolvi su-
bir até a ruazinha das viúvas do presiden-
te João Pessoa, à direita do grupo escolar 
Duarte da Silveira, posto abaixo para dar 
lugar à bela sede do DER.

Há um detalhe: via-se de longe se ti-
nha ovo pela cestinha de arame pendura-
da acima do balcão. Não precisava ir lá, de 
onde se estivesse dava para saber. E divisei, 
do outro lado da rua, a cestinha salvadora, 
separando dois estágios distintíssimos da 
minha vida ou da minha sorte.

D. Antonina havia me criado no ter e no 
haver. Tudo muito regrado, ainda que em ter-
ras que haviam dado café no tempo do café; 
então de engenho moente, casa alpendrada 
e a capela que coroava a luta do marido pela 
posse cruenta da terra, ele mesmo na enxa-
da, aquele homem grande com os irmãos e 
uns dois ou três primeiros moradores. Eram 
cargas e cargas de farinha e rapadura em 
demandados sertões do Seridó, primeiro em 
tropas de burros e, com o progresso e a ras-

pagem da ladeira, em caminhões canela-fina 
subindo a cepo os nossos súbitos e agudos 
penhascos.

Agora, nesse instante de 1953, a Ta-
bajara já soltando no ar das ruas a alegria 
universal dos sininhos americanos do Natal, 
mamãe vem me dizer que não há mistura. 
Ainda bem que soube me dizer. 

E como tudo isto me vem neste agora 
de hoje, 2021, lendo e vendo que há ovos de 
sobra, quintilhões de rumas de ovos para o 
dr. João Azevêdo Lins prover o seu combate 
à fome, entrar com a sua parte nesse mitigar 
sem fim hoje contabilizado, por baixo, em 19 
milhões de brasileiros rodeados de terras, 
com rebanhos suficientes para alimentar 
as maiores nações do mundo, um Brasil em 
tecnicolor, mas de brasileiros absurdamen-
te desigualados, tristes e famintos. Feliz-
mente, o nosso governador pôde dispor de 
meios, muitos dos quais arquitetados por 
sua competência de gestor, para assegurar 
a execução do “Tá na mesa”, abrangendo 
83 municípios com investimento de R$ 4 
milhões por mês. Domingo passado, em ar-
tigo que assinou na página de opinião de A 
União, ele chega a detalhes, ou seja, como e 
por onde o alimento vai chegar onde falta. 

Em 1951/52, a seca gritando o seu ciclo 
histórico, o governador José Américo não 
dispôs do mesmo acumulado de gestões e 
riqueza (o Brasil ainda era essencialmente 
agrícola, sem sobra para os famintos). Ele 
dava sopa e leite às grávidas dos subúrbios 
e fazia despejar para quem precisasse, no 
Ponto de Cem Réis, a produção completa da 
Granja São Rafael, de terras que sediam hoje 
o campus da Universidade. Fazia “incertas” 
no Mercado Público para ver os preços, mas 
teve de se lançar na “Campanha das mãos 
dadas” para evitar que os famintos da seca 
e da usura capitalista dependessem apenas 
da farinha de barco com que o Império e a 
República embarcavam sua esmola para os 
famintos. Na forma como o José de ontem e o 
João de hoje trataram o tema, pode-se dizer 
que assim é dever e não esmola. 

 Estejamos com nossas 
mãos prontas para consolar a 
quem quer que seja! O mundo 

se globalizou, mas nem 
sempre significa o avanço do 

real progresso   

Dom Manoel Delson
imprensa@arquidiocesepb.org.br | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Programa emergencial de segurança alimentar do Governo do Estado chegou esta semana a mais três municípios
O Tá na Mesa, programa 

idealizado pelo Governo do 
Estado, executado pela Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
já chegou a 57 dos 83 muni-
cípios que não possuem Res-
taurantes Populares e que 
serão contemplados, com o 
objetivo de fornecer refeições 
diárias, ao preço de R$ 1,00, 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

A diretora de Segurança 
Alimentar e Nutricional da 
Sedh, Luciana Leal, lembra 
que programa está sendo 
implantado em cidades nas 
quais os restaurantes vence-
dores do processo licitatório 
estão tendo os contratos assi-
nados e publicados. “Esta se-
mana o programa iniciou nas 
cidades de Solânea, na Região 
do Brejo; e em São José de Pi-
ranhas e Conceição, no Sertão 
do Estado, numa demonstra-

ção da abrangência do Tá na 
Mesa”, observou.

O secretário de Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, comentou que o Tá 
na Mesa é o maior programa 
emergencial de segurança 
alimentar do Estado. “O Go-
verno está investindo R$ 4,4 
milhões, levando o programa 
para 83 cidades. Nas cidades 
com mais de 20 mil habitan-
tes serão fornecidas 400 re-
feições diárias; em cidades 
com população entre 10 e 20 
mil habitantes, serão 250 re-
feições. No total são 25.100 
refeições diariamente, tota-
lizando mais de R$ 552 mil 
em recursos circulando men-
salmente pelos próximos três 
meses nestes municípios. Um 
programa para fazer com que 
a comida chegue na mesa de 
quem mais precisa”, declarou. 

O secretário acrescenta 
que o programa Tá na Mesa 

está firmando um marco na 
Paraíba. “Com o avanço da 
pandemia, ocorre também o 
avanço da fome, e muitas fa-
mílias passaram a situação de 
pobreza e extrema pobreza, 
e ações como essa vem ame-
nizar a dor e o sofrimento 
do nosso povo. E por isso o 
governador João Azevêdo 
tem trabalhado pensando em 
como enfrentar a doença na 
área da saúde, e também na 
área social.  E o Tá na Mesa 
é uma dessas ações, além de 
outras que estão em curso 
pela Sedh”, finalizou. 

A iniciativa do Governo 
do Estado tem o objetivo de 
promover assistência ali-
mentar aos segmentos mais 
vulneráveis da população e 
de fomentar as economias 
locais, com a contratação de 
restaurantes dos municípios 
contemplados para o forneci-
mento das marmitas.

“Tá na Mesa” já contempla 54 
cidades com refeições diárias

Na mídia, têm surgido denún-
cias segundo as quais estaria 
ocorrendo propaganda polí-
tica antecipada na Paraíba. 
Indagado sobre esses supostos 
episódios, o presidente do TRE
-PB, desembargador Joás de 
Brito, disse que a corte só pode 
agir “se for provocada”, expli-
cando: “O magistrado não tem 
como se antecipar”.   

Se houver provocação 
No primeiro semestre de 
2022, Lula estará nas telas 
de cinema internacionais. 
É que Oliver Stone revelou, 
em Cannes, que lançará um 
novo filme cujo personagem 
será o ex-presidente. Em 
um ano eleitoral, esta será, 
certamente, uma exposição 
singular para a campanha 
do petista.

Jurado no Festival de Cannes, Kle-
ber Mendonça Filho voltou a se po-
sicionar sobre a política brasileira, 
desta vez relacionando as mortes 
por covid-19 no Brasil à condução 
da pandemia pela gestão Bolso-
naro: “Se o governo tivesse agido 
corretamente, 350 mil vidas teriam 
sido salvas”, disse o diretor de ‘Ba-
curau’.

"condução deSaStroSa" 

FeStival de canneS: o cenário ideal para 
aS maniFeStaçõeS a Favor da democracia 

lula naS telonaS 

O Festival de cinema de Cannes, na França, tem se tornado um palco qualificado para manifestações políti-
cas, por parte de atores e diretores que dele participam. Em recente fala, o diretor norte-americano, Spike 
Lee, que preside o juri oficial do evento, fez menção a políticos que considera gângsteres, entre os quais 
Bolsonaro. “O mundo está sendo governado por gângsteres. O Agente Laranja [referência a Trump], o 
cara do Brasil [referência a Bolsonaro] e Putin [presidente da Rússia]. Não têm moral ou escrúpulos, esse 

é o mundo em que vivemos, e precisamos levantar a voz contra gângsteres como esses”, declarou, na 
cerimônia de abertura do festival. Na quarta-feira, o também diretor norte-americano Oliver Stone 
aproveitou os holofotes do festival para emitir opinião acerca da política internacional, afirmando 

que os EUA estão por trás das articulações para desestabilizar líderes latino-americanos de esquerda, 
citando que a prisão do ex-presidente Lula, em 2018, esteve nesse pacote. “Pegaram o Lula com a Lava 

Jato, foi selvagem, uma história suja”, disse Stone – ele fez a estreia do seu documentário “JFK Revisited: 
Through the Looking Glass”, sobre o assassinato do presidente John Kennedy. Em 2016, no mesmo 

festival, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho (foto), que faz parte do júri na edição 
deste ano, exibiu cartaz em protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff, onde se 

lia: “Um Golpe de Estado aconteceu no Brasil”. Palco do cinema, Cannes se tornou o 
cenário ideal para manifestações contra ataques à democracia, em nível mundial.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Parece cada vez mais provável que o PSD 
de Gilberto Kassab irá apoiar a candidatura 
de Lula, em 2022. E sendo assim, a perma-
nência de Romero Rodrigues e Bruno Cunha 
Lima na legenda continua indefinida. Só fi-
carão se Kassab liberá-los para armar um 
palanque para Bolsonaro na Paraíba. 

tudo dependerá da 
liberação de KaSSab 

a partir de agoSto 

aceSSo reStrito 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
João Pessoa irá definir, em reunião nesta 
próxima semana, os protocolos para o re-
torno de sessões presenciais, informa o pre-
sidente Dinho Dowsley (Avante). Mas já está 
decidido que o retorno ocorrerá no próximo 
mês. Desde março as sessões só ocorrem de 
forma remota.

Inicialmente, explicou Dinho Dowsley, o funciona-
mento ocorrerá de modo híbrido, com metade dos 
vereadores trabalhando presencialmente e a outra 
metade por meio remoto – são 27 vereadores, no 
total. Num primeiro momento, o acesso do público à 
sede do Legislativo continuará restrito.     
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Secretário de Estado do Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira (à esquerda), durante uma das entregas de refeições

O projeto ‘Biodigestor 
Caseiro’, um equipamento que 
transforma restos de alimen-
tos e outros resíduos em gás 
de cozinha (biogás), desen-
volvido pelo professor José 
Joaquim de Souza e os alunos 
do 1º ano do curso Técnico de 
Comércio da Escola Cidadã 
Integral Técnica Estadual Chi-
quinho Cartaxo, localizada na 
cidade de Sousa, vem trans-
formando a vida de morado-
res da zona rural. O biodiges-
tor foi instalado em Riachão, 
no município de Sousa, pro-
porcionando a redução dos 
impactos ambientais locais 
com a extração e queima da 
madeira, além de proporcio-
nar aumento da renda mensal 
da família por meio da inde-
pendência energética.

O projeto foi desenvol-

vido durante as aulas da dis-
ciplina de Inovação Social e 
Científica (ISC), que promove 
desafios e soluções de pro-
blemas. De início, antes da 
pandemia, o biodigestor seria 
utilizado na própria escola. Os 
estudantes identificaram dois 
problemas: o desperdício de 
comida durante as refeições e 
o elevado consumo de gás de 
cozinha na escola.

A partir daí, o professor e 
os estudantes decidiram que 
seria necessária a construção 
de um equipamento que per-
mitisse utilizar essa matéria 
orgânica disponível e ao mes-
mo tempo produzir biogás, 
que poderia suprir parcial-
mente a necessidade da esco-
la e ao mesmo tempo produ-
zir um biofertilizante rico em 
micro e macro nutrientes para 

ser utilizado na arborização 
da escola.

O biodigestor foi criado 
com material reciclado dispo-
nível na própria comunidade, 
de fácil aquisição em qualquer 
casa de construção civil, como 
tubos e conexões de PVC, 
bombonas de água, etc.

Devido ao afastamento 

social por conta da pandemia 
e a falta de matéria prima no 
local, o professor resolveu 
implantar o equipamento em 
uma comunidade na zona 
rural da cidade de Sousa, fun-
cionando como um projeto de 
extensão rural.  “Instalando o 
biodigestor na comunidade 
da zona rural, estamos trans-

ferindo a tecnologia social 
para os mais carentes e vul-
neráveis. A família atendida 
com o equipamento está mui-
to satisfeita e engajada com a 
nossa equipe. Os resultados 
com a produção do biogás no 
local estão superando as ex-
pectativas e atraindo muitos 
curiosos no local. Uma vez 
produzido o biogás, envasa-
mos nos botijões de cozinha e 
o agricultor pode fazer uso do 
seu fogão dentro de casa, sem 
precisar de gás de cozinha e 
nem queimar lenha, reduzin-
do os impactos ambientais 
locais e aumentando o empo-
deramento econômico dessa 
família.”, contou o professor 
José Joaquim.

O estudante do Curso 
Técnico de Comércio, Ryan Da-
vid Vieira, cuida da manuten-

ção do biodigestor na região. 
“A manutenção está sendo 
realizada a cada 15 dias pela 
equipe, é mais preventiva, au-
xiliando a família do agricultor 
na utilização do equipamento. 
Foi um prazer fazer parte des-
se projeto”, disse.

Para a estudante do cur-
so Técnico de Energia Reno-
váveis, Letícia Pereira, “parti-
cipar do projeto foi de grande 
alegria, não só pelo fato de 
extrair conhecimento, mas de 
apresentar esta ideia a popu-
lação. A utilização do biogás 
(biodigestor) é uma fonte de 
alternativa que substitui a le-
nha e o gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP) e gera mínimo 
impacto ao meio ambiente. 
Equipamentos como este são 
um alento para o futuro”, co-
mentou.

Alunos da rede estadual desenvolvem biodigestor

Equipamento vem mudando a rotina de moradores da zona rural de Sousa

Foto: Mano de Carvalho

Foto: Divulgação
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Em um mês e meio, o número de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose aumentou de 28,7% para 52,14%

Ocupação de UTIs cai de 85% para 
34% com o avanço da imunização

João Azevêdo destacou a importância do investimento que irá 
melhorar a qualidade de vida das pessoas e, na região, também 
realizou visitas técnicas a outras obras do Governo do Estado

Fotos: Francisco França/Secom-PB

O avanço na vacinação de 
adultos vem trazendo refle-
xos reais na redução do índice 
de ocupação de leitos de UTI 
na Paraíba. Em 1º de junho, 
quando 28,77% da popula-
ção acima de 18 anos havia 
recebido pelo menos uma das 
doses, a taxa de ocupação de 
leitos de UTI adultos no es-
tado era de 85%. Ontem, o 
percentual de vacinados com 
pelo menos uma dose chegou 
a 52,14% na Paraíba e a ocu-
pação de leitos havia reduzido 
para 34%.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou a 
aplicação de 2.116.749 do-
ses totais na Paraíba, sendo 
1.501.141 pessoas vacinadas 
com a primeira dose. Outros 
615.608 completaram os es-
quemas vacinais (562.093 to-
maram as duas doses e 53.515 
utilizaram imunizante de 
dose única), contabilizando 
20,65% da população. 

O resultado é sentido, di-
retamente, no índice de ocu-
pação de leitos de UTI, que 
configura o desenvolvimento 
de casos graves da doença. Na 
publicação do boletim diário 
da SES de ontem, a ocupação 
dos leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) foi de 
34%, enquanto nas enferma-
rias, o número é de 27%. 

Na Região Metropolitana 
de João Pessoa, a taxa de ocu-
pação é de 30% em UTI e 25% 
em enfermarias, ambos adul-
tos. Em Campina Grande, os 
números são de 36% e 35%, 
em UTI e enfermaria adultos, 
respectivamente. Já no Ser-
tão, a ocupação em UTI é de 
42% e 32% nas enfermarias. 
Segundo o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 27 
pacientes foram internados 
em unidades públicas de refe-
rência para o atendimento da 
covid-19 entre a quinta-feira 
e ontem. Contabilizando 420 
pacientes internados.

Além disso, a SES confir-
mou ainda novos 943 casos 
confirmados de contamina-
ção pela covid-19 e nove fa-
lecimentos em decorrência 
do agravamento da doença. 
Entre os novos casos, 54 são 
pacientes hospitalizados. Com 
os números, a Paraíba chegou 
a 411.997 casos confirmados, 
sendo 8.850 óbitos e 284.508 
pacientes considerados recu-
perados.

Sete dos nove falecimen-
tos ocorreram entre a quin-
ta-feira e ontem, sendo dois 
datados desde o dia 21 de ju-
nho. Foram acometidos seis 
mulheres e três homens, com 
faixa etária de 27 a 78 anos. 
Dois não possuíam comorbi-
dades e os demais apresen-
taram cardiopatia como fator 
de risco associado a covid-19. 

As mortes aconteceram 
entre residentes de Bayeux 
(2); João Pessoa, Campina 
Grande, Fagundes, Itabaiana, 
Princesa Isabel, Santa Rita e 
Serraria (com um caso cada). 
Outros 87 falecimentos estão 
em investigação da SES.

F o r a m  r e a l i z a d o s 
1.086.104 testes para diag-
nóstico da covid-19 em todo 
Estado, contabilizando casos 
em todos os 223 municípios 

e óbitos em 222. Um total 
de 70 cidades possuem mais 
de mil casos de covid-19. As 
maiores concentrações de ca-
sos ocorrem em: João Pessoa 
(101.359), Campina Grande 
(39.352), Patos (13.364), 
Guarabira (9.729), Cajazei-
ras (9.450), Cabedelo (9.278), 
Santa Rita (9.244), Bayeux 
(7 .684) ,  Sousa (7 .044) , 
São Bento (5.703), Pombal 
(5.599) e Esperança (5.262).

A maior concentração de 
novos casos ocorreu em Cam-
pina Grande, com 138 novos 
casos; João Pessoa registrou 
106; Sapé confirmou 41 novos 
casos; São Bento e Montei-
ro encerram a lista com, res-
pectivamente, 32 e 30 novos 
casos.

Mais de 70 médicos
O Conselho Regional de 

Medicina do Estado da Para-
íba (CRM-PB) capacitou, en-
tre a quarta e a quinta-feira, 
72 médicos que atuam na li-
nha de frente dos hospitais 
de referência no tratamento 
da covid-19. Os profissionais 
participantes, de atuação em 
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTI), tiveram aulas sobre 
entubação, manejo das vias 
aéreas, ventilação mecânica 
protetora e interpretação de 
gasometria. O curso fez parte 
do programa de Educação Mé-
dica Continuada, que visa a ca-
pacitação gratuita e constante 
dos profissionais de saúde.

O presidente do CRM-
-PB e coordenador da Edu-
cação Médica Continuada, 
João Modesto Filho, afirmou 
que o crescimento do núme-
ro de profissionais atuando 
em UTI foi o motivador da 
capacitação.

“O CRM tem também o 
papel de capacitar os médi-
cos, por isso temos um pro-
grama de educação médica 
continuada permanente. Com 
o crescimento do número de 
médicos atuando em UTIs, vi-
mos a necessidade de oferecer 
este tema, abordando tanto a 
parte teórica, como a prática”, 
afirmou João Modesto. 

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

Sine-PB oferece 413 vagas de emprego

Cooperativas realizam campanha solidária

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) dispo-
nibilizará, a partir desta 
segunda-feira (19), 413 
oportunidades de empre-
gos em sete cidades do Es-
tado: João Pessoa, Campina 
Grande, Conde, Guarabira, 
Mamanguape, Pombal e 
São Bento. O maior número 
de vagas é para atenden-
te de telemarketing, com 
100 postos de trabalho na 

capital, com exigência do 
Ensino Médio completo. 

Ainda em João Pes-
soa são ofertadas vagas 
para fiscal de prevenção 
de perdas (20), operador 
de vendas (lojas) (15); e 
entregador de gás e (aju-
dante de caminhão (12), 
entre outras. Em Campina 
Grande, o maior número 
de oportunidades de vagas 
é para consultor de vendas 

(20), e ainda para encana-
dor (10) e vendedor inter-
no (10), entre outras. E no 
Sertão do Estado, também 
estão sendo ofertadas 20 
vagas de emprego, sendo 
10 para pedreiro e 10 para 
servente de obras.

O Sine-PB atende atual-
mente em 11 dos 15 postos 
no Estado. Os interessados 
poderão buscar atendimen-
to em João Pessoa, Campina 

Grande, Cajazeiras, Montei-
ro, Pombal, Sapé, Bayeux, 
Conde, Guarabira, Itaporan-
ga e São Bento.

O gerente executivo 
do Sine-PB, Flávio da Costa 
Araújo, lembra que o aten-
dimento é realizado de se-
gunda a quinta-feira, das 
8h30 às 16h30, por ordem 
de chegada, com distribui-
ção de 140 fichas, sendo 
80 para atendimento sobre 

Seguro Desemprego e 60 
para consulta de emprego. 

O Sine-PB também rea-
liza o trabalho de recru-
tamento de pessoal para 
empresas instaladas ou que 
irão se instalar no Estado. 
Esses serviços podem ser 
solicitados pelo e-mail: es-
tadual@hotmail.com. Mais 
informações podem ser ob-
tidas pelos telefones 3218-
6617 - 3218-6600.

Uma iniciativa soli-
dária vai reforçar o com-
promisso das coopera-
tivas paraibanas com a 
comunidade, nos meses 
de julho e agosto. É a cam-
panha de arrecadação de 
alimentos e produtos de 
higiene pessoal #VemCoo-
perarParaíba, promovida 
pelo Sistema OCB/PB* e 
várias cooperativas parcei-

ras de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Itabaiana e 
São Sebastião de Lagoa de 
Roça. As doações devem 
ser destinadas a entidades 
beneficentes e grupos em 
situação de vulnerabilida-
de social.

A campanha faz par-
te do programa Dia de 
Coooperar (Dia C) que, em 
2020, beneficiou 164.919 

paraibanos. “Várias coo-
perativas já desenvolvem 
projetos solidários e a 
campanha #VemCooperar-
Paraíba se soma a estas 
ações. Atendendo ao prin-
cípio cooperativista do in-
teresse pela comunidade, 
estamos arrecadando doa-
ções para vários grupos 
e entidades que realizam 
um importante trabalho 

social e precisam do nos-
so apoio”, afirmou o presi-
dente do Sistema OCB/PB, 
André Pacelli.

Já anunciaram adesão à 
campanha as cooperativas 
de João Pessoa Uniodonto 
JP e Coopanest PB, Sicredi 
Creduni (Campina Grande), 
Coopervale (Itabaiana) e 
Copaf (São Sebastião de 
Lagoa de Roça), além dos 

jovens do Programa Apren-
diz Cooperativo. As sedes 
do Sistema OCB/PB e das 
cooperativas parceiras são 
pontos de arrecadação dos 
alimentos, que podem ser 
doados por cooperados, 
colaboradores e pela co-
munidade em geral. 

Os produtos arreca-
dados pelas cooperativas 
serão doados às entidades.

Investimentos

Governador João Azevêdo inspeciona 
as obras do canal Acauã-Araçagi

O governador João 
Azevêdo esteve, ontem, no 
Município de Cuité de Ma-
manguape, onde realizou 
uma visita técnica às obras 
do segundo lote do canal 
Acauã-Araçagi. Os lotes 1 e 
2 do empreendimento, que 
levará segurança hídrica a 
39 municípios paraibanos, 
estão em ritmo avançado de 
execução. O gestor também 
visitou os municípios de Lu-
cena, Mamanguape e Sapé, 
onde inspecionou obras de 
educação, abastecimento de 
água e mobilidade urbana. 

Nas obras do canal 
Acauã-Araçagi, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
a importância do investimen-
to que irá melhorar a quali-
dade de vida das pessoas, 
fomentar a economia e a 
geração de emprego e ren-
da. “Essa é uma obra mag-
nífica que trará segurança 
hídrica, irrigação para 16 
mil hectares de terras fér-
teis e a nossa expectativa 
é de que em meados do 
próximo ano tenhamos a 
conclusão do lote 2, consi-
derando que o lote 1 está 

98% executado”, frisou. 
O governador João Aze-

vêdo também vistoriou as 
obras de recuperação da bar-
ragem Gramame e Mamuaba, 
onde estão sendo investidos 
R$ 4,4 milhões. Já em Luce-
na, ele inspecionou a obra 
de ampliação do sistema de 
abastecimento de água do 
município, que irá beneficiar 
diretamente 17 mil pessoas e 
representa um investimen-
to superior a R$ 7 milhões. 
O gestor também visitou 
as obras de construção do 
laboratório e do ginásio da 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Isau-
ra Falcão de Carvalho, onde 
estão sendo injetados mais 
de R$ 1,1 milhão nos espaços 
que contarão com blocos de 
laboratório, almoxarifado, 
depósito, ginásio, vestiário e 
arquibancada. No município, 
o governador ainda esteve 
na Escola Municipal Augusto 
Guedes da Costa, onde deve-
rá ser construído um ginásio 
de esporte. 

“Vamos formalizar um 
convênio entre a Secretaria 
de Educação e o município 

para a construção de um gi-
násio em um terreno da Es-
cola Municipal. Já o sistema 
de abastecimento de água 
está operando e benefician-
do a população e estamos 
autorizando a nova licitação 
do sistema de esgotamento 
sanitário. São ações muito 
importantes, valores altos 
de investimentos revertidos 
na melhoria da qualidade de 
vida da população de Luce-
na”, comentou. 

Em Mamanguape, João 
Azevêdo acompanhou as 
obras de ampliação do siste-
ma de abastecimento de água 
a partir do sistema adutor 
de Araçagi, que consiste na 
implantação de estação de 
tratamento de água na bar-
ragem de Araçagi, com va-
zão de 200 l/s; 23.900m de 
adutora em tubulação; duas 
estações elevatórias de água 
tratada; 21.500m de rede de 
distribuição; 2.148 novas li-
gações domiciliares de água; 
e dois reservatórios de dis-
tribuição com capacidades 
de 500m³ e 50m³. 

Por fim, o gestor esteve 
no distrito de Renascença, 

em Sapé, onde são executa-
das obras de pavimentação. 
O investimento de aproxi-
madamente R$ 3 milhões 
irá contemplar diretamente 
mais de 52 mil pessoas. 

 “Durante todo o dia, vi-
sitamos diversas obras que 
estão sendo realizadas no 
Estado e é uma alegria mui-
to grande constatar que as 
nossas ações beneficiam a 
população, atendendo de-
mandas de muitos anos. Os 
moradores de Renascença 
sabem da importância da 
estrada que trará mais segu-
rança e conforto. As obras em 
Mamanguape também irão 
contemplar Rio Tinto futu-
ramente e vamos continuar 
trabalhando para garantir 
melhor qualidade de vida 
para os paraibanos e parai-
banas”, concluiu.

Os deputados estaduais 
Ricardo Barbosa, Felipe Lei-
tão e Raniery Paulino; o se-
cretário da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente, Deusdete 
Queiroga; além de gestores 
municipais, acompanharam 
as visitas técnicas.



Paraíba
Ponte em obras
O Governo do Estado vai investir R$ R$ 2,7 milhões 
em obras de recuperação da ponte sobre o Rio 
Sanhauá entre João Pessoa e Bayeux. Página 8
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Válido até 31 deste mês, ele traz normas sobre funcionamento e capacidade de serviços, igrejas e estabelecimentos de ensino

Decreto flexibiliza atividades 
a partir de hoje na Paraíba
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O novo decreto do Governo 
do Estado prevê ampliação no 
horário de funcionamento dos 
bares, restaurantes e estabe-
lecimentos do gênero, novas 
diretrizes para as instituições 
privadas de Ensino Infantil e 
também Fundamental, além de 
manter os horários e capacida-
des de locais como academias, 
cinemas e salões de beleza. As 
novas determinações estão 
alinhadas ao avanço da cober-
tura vacinal em todo o estado 
e a redução na ocupação de 
leitos da covid-19, tanto os de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) quanto de enfermaria. O 
decreto passa a valer hoje até o 
dia 31 de julho.

O horário de funciona-
mento dos bares, restaurantes, 
lanchonetes e 
demais esta-
belecimentos 
ligados à ali-
mentação foi 
estendido das 
6h às 0h, es-
tando liberado 
a atender deli-
very (entrega 
em domicílio) 
e takeaway  
(retirada no estabelecimento 
comercial) após o horário de-
terminado. A capacidade para 
atendimento presencial se man-
tém em 50% do total. 

Os cinemas, teatros e lo-
cais fechados de lazer devem 
funcionar com 30% da capa-
cidade. Em relação às missas e 
cultos, podem acontecer com 
ocupação de 50% da capacida-
de, ficando garantida a partici-
pação de quem compõe equi-
pes de preparação, gravação e 
transmissão on-line, além das 
iniciativas de assistência social 
e espiritual. Academia também 
seguem abertas com metade da 
capacidade liberada.

Salões, escolas de esporte, 
creches, o setor hoteleiro, cons-
trução civil, indústria e empre-
sas de call center podem funcio-

nar normalmente, respeitando 
os protocolos sanitários. Para os 
shoppings e centros comerciais, 
o horário de funcionamento é 
das 10h às 22h e na praça de 
alimentação o atendimento 
deve ser até 50%. Os setores 
de serviços e comércio podem 
funcionar por dez horas con-
tínuas, sem aglomeração nas 
dependências. Já a construção 
civil deve manter as atividades 
entre as 6h30 e as 16h30. 

Para a educação, o que 
muda é que as escolas e ins-
tituições privadas de Ensino 
Infantil e Fundamental podem 
adotar o ensino híbrido, mas 
o Ensino Médio e Superior, 
tanto privado quanto público 
estadual e municipal, devem se 
manter na modalidade remota.

Sobre o novo decreto, 
o governador afirma que o 
Estado vive um momento de 
estabilidade no número de ca-
sos de covid-19 e uma queda 
com relação ao mês passado, 

mas que não se 
pode esquecer 
que existe uma 
pandemia.  “O 
decreto vem 
com um pouco 
mais de flexibi-
lização, entre-
tanto, não será 
um ‘liberou ge-
ral’. Não será 
um retorno à 

normalidade do que vivíamos 
antes da pandemia”, enfatiza 
João Azevêdo. 

O governador também con-
firma que os eventos esportivos 
ainda não serão liberados. O 
futebol continuará sem público 
presencial. Os demais eventos 
seguirão sendo permitidos com 
a capacidade de até 30% em 
relação ao local, como já estava 
permitido no decreto anterior. 
“O que queremos é que a popu-
lação entenda que cada passo 
dado é no sentido de proteger 
a população. Caso seja ultrapas-
sado os limites estabelecidos, a 
gente terá que regredir e não é 
isso que queremos. Meu maior 
sonho é não assinar nenhum 
decreto, fazer com que as po-
pulação comece a ter o retorno 
da vida normal”, complementa. 

PONTOS PRINCIPAIS DO DECRETO NA PARAÍBA 
n Alimentação –  das 6h às 0h, com 50% da capacidade, e após esse horário permitido 
delivery e takeaway.

n Missas e cultos – atividades presenciais devem respeitar o limite de 50% de capaci-
dade.

n Educação – instituições de ensino privado do Infantil e Fundamental podem fun-
cionar no modelo híbrido; ensino Médio e Superior de instituições privadas, além da 
Rede Pública Estadual e Municipal permanecerão no modelo remoto.

n Comércio e serviços – funcionamento de 10 horas contínuas por dia.

n Shoppings e centros comerciais – funcionamento das 10h às 22h, com exceção dos 
estabelecimentos do centro da capital que devem funcionar das 9h às 21h.

n Academias – continuarão abertas com 50% da sua capacidade.

n Construção civil – funcionamento das 6h30 às 16h30.

n Eventos e lazer (cinemas, teatros e circos) – limite de 30% da capacidade,
distanciamento mínimo de 1,5m e medidas sanitárias (uso obrigatório de máscaras, 
higienização e aferição de temperatura corporal).

Vacinação avança no Estado
O governador João Azevêdo 

esteve, ontem, na sede da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), 
em João Pessoa, onde acompa-
nhou a saída das 269.990 doses 
da vacina AstraZeneca para os 
223 municípios paraibanos. Esta 
é a maior distribuição de vacinas 
para a primeira dose no estado e 
será fundamental para ampliar 
o número de paraibanos prote-
gidos contra o novo coronavírus 
e suas variantes. 

Ele também ressaltou o 
esforço conjunto para assegu-
rar e agilizar a imunização dos 

paraibanos. “Nós estamos tra-
balhando diuturnamente para 
que as vacinas cheguem rapi-
damente nos braços dos parai-
banos. A segunda dose também 
está garantida e todos também 
irão receber dentro do prazo 
previsto”, acrescentou. A saída 
das vacinas da SES também foi 
acompanhada pelos secretários 
estaduais Geraldo Medeiros e 
Renata Nóbrega e pelos secre-
tários de Saúde de João Pessoa e 
de Campina Grande, Fábio Rocha 
e Felipe Reul, respectivamente. 

De acordo com boletim 

da SES, a Paraíba já aplicou 
2.097.968 doses das vacinas 
contra a covid-19, das quais 
1.489.063 são da primeira dose 
e 608.905 da segunda dose.

O avanço da vacinação tem 
resultado na diminuição de in-
ternações em todas as macror-
regiões de saúde do estado. Na 
região polarizada pela Grande 
João Pessoa, a ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) é de 31%; em Campina 
Grande, 37%; e no Sertão, 46%. A 
ocupação de leitos de enfermaria 
é de 28% em todo o estado.

João Azevêdo acompanhou ontem a distribuição de 269.990 doses da AstraZeneca com os 223 municípios paraibanos

Foto: Roberto Guedes

Ampliação da 
1a dose com 
AstraZeneca

O Governo da Paraíba é 
pioneiro a adotar nova estraté-
gica de imunização, que ao in-
vés de antecipar a aplicação da 
segunda dose, utiliza o estoque 
da vacina de Oxford, a AstraZe-
neca, para ampliar a aplicação 
da primeira dose em mais 270 
mil paraibanos. A proposta da 
SES foi acatada pelo Comitê In-
tergestor Bipartite (CIB).

O governador João Azevê-
do considerou positiva a decisão 
do CIB. “Tenho certeza que essa 
aprovação foi importantíssima 
para esse momento que esta-
mos vivendo. Primeiro, porque 
sabemos que com a 1ª dose da 
AstraZeneca as pessoas já pas-
sam a ter um grau de proteção 
muito alto e fazer com que pelo 
menos 270 mil paraibanos pos-
sam ter essa primeira dose no 
braço fará com que aumente-
mos uma certa imunidade con-
tra o vírus, diminuindo a trans-
missibilidade da covid-19 e uma 
redução significativa nos casos 
de internação e óbitos”, afirmou. 

Segundo João Azevêdo, a 
previsão é que até o fim de se-
tembro ou início de outubro-
todos os paraibanos com mais 
de 18 anos de idade tenham 
sido vacinados com a primeira 
dose de algum dos imunizantes. 
“Esperamos que o cronograma 
apresentado pelo Ministério da 
Saúde, através de reunião que 
tivemos com o ministro Mar-
celo Queiroga essa semana, se 
concretize. Ficou definido o re-
cebimento de mais 68 milhões 
de doses em agosto – o que vai 
representar a 1,350 milhão de 
doses para a Paraíba – e de mais 
71 milhões de vacinas em se-
tembro, em que será destinado 
aos paraibanos 1,4 milhões de 
novas doses”, comenta. 

Já o secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros, afirma 
que a nova estratégia é protago-
nista no Brasil na logística de 
vacinação e foi baseada em es-
tudos científicos. “As pesquisas 
mostram que após 14 dias da 1ª 
dose de AstraZeneca se produz 
70% a 76% de proteção. Então, 
nossa intenção é aplicarmos 
essa dose para não termos re-
crudescimento de casos graves 
e diminuirmos os cenários de 
lotação nos leitos dos hospitais”, 
explica. Ele também ressalta que 
estudos da Universidade de Ox-
ford, na Inglaterra, que anteci-
par a aplicação da segunda dose 
da vacina AstraZeneca para oito 
semanas, como alguns estados 
estão fazendo, provoca uma re-
dução da proteção para 59,7%. 

O secretário de Saúde de 
João Pessoa, Fábio Rocha, afir-
mou que “a gente concorda 
com essas ações da Secretaria 
de Estado porque são baseadas 
em fatos. Estamos convencidos 
que uma dose no braço é melhor 
do que ter duas na metade da 
população”.

Já o secretário de Saúde de 
Campina Grande, Felipe Reul, 
concorda: “Essa aplicação das 
primeiras doses vai dar uma 
cobertura vacinal ampliada em 
toda a população. Essa atitude 
do Governo da Paraíba é basea-
da na ciência e não por achismo, 
por isso apoiamos”. 

Normas na capital
Publicado no Semanário Municipal, o novo decreto 

de João Pessoa contempla a alteração do funcionamento 
dos bares e restaurantes alinhada ao decreto estadual. 
A capacidade é de 50% e os estabelecimentos podem 
funcionar até às 00h com atendimento presencial e após 
isso com retirada pelos clientes ou entrega à domicílio.

Com relação às praias e imediações da orla da 
capital, fica permitida a prática de atividades físicas de 
forma individual e em dupla, evitando o contato físico. 
Durante a semana está liberado o uso de barracas, 
cadeiras, mesas, guarda-sóis e serviços de praia, man-
tendo o distanciamento mínimo de 2 metros e limite de 
4 pessoas por mesa/guarda-sol. Na área do Largo de 
Tambaú, durante a semana fica proibida a permanência 
das pessoas entre às 17h até as 5h, e durante todo o 
dia nos fins de semana.  

As feiras livres podem funcionar das 5h às 16h e 
a realização de eventos sociais ou corporativos de for-
ma presencial podem acontecer, assim como cinemas, 
teatros e circos, com limite de 30% e distanciamento 
mínimo de 1,5m. O uso obrigatório de máscaras fica 
mantido, bem como a disponibilização do álcool 70% e 
a aferição de temperatura corporal na entrada.

Horário
Bares e restaurantes 

passam a poder funcionar 
até a meia-noite. 
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Campanha ressalta importância da prevenção da doença; Inca informa que 41 novos casos são registrados a cada ano no país

‘Julho Verde’ alerta para o 
câncer de cabeça e pescoço
Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br

Cerca de 41 mil novos ca-
sos de câncer de cabeça e pes-
coço a cada ano são registra-
dos no Brasil, sendo o terceiro 
tipo de câncer que atinge mais 
homens, segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca). 
Para conscientizar a popula-
ção sobre a importância da 
prevenção, a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço (SBCCP) instituiu a 
campanha “Julho Verde”. No 
dia 27 de julho comemora-se 
o Dia Mundial do Câncer de 
Cabeça e Pescoço.

Para evitar aglomeração, 
não haverá mutirão de aten-
dimento à população no Hos-
pital Napoleão Laureano e no 
Hospital Universitário Alcides 
Carneiro (HUAC), em Campina 
Grande. No Laureano haverá 
programação interna destina-
da aos profissionais de saúde.  
No HU haverá distribuição de 
panfletos informativos na re-
cepção do hospital e utilização 
de verde no dia 27 de julho.

Segundo projeção do 
Inca, estima-se 7.650 novos 
casos de câncer de laringe, 
14.260 novos casos de tireoide 
e 15.210 na cavidade oral no 
Brasil, para cada ano do triê-
nio 2020-2022. De acordo com 
o médico cirurgião de cabeça 
e pescoço e coordenador do 
HUAC em Campina Grande, 
UiráCoury, o câncer de cabeça 
e pescoço abrange um grupo 
heterogêneo de tumores que 

acometem desde a entrada do 
tórax (na parte mais baixa do 
pescoço) até a base do crânio, 
desenvolvendo tumores que 
podem atingir a tireoide, a ca-
vidade oral, a faringe, a larin-
ge, a pele da face, do pescoço 
e do couro cabeludo. Além da 
orelha, o nariz, os seios para-
nasais e a órbita (região que 
contém o olho e as pálpebras).

 Os fatores de risco evitá-
veis são: maus hábitos alimen-
tares, tabagismo, ingestão de 
bebidas alcoólicas, incidência 
de raios solares sem proteção, 
má higiene oral e HPV (sigla 
em inglês para Papilomavírus) 
porém, o médico cirurgião de 
cabeça e pescoço, André Albu-
querque explica que o tabagis-
mo e o consumo de bebidas 
alcoólicas são os fatores de 
risco mais preocupantes. O 
câncer de boca é mais comum 
em homens, principalmente a 
partir dos 50 anos.

“Para você ter uma ideia, 
90% dos pacientes que desen-
volvem câncer de boca são ta-
bagistas; o fumante tem seis 
vezes mais risco de ter câncer 
de boca que o não fumante. O 
risco pode ser maior depen-
dendo do consumo diário. 
Além disso, 80% dos pacientes 
com câncer de boca ingerem 
bebida alcoólica, aumentando 
de três a nove vezes o risco 
quando o consumo é regular. 
Se o consumo do cigarro e 
bebida forem simultâneos, a 
probabilidade de o indivíduo 
ter a doença é de 14 a 40 ve-
zes”, enfatizou.

Enfrentando a doença
A voz eletrônica causa estranheza ao ouvi-la pela 

primeira vez, pois, a maioria das pessoas não sabe o 
que é câncer de laringe. Mas quem conhece Josevandro 
Lopes, 51 anos, e tantos outros pacientes que preci-
saram fazer a laringectomiatotal (cirurgia na laringe 
para retirada do tumor), e tiveram a perda total da 
voz, sabe a alegria e esperança que este aparelho 
eletrônico proporciona aos pacientes. 

“Depois de quase dois meses tentando saber o 
diagnóstico, fiz uma endoscopia. Os médicos me enca-
minharam para uma consulta no Napoleão Laureano. 
Após a cirurgia fiz 33 sessões de radioterapia. A minha 
sorte foi que o tumor só estava na laringe”, contou.

Além do acompanhamento periódico com os mé-
dicos, o paciente realiza reabilitação com a equipe de 
fonoaudiologia do Napoleão Laureano, há aproxi-
madamente dois anos. Por fim, Josevandro agradece 
à Deus pela oportunidade de estar vivo e contar a 
sua história e à equipe do hospital pelo tratamento 
humanizado. “Eu sobrevivi ao câncer. Faço questão 
de contar a minha história, para que a minha expe-
riência sensibilize outras pessoas sobre a importância 
da prevenção através de exames periódicos”, concluiu.

Já a jornalista e empresária Andreia Barros, 43 
anos, foi diagnosticada com câncer de tireoide por aca-
so, em 2019. Ela teve dengue e por ter ficado desidra-
tada se internou alguns dias no hospital, descobrindo 
pedra nos rins. A jornalista comentou com a médica 
que só tinha ultrassonografias relacionadas à saúde da 
mulher, que acabou sugerindo uma avaliação completa. 

“Fiz ultrassonografia de abdômen total e tireoide. 
No exame da tireoide, o radiologista identificou um 
nódulo expressivo e sugeriu que eu procurasse um 
médico especialista em cabeça e pescoço. Na primeira 
biópsia, o tumor foi confirmado”, contextualizou.

Andreia Barros não tinha casos de câncer de ti-
reoide na família, mas ficou preocupada porque não 
sentia nenhum sintoma. “Eu sou uma workaholic (vi-
ciada em trabalho) incorrigível. Como a minha rotina 
de trabalho sempre foi frenética, eu achava que o 
cansaço, o sono desregulado, unhas e cabelos frágeis 
estavam associados ao estresse, mas eram sintomas 
do câncer de tireoide. Não ia desconfiar nunca que 
tinha algo errado”, afirmou.

A tireoide é uma importan-
te glândula do corpo humano 
que produz hormônios, cuja 
uma das principais funções é 
regular o metabolismo. Quan-
do a glândula não funciona ade-
quadamente, o distúrbio afeta o 
peso, a memória, sono, concen-
tração, humor, fertilidade, a libi-
do, ciclos menstruais,batimen-
tos cardíacos, funcionamento do 
intestino, entre outras funções. 
O câncer de tireoide é o quinto 
mais comum em mulheres, com 
quase 12 mil casos projetados 
para 2021. O risco é aumentado 
em pessoas expostas à radiação 
ionizante na infância ou que 
possuem histórico familiar de 
câncer de tireoide.

Andréia fez todo o trata-
mento e cirurgia para a retirada 
do tumor no Hospital Napoleão 
Laureano, em João Pessoa, e 
segue tomando todos os cuida-
dos para evitar reincidências da 
doença. “Eu continuo fazendo 
exames periódicos a cada três 
meses. Um paciente só é consi-
derado curado após cinco anos 

de acompanhamento médico. 
Além disso, tomo um hormô-
nio para reposição de cálcio e 
suplementação de ferro, pois a 
retirada da glândula, afetou meu 
ciclo menstrual”, explicou.

Como tudo na vida é apren-
dizado, inclusive, nos momentos 
mais difíceis, Andreia interpre-
tou esta lição como uma opor-
tunidade de mudar o estilo de 
vida. “Meu ritmo de vida hoje é 
completamente diferente. Sou 
apaixonada pelo meu trabalho, 
mas hoje me permito ter pausas, 
cuido da minha saúde e alimen-
tação”, enfatizou.

A jornalista ressalta a im-
portância do ‘Julho Verde’ para 
chamar atenção da população 
sobre o câncer de pescoço e ca-
beça. “Aconselho às pessoas a 
prestar atenção nos sinais que 
seu corpo apresenta. Se tem algo 
fora da normalidade, por que 
não investigar? O diagnóstico 
precoce salva vidas. Utilizo a 
minha profissão e história para 
estimular a prevenção através 
de exames periódicos”, concluiu.

Mudança do ritmo de vida FiquE atEnto aos sinais 
n 1- Rouquidão por mais de 15 dias, quem vem piorando;
n 2-Caroço no Pescoço por mais de 15 dias;
n 3-Afta/úlcera na boca que não cicatriza;
n 4-Sinal na pelecom uma ferida que não cicatriza em 15 
dias.
n 5- Dificuldade de deglutir, como se estivesse com um 
caroço na garganta
 
Hu de Campina Grande
Baseado na realidade do HUAC, o médico cirurgião de 
pescoço e cabeça, UiráCoury constatou que muitos pacientes 
tiveram seus tratamentos atrasados devido à pandemia. “Tive 
pacientes com cirurgias atrasadas porque tiveram covid-19, 
outros deixaram de vir fazer exames de controle com medo 
de contrair o coronavírus “, analisou

Programação Laureano (interna)
n 20.07 – Treinamento para profissionais de saúde: uso de 
Filtros e Adesivo (HME) em laringectomizados totais
Horário: 8h às 12h
Local: Centro de estudos
23.07 - Tumores de cabeça e pescoço: prevenção e 
diagnóstico
n Horário: 11h às 12h
Palestrante: Dr. André Albuquerque Silveira (cirurgião de 
cabeça e pescoço)
n 27.07.2021
27/07 – Palestra: Julho Verde e sua importância 
(encerramento) 
Horário: 8h às 12h
Palestrantes: equipe de Fonoaudiologia
Local: Centro de estudos

Qualificação

sEs realiza curso sobre hanseníase 
com enfermeiros e fisioterapeutas

A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), por 
meio do Núcleo de Doen-
ças Crônicas e Negligen-
ciadas, promoveu o curso 
Prevenção de Incapacida-
de em Hanseníase como 
Indutora de Condutas Te-
rapêuticas, direcionado 
para enfermeiros e fisio-
terapeutas que atendem 
pessoas com hanseníase na 
atenção primária. A agenda 
foi uma parceria entre o es-
tado, a Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e o Ministério da 
Saúde (MS) e ocorreu entre 
os dias 12 e 15 deste mês. 

De acordo com a che-
fe do Núcleo de Doenças 
Endêmicas da SES, Anna 
Stella Pachá, a qualifica-
ção teve o intuito de for-
talecer as ações de saúde 
voltadas para a prevenção 

de incapacidades físicas 
em Hanseníase. Ela expli-
ca que para a escolha dos 
municípios participantes 
foi utilizado como critério 
o indicador percentual de 
grau de incapacidade física 
avaliado menor que 75%. 

“Toda pessoa identifi-
cada com hanseníase deve 
passar por uma avaliação 
neurológica simplificada, 
para que seja avaliado o 
grau de incapacidade físi-
ca. Isso faz com que os pro-
fissionais possam direcio-
nar as ações de prevenção. 
Por isso a necessidade de 
realizar essa qualificação. 
O curso visa sensibilizar 
o profissional para visua-
lizar as consequências do 
agravo e introduzir con-
dutas terapêuticas para a 
prevenção das incapacida-
des. Além da parte teóri-

ca, a qualificação também 
contou com a parte prática 
junto aos pacientes de han-
seníase”, pontua. 

Foram convidados pro-
fissionais dos municípios 
de Bayeux, Santa Rita, Ca-
bedelo, Guarabira, Campi-
na Grande, Patos, Sousa e 
Cajazeiras e ainda um re-
presentante do Complexo 
Hospitalar Dr. Clementino 
Fraga. Anna Stella ressalta 
que foi utilizado o protocolo 
de prevenção para covid-19 
durante todo o curso (dis-
tanciamento social, álcool a 
70%, máscaras, etc.) e exigi-
do profissionais vacinados. 

Ao final do curso, o 
grupo da UFRN e do MS 
fez a doação de Kits de 
Prevenção de Incapacida-
des Físicas (PI) para todos 
os serviços de saúde dos 
profissionais participan-

tes, contendo instrumentos 
para subsidiar a avaliação 
neurológica simplificada e 
condutas terapêuticas.

O Projeto de Qualifi-
cação de Hanseníase para 
profissionais de saúde é 
coordenado pelo dr. Mau-
rício Nobre, médicoasses-
sor em hansenologia para 
o Ministério da Saúde e 
membro do Programa de 
Hanseníase da Organização 
Mundial da Saúde.

Este projeto teve iní-
cio na Paraíba em 2019, 
qualificando municípios 
com incidência elevada 
para a doença. Durante 
os primeiros momentos 
da pandemia, o projeto 
foi suspenso, retomando 
as atividades apenas agora 
em julho de 2021, após a 
diminuição dos casos de 
covid-19 na Paraíba.

Foto: Ortilo Antônio

Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, é referência para tratamento de câncer, incluindo os de cabeça e pescoço, em toda a Paraíba
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Alvos de mandados eram procurados por tráfico de drogas, homicídios, roubos, estupro, estelionato e outros crimes
Noventa e seis mandados de 

prisão foram cumpridos na manhã 
de ontem e durante toda a sema-
na, na Paraíba, durante a Operação 
Quadrilátero, que teve a atuação 
conjunta de quatro forças de atua-
ção contra crimes: polícias Militar, 
Civil, Grupo de Atuação Especial 
Contra o Crime Organizado do Mi-
nistério Público do Estado da Paraí-
ba (GAECO – MPPB), e Controlado-
ria Geral da União (CGU). 

Os alvos estavam sendo procu-
rados por roubos, tráfico de drogas, 
homicídios, estupro, furto, violên-
cia doméstica, estelionato, organi-
zação criminosa, receptação e porte 
ilegal de arma. 

Ontem, a Operação foi deflagrada 
às 6h e aconteceu nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, 
Nova Olinda, Sousa, Santa Rita, Prin-
cesa Isabel, Bayeux, Ingá, Gado Bravo 
e Cuitegi, resultando em 50 prisões.

Além das prisões, foram 
apreendidas drogas na cidade de 
Bayeux e em Campina Grande, du-
rante os trabalhos da Operação.

Mandados de prisão
A Polícia Militar já contabiliza 

96 mandados de prisão cumpridos, 
esta semana, durante a Operação 
Quadrilátero na Paraíba, sendo 50 
apenas ontem, dia que foi conside-
rado o dia ‘D’ da Operação, e outras 
46 durante a semana. A atuação 
para prender procurados da Justiça 
vai continuar.

Operação Quadrilátero: 96 
pessoas presas na Paraíba

Combate ao crime

Polícia Militar apreendeu mais de 
1.600 armas este ano na Paraíba

A Polícia Militar já apreen-
deu, este ano, mais de 1.600 
armas de fogo em operações 
realizadas por todo o estado. 
Conforme dados da 15ª edição 
do Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública, divulgados na 
quinta-feira, pelo Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, a 
Paraíba é o 5º Estado com maior 
apreensão de armas de fogo no 
Brasil e o 1º no Nordeste.

As ações e operações rea-
lizadas pela Polícia Militar para 
retirar armas de circulação se-
guem intensificadas na Paraíba.

Na última quinta-feira, seis 
armas foram apreendidas por 
policiais nas cidades de Remígio, 
Cajazeiras, Mari e São José de 
Princesa. Nas ações, foram pre-
sos cinco suspeitos, com idades 
entre 33 e 71 anos. 

Para este fim de semana, 
as rondas e abordagens para 
apreender armas, drogas, re-
capturar fugitivos da Justiça e 

prevenir crimes, ficarão a cargo 
de quatro operações: Nômade, 
Cidade Segura, Previna-se e Ma-
lhas da Lei.

Assalto
A Polícia Militar intercep-

tou a fuga de dois suspeitos 
que tinham acabado de tomar 
uma moto por assalto, na noite 
da quinta-feira, no bairro Er-
nani Sátiro, em João Pessoa. Os 
homens, de 29 e 20 anos, ainda 
tentaram fugir ao perceberem 
a presença dos policiais da For-
ça Regional, que reforçavam as 
rondas na área.

Um deles era presidiário do 
semiaberto e já cumpria pena 
por roubo, regime de prisão que 
permite sair da cadeia durante 
o dia para trabalhar ou estudar. 
Com a dupla, além da moto da ví-
tima, foi apreendido um revólver 
calibre 38 e um celular roubado. 
Os dois foram apresentados na 
Central de Flagrantes, no Geisel.

Foto: Secom/JP

Paraíba é o estado do 
Nordeste com maior taxa
 de apreensão de armas 

de fogo, segundo 
dados do Anuário 

da Segurança Pública

A Polícia Civil da Paraíba par-
ticipou na manhã de ontem da 
“Operação Acalento” de combate 
a crimes de violência contra crian-
ças e adolescentes em todo o país. 
Sob a coordenação do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, a 
operação aconteceu nos 26 esta-
dos e no Distrito Federal. Na Paraí-
ba, desde o dia 4 de junho, quando 
teve início a operação nacional, já 
foram presas 35 pessoas e apreen-
didas três armas de fogo.

 Na Paraíba, a operação é 
coordenada pelo delegado seccio-
nal da 1ª Delegacia, Pedro Ivo. Ele 
informou que houve um plane-
jamento em nível nacional tendo 
em vista o aumento de denúncias 
de abuso contra crianças e adoles-
centes registradas durante o pe-
ríodo da pandemia. Isso teria sido 
motivado, em grande parte, pela 
suspensão das aulas presenciais, 
que fez com que crianças e adoles-
centes passassem a conviver mais 
tempo com seus agressores.

“Até o dia 15 de julho, data 
de encerramento da etapa de dili-
gências e apuração das Denúncias 
encaminhadas pelo Ministério da 
Justiça às polícias civis de todo 
o país, a Polícia Civil da Paraíba 
atendeu a um total de 283 crian-
ças e adolescentes e realizou 200 
visitas e diligências preventivas”, 
destacou Pedro Ivo.

A Operação Acalento mobili-
zou um total de 96 policiais civis e 
24 viaturas e contou com o apoio 
dos conselhos tutelares em prati-
camente todos os municípios.

A Operação teve início no dia 
4 de junho, quando foram inicia-
dos os trabalhos de investigação 
e de apuração de denúncias pelas 
Polícias Civis de todos os estados 
e do Distrito Federal. O grande 
problema da violência praticada 

dentro de casa contra crianças e 
adolescentes é o silenciamento. A 
escola é o local em que, normal-
mente, mudanças de comporta-
mento ou sinais de maus tratos 
são percebidos e denunciados.

A data de hoje está reserva-
da ao cumprimento de ações de 
repressão qualificada de combate 
aos crimes de violência praticados 
contra crianças e adolescentes, 
que serão desencadeados ao lon-
go do dia por equipes de policiais 
civis espalhadas pelo Estado.

“Além do caráter de preven-
ção e repressão aos crimes contra 
a pessoa crianças e adolescentes, 
a Operação Acalento também pos-
sui caráter didático-informativo e 
chama a atenção de toda a socie-
dade para a gravidade e a covar-
dia dessa prática criminosa, além 
de mostrar a ação dos órgãos do 
estado (sistema de segurança pú-
blica, de justiça e de assistência 
social) sempre atentos e vigilan-
tes para o acolhimento e proteção 
das vítimas e a repreensão e puni-
ção de seus algozes”, concluiu.

No Brasil
O Ministério da Justiça e Se-

gurança Pública informou ontem, 
em Brasília, que 884 pessoas fo-
ram presas como resultado da 
Operação Acalento, realizada em 
várias regiões do país. A ação tem 
como objetivo combater crimes 
de violência contra crianças e 
adolescentes, como maus tratos e 
violência sexual. Também foram 
solicitadas 1.490 medidas prote-
tivas e 325 adolescentes foram 
apreendidos.

No total, 16.971 vítimas fo-
ram atendidas. Foram executados 
528 mandados de prisão, 293 
mandados de busca domiciliar e 
105 armas apreendidas.

Acalento: 35 detidos por 
violência contra crianças

Policiais localizam acusado de 
liderar quadrilha em Santa Rita 

A Polícia Civil da Paraíba, atra-
vés do trabalho de investigação do 
Núcleo de Repressão Qualificada 
de Santa Rita (NRQ/SR), localizou 
e prendeu em flagrante delito, na 
tarde da última quinta-feira, um 
homem foragido da Justiça Crimi-
nal da Paraíba havia dois anos.

Contra o acusado existiam 
dois mandados de prisão expedi-
dos pela Justiça de Santa Rita pe-
los crimes de homicídio e tráfico 
de drogas. “O preso é considerado 

de altíssima periculosidade, sen-
do um dos líderes da maior facção 
criminosa da cidade de Santa Rita”, 
disse o delegado João Paulo Ama-
zonas, do Núcleo de Repressão 
Qualificada da 5ª Delegacia Seccio-
nal de Polícia Civil, em Santa Rita.

Posse de arma
No momento de sua prisão, 

realizada no bairro do Alto das Po-
pulares, o investigado estava com 
um revólver calibre .38, e por isso, 

foi também autuado em flagrante 
delito por posse de arma de fogo e 
receptação dolosa.

Com a prisão de hoje, são con-
tabilizados 25 presos da mesma 
facção nos últimos dois meses, em 
virtude do trabalho investigativo 
do Núcleo de Repressão Qualifica-
da de Santa Rita NRQ/SR. É mais 
uma ação da 5ª DSPC, no combate 
ao tráfico, visando a redução de 
Crimes Violentos Letais Intencio-
nais (CVLI’s)”, concluiu.

Suspeito de tráfico no interior é 
flagrado com maconha e cocaína

A Polícia Civil da Paraíba, atra-
vés de ações dos policiais da Dele-
gacia de Homicídios e Entorpecen-
tes de Patos, sob a coordenação do 
delegado Reinaldo Nóbrega, pren-
deu na tarde da quinta-feira um 
homem de 22 anos pela prática de 
tráfico de drogas na região. A pri-
são aconteceu no bairro de Salga-
dinho, em Patos.

Segundo o delegado Reinaldo 
Nóbrega, durante buscas realiza-
das no imóvel do investigado ain-
da foram encontradas porções de 
substâncias entorpecentes seme-
lhantes a maconha e cocaína pron-
tas para a comercialização.

“O suspeito foi autuado em 
flagrante delito pelo crime de trá-
fico de drogas, sendo posterior-

mente encaminhado ao presídio 
de Patos, onde deverá permanecer 
à disposição da Justiça”, concluiu.

A população pode colaborar 
com a Polícia Civil fazendo qual-
quer tipo de denúncia através no 
número 197 (Disque-Denúncia). A 
ligação é gratuita e não é preciso 
se identificar, sendo garantido si-
gilo absoluto.

Em buscas realizadas 
na casa do suspeito, 
a polícia localizou 
porções de drogas 
prontas para a 
comercialização
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Condições atmosféricas e oceânicas ocasionaram os baixos índices pluviométricos no estado de abril a julho

As chuvas do mês de 
junho foram consideradas 
abaixo da média. Segundo a 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), o motivo da 
queda na precipitação foram 
as baixas condições atmosfé-
ricas e oceânicas. Os meses 
de abril, maio, junho e julho 
são os mais chuvosos no Li-
toral, Brejo e Agreste. Nessas 
regiões choveu apenas 35%, 
25% e 20% da média históri-
ca mensal, respectivamente. 
Para se ter uma ideia da re-
dução das chuvas no litoral, 
durante todo o mês de maio 
choveu em João Pessoa 436,2 
milímetros, já no mês de ju-
nho apenas 77,4 milímetros.  

No Cariri, Sertão e Alto 
Sertão são os meses de feve-
reiro, março, abril e maio os 
mais chuvosos. O balanço do 
índice de chuvas no primei-
ro semestre de 2021 consi-
derou Sertão, Alto Sertão e 
Litoral dentro da média e as 
demais regiões- Agreste, Bre-
jo, Cariri/Curimataú- abaixo. 

“Mas é importante des-
tacar que mesmo estando 
dentro da média, Sertão e 
Alto Sertão sofrem com a alta 
variabilidade temporal e es-
pacial, ou seja, chove bem em 
uma cidade e em outra não, 
ou há longos espaços de tem-
po entre uma chuva e outra”, a 
explicação é da meteorologis-
ta da Aesa, Marlei Bandeira.

Dos 134 reservatórios 
monitorados pelo Governo 
do Estado, 22 estão em situa-
ção crítica- estando a maior 
parte na região do Brejo-, 19 
estão em observação, 92 es-
tão dentro da normalidade e 
apenas um - o São José II em 
Monteiro- está sangrando. 

Previsão do tempo
Para hoje  e amanhã, a 

previsão é de céu parcial-
mente nublado com possibi-
lidade de pancadas de chuva 
ao longo do dia no Litoral, 
Brejo e Agreste do Estado. 
Segundo a Aesa é o transpor-
te de umidade oriunda do 
oceano Atlântico em direção 
à costa leste, trazida pelos 
ventos, que pode contribuir 
para a ocorrência de chuvas 
esparsas sobre a faixa les-
te do Estado. Já para Cariri/
Curimataú, Sertão e Alto Ser-
tão a previsão é de céu par-
cialmente nublado a claro, 
mas sem possibilidade de 
chuva.

As temperaturas vão va-
riar entre mínima e máxima 
de 21° e 29° no Litoral, 18° e 
26° no Brejo, 17° e 30° no Ca-
riri/Curimataú, 18° e 28° no 
Agreste, 20° e 33° no Sertão 
e 19° e 32° no Alto Sertão da 
Paraíba.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.org.br

Chuvas ficam abaixo da média 
no Litoral, Brejo e Agreste da PB

Em Bayeux

Nova praça e recuperação da ponte
O governador João 

Azevêdo realizou, ontem, a 
entrega simbólica da Praça 
de Esporte, Cultura e Lazer 
Doutor Expedito Pereira, 
no bairro Jardim Aeropor-
to, em Bayeux. O chefe do 
Executivo estadual tam-
bém fez uma visita técnica 
às obras de recuperação da 
ponte sobre o Rio Sanhauá. 

 Durante a entrega da 
praça, o chefe do Execu-
tivo estadual ressaltou a 
importância de oferecer 
um espaço de convivência 
para a população. 

“Essa obra homena-

geia o ex-prefeito  Doutor 
Expedito Pereira e fico fe-
liz de estar em Bayeux para 
entregar a praça que ficou 
muito bonita e essa área de 
convivência faz com que as 
pessoas se conheçam e te-
nham uma melhor qualida-
de de vida”, frisou. 

A praça de esporte 
conta com anfiteatro, qua-
dra de futebol de areia, 
academia com equipamen-
tos, playground, basquete, 
espiribol, pista de patins, 
espaço para caminhada e 
estacionamento numa área 
de 8,9 metros quadrados. 

No local foram investidos 
aproximadamente R$ 831 
mil. 

O equipamento foi en-
tregue à Prefeitura munici-
pal, que ficará responsável 
pela manutenção e conser-
vação do local. 

“Nós agradecemos ao 
governador pela deter-
minação, por esta praça e 
pela homenagem ao meu 
marido”, disse Cristina 
Mota, viúva do ex-prefeito 
Expedido Pereira. 

Já a recuperação da 
ponte sobre o Rio Sanhauá 
representa um investimen-

to superior a R$ 2,7 mi-
lhões, oriundos do tesouro 
estadual, e irá beneficiar 
diretamente a população 
de João Pessoa, Bayeux e 
Santa Rita. 

A obra terá uma exten-
são de 480 metros e tem o 
objetivo de promover o de-
senvolvimento da Região 
Metropolitana de João Pes-
soa; modernizar a infraes-
trutura viária regional; e 
assegurar a movimentação 
das pessoas com seguran-
ça e conforto. 

 “A obra vai oferecer 
segurança à população. 

Esse é um trabalho difícil 
para a engenharia porque 
se trata de recuperação 
de fundações, mas o DER 
e a empresa responsável 
estão realizando um tra-
balho com muita compe-
tência”, comentou o gover-
nador. 

Os deputados esta-
duais João Gonçalves e Fe-
lipe Leitão; o secretário de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente, Deusdete 
Queiroga; e auxiliares da 
gestão municipal acompa-
nharam as visitas.

População de Bayeux ganhou a praça Doutor Expedito 
Pereira, no Jardim Aeroporto, em homenagem ao ex-prefeito 

da cidade; já a ponte sobre o Rio Sanhauá, ligando Bayeux 
à capital, com 480 metros de extensão, passará por obras 

de recuperação com investimentos de R$ 2,7 milhões do 
Governo do Estado, beneficiando toda a população da Região 

Metropolitana de João Pessoa 

Fotos: Secom-PB

Pesquisadoras da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) criaram um game 
(jogo eletrônico), denomina-
do “Paki Mirabolândia”, para 
analisar as características 
psicológicas dos jogadores. 
Em sua criação, foi utilizado o 
modelo de traços de persona-
lidade Big Five Factors (BFF), 
que descreve cinco grandes 
fatores: abertura, conscien-
ciosidade, extroversão, ama-

bilidade e neuroticismo.
O jogo eletrônico foi de-

senvolvido pela doutoranda 
Dandara Barbosa Palhano, 
sob orientação das professo-
ras Liliane Machado e Anna 
Alice Figueiredo, no Progra-
ma de pós-graduação em 
Modelos de Decisão e Saúde, 
vinculado ao Laboratório de 
Tecnologias Virtuais e Esta-
tística (LabTEVE) da UFPB.

“Paki Mirabolândia” é 

um ‘serious game’ (jogo sé-
rio), ou seja, um jogo em que 
o propósito é fornecer uma 
experiência diferenciada, 
que serve finalidades além 
do entretenimento, como 
educação, treinamento ou 
desenvolvimento de habili-
dades. Ele integra um mo-
delo de decisão baseado na 
Teoria de Resposta ao Item 
(TRI), ou “teoria do traço la-
tente''. Com isso, o jogo bus-

ca relacionar a escolha e as 
ações em atividades com o 
traço latente do jogador.

No game, o participan-
te se depara com várias ati-
vidades que foram desen-
volvidas com base em cada 
fator de personalidade do 
modelo BFF. Os jogadores 
passeiam por trilhas e ten-
das acompanhados por um 
grupo de visitantes de um 
parque, com um guia que 

conduz o passeio. Cada ten-
da apresenta um tipo dife-
rente de brincadeira.

“É muito importante o 
uso das novas tecnologias 
para processos educacionais, 
bem como no suporte às ati-
vidades profissionais, ga-
rantindo ambientes seguros 
para diagnóstico e aprendi-
zado”, comentou a coordena-
dora do projeto, Liliane dos 
Santos Machado.

Jogo analisa traços de personalidade

Meses de abril, maio, 
junho e julho são os mais 
chuvosos no Litoral, Brejo 
e Agreste. Nessas regiões 
choveu, respectivamente 
apenas 35%, 25% e 20% 

da média histórica mensal.
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Museu de cara nova
Quase seis anos após incêndio que destruiu parte do 
prédio, Museu da Língua Portuguesa reabrirá com espaços 
expositivos ampliados e outras novidades. Página 12
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Apesar de fechado por conta da pandemia, equipamento ainda oferece informações e consultas pela Internet

A biblioteca não se res-
tringe apenas a um espaço 
para estudos acadêmicos ou 
de pesquisa. Também pode 
ser um local de convivência 
e de descobertas de novos 
(ou velhos) mundos, alimen-
tados por autores como José 
Lins do Rego (1901-1957), 
patrono da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), 
instituição localizada em 
João Pessoa que completará 
quatro décadas de existência 
no próximo ano. O autor de 
obras como Menino de En-
genho, Fogo Morto e Usina é 
também o protagonista do 
Ano Cultural instituído pelo 
Governo do Estado em 2021, 
em virtude dos 120 anos de 
seu nascimento.

Instalada na Funesc, a 
Biblioteca Juarez da Gama 
Batista é um exemplo de 
como a população paraiba-
na pode alargar novos hori-
zontes através de uma sim-
ples visita pelas estantes nas 
quais as obras se encontram 
à espera de serem lidas e 
descobertas. Tal perspec-
tiva também é evidenciada 
pela gerente do local, Tatiana 
Cavalcante, frisando que o 
equipamento não se limi-
ta apenas a ser um espaço 
para pesquisa acadêmica e 
de trabalhos paradidáticos, 
mas também ao fomento da 
cultura, por meio do conheci-
mento de autores e o estímu-
lo ao hábito da leitura.

Apesar de atualmente o 
espaço permanecer fechado 
para a população desde mar-
ço do ano passado, por causa 
da pandemia da covid-19, 
o atendimento ao público 
para prestar informações e 
consultas continua sendo 
realizado, porém apenas de 
forma virtual. Basta entrar 
em contato através do e-mail 
bibliotecafunesc@gmail .
com, ou então pelas redes 
sociais da Fundação (a exem-
plo do perfil no Instagram ou 
da página no Facebook).

Ao longo desse período, 
Tatiana Cavalcante informou 
que o tempo tem sido apro-
veitado para a realização dos 
trabalhos de higienização, or-
ganização do acervo – cuja 
quantidade total estimada é 
de 200 mil livros –, além da si-
nalização de espaços que ain-
da precisam desse tipo de ser-
viço. “Queremos estar prontos 
e aptos a bem atender a quem 
nos procurar quando todos 
os equipamentos voltarem a 
receber visitas presenciais”, 
disse ela. “O atendimento ao 
público é uma prioridade”, 
garantiu ela.

Junto com a própria Fu-
nesc, a biblioteca também 
completará quatro décadas 
de existência, funcionando 
nas dependências do Espa-
ço Cultural desde 1982, por 
determinação do então go-
vernador do Estado, Tarcí-
sio Burity (1938-2003). Seu 
batismo é em homenagem 
ao escritor pessoense Jua-
rez da Gama Batista (1927-
1981), que foi integrante 
da Academia Paraibana de 
Letras (APL) e deixou uma 
grande produção literária de 
ensaios e crônicas. O aces-
so ao equipamento é pelo 
subsolo, abaixo da Rampa 1 
do Espaço Cultural, localiza-
do na Rua Abdias Gomes de 
Almeida, 800, no bairro de 
Tambauzinho. 

Mais de 100 guarda-vo-
lumes já foram recebidos 
pela biblioteca, dentro de 
um projeto de modernização 
pelo qual está passando o 
equipamento, num investi-
mento total estimado em R$ 
200 mil, oriundo de emenda 
parlamentar. A gerente Ta-
tiana Cavalcante informou 
que, agora, está aguardando 
a chegada do sistema de au-
tomação e a mobília para o 
espaço infantil, cuja aquisi-
ção também é possibilitada 
através dos mesmos recur-
sos financeiros.

“A vantagem de se ter 
uma biblioteca modernizada 
é favorecer mais conforto aos 
nossos usuários. Teremos, 
sim, uma biblioteca com um 
padrão de qualidade apri-
morada, fazendo com que 
a satisfação dos visitantes 
se torne plena e o retorno a 
esse espaço de lazer e cultu-
ra seja frequente”, afirmou 
Cavalcante.

Ela comentou que os tra-
balhos vêm sendo realizados 
com o passar do tempo. “A 
pandemia causou a lentidão, 
mas, aos poucos, os recur-
sos financeiros vêm sendo 
liberados, através da Caixa 
Econômica, junto à Secreta-
ria de Estado da Cultura e a 
Funesc para esse projeto de 
modernização, que foi elabo-
rado pela Biblioteca Juarez 
da Gama Batista em parceria 
com o Sistema Estadual de 
Bibliotecas”, disse Tatiana Ca-
valcante, acrescentando que, 
por meio desses recursos 
financeiros, já foi instalado 
no equipamento, no final de 
2018, o sistema antifurto. 

A instalação dos guarda-
volumes nas dependências 
será realizada logo que for 
possível. Os equipamentos 
vão substituir os antigos es-
caninhos. “Essas peças novas 
possuem cadeado e chave, 
que vai ficar com a pessoa 

até que ela termine sua visita. 
Antes, com o escaninho, um 
funcionário permanecia ob-
servando o local, para evitar 
problemas”, explicou.

Com relação ao sistema 
antifurto, Tatiana Cavalcante 
informou que o funcionamen-
to se dá da seguinte maneira: 
todos os livros possuem tar-
jas magnéticas, que precisam 
ser destravadas no setor de 
empréstimo. “Se alguém ten-
tar sair do local sem esse pro-
cedimento, duas antenas ins-
taladas na entrada registram 
e a pessoa é chamada para se 
explicar”, disse ela.

Acessibilidade
O acervo da Biblioteca 

Juarez da Gama Batista vem 
sendo formado através de 
doações, ao longo dos anos. 
“A variedade é bem eclética 
e reúne livros que são a base 
do conhecimento. Além de 
obras acadêmicas, como as 
da área jurídica e os didáti-
cos, há também, por exemplo, 
os de biografia, História da 
Paraíba, geografia, religião e 
literatura, o que inclui poesia 
e obras regionalistas, como 
os romances”, enumerou a 
gerente. “Mas as obras de 
autores paraibanos é a nossa 
prioridade, a ‘menina dos 
nossos olhos’, e inclui autores 
mais modernos, a exemplo 

de Sérgio de Castro Pinto, 
Lau Siqueira e Maria Valé-
ria Rezende, além de outros 
grandes nomes da literatura 
paraibana”, informou.

Tatiana Cavalcante acres-
centou que ainda integram 
o acervo obras de outros es-
critores importantes e con-
sagrados, como José Américo 
de Almeida (1887-1980) e do 
já citado patrono do Espaço 
Cultural, José Lins do Rego. 
“Nós precisamos engrandecer 
os nossos autores. Sou pa-
raibana, com muito orgulho”, 
disse ela.

Quando recebe doações, 
a gestora explicou que é feita 
uma seleção, para avaliação 
do material. Caso o livro não 
seja aproveitado no equipa-
mento, é enviado para doação, 
através do Sistema Estadual 
de Biblioteca Pública da Paraí-
ba, para ser anexado ao acervo 
de bibliotecas municipais, co-
munitárias e rurais.

Outras ações serão reto-
madas pela Biblioteca Juarez 
da Gama Batista, após a pan-
demia, como a realização de 
oficinas, curso de formação 
de contador de história, lan-
çamento de livros e sarau lite-
rário. “À exceção do curso de 
formação de contador de his-
tória, os demais são gratuitos. 
Um autor vai poder agendar o 
lançamento de sua obra para 

cuidarmos da preparação do 
evento”, informou Tatiana 
Cavalcante.

O maior público que fre-
quenta o local, de acordo com 
a gerente, ainda são os con-
curseiros e estudantes que 
se inscrevem para o Enem. 
“Antes da pandemia, a biblio-
teca era capaz de receber 600 
pessoas por dia, sendo 300 
pela manhã e outras 300 à 
tarde, todas sentadas. São 36 
cabines de estudo, no total, 
entre individuais, em dupla 
e em grupo de até cinco pes-
soas, mas, depois da pande-
mia, estamos pensando em 
permitir acesso de até quatro 
pessoas, além de área com 
mesas, nove computadores e 
um espaço infantil, que con-
sideramos muito importante, 
onde os pais podem ficar com 
seus filhos para estimular o 
hábito da leitura”.

A acessibilidade não se 
restringe apenas ao local, mas 
também às opções de leitura 
para quem tem limitações. Um 
aspecto peculiar da Juarez da 
Gama Batista é que cerca de 
200 títulos são em Braille, sis-
tema de escrita caracterizado 
por possuir pontos que, em 
relevo, fornecem indicações 
de leitura para pessoas que 
não conseguem enxergar, mas 
podem ler através do tato.

“O nosso acervo em 
Braille é composto por li-
teratura nordestina, bra-
sileira e norte-americana. 
No caso de autores parai-
banos, só temos dois livros 
em edição Braille, que são 
os romances Fogo Morto e 
Menino de Engenho, ambos 
de José Lins do Rego, pu-
blicados pela Editora José 
Olympio em 2003 e 2007, 
respectivamente”, afirmou 
Tatiana Cavalcante. “É im-
portante uma biblioteca ser 
acessível a todos e todas, 
democratizando o acesso 
ao Braille. A biblioteca é 
um equipamento cultural 
de suma importância para 
aqueles que buscam obter 
informação e conhecimento 
e, neste sentido, a literatura 
está sendo disponibilizada 
para o acesso à população 
com deficiência da Paraíba”, 
concluiu a gerente.

Biblioteca do Espaço Cultural 
passa por uma modernização
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Foto: Roberto Guedes

Fotos: Roberto Guedes

Segundo a gerente da Biblioteca, Tatiana Cavalcante, 
o hiato tem sido aproveitado para a realização dos 
trabalhos de higienização, organização do acervo e 
instalação de seções, como o novo guarda-volumes

Da esq. para dir.: Biblioteca Juarez da Gama Batista possui cerca de 200 títulos em Braille (como a edição de ‘Fogo Morto’); acervo geral é estimado em 200 mil obras, entre elas, ficções, romances, poesias e obras regionalistas
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Plínio, o atencioso garçom de tez morena, cabelos pre-
tos e lisos, do alto de sua sabedoria pediu calma a Tota que 
dividia a mesa com Tião, numa tarde de sábado:

– Seu Teixeira, tenha paciência, daqui a pouco sai a 
sopa de cabeça de peixe, no capricho, e vem com uma 
Brahma estupidamente gelada...

Tota era meu tio, Tião, meu irmão, e eu ainda ado-
lescente apenas fazia companhia, meio com medo de que 
algum fiscal de menores me visse naquela mesa tomando 
alguns goles de cerveja.

Isso deve ter ocorrido no começo dos anos 1950, 
quando o Elite-Bar estava no auge do prestígio e dividia 
as atenções da sociedade pessoense com o Jangadeiro, na 
praia, com o Luzeirinho em Jaguaribe, com a Casa dos Frios 
no Centro e com o Badionaldo, na Praia do Poço.

E cada um com a sua especialidade: no Elite, além da 
festejada sopa de cabeça de peixe, era servido um cama-
rão vila franca da melhor qualidade, cabendo ao Jangadei-
ro (se a memória não falha) entrar com a sua apreciada 
peixada ao molho de coco que fazia as honras da casa. No 
Luzeirinho comia-se um fantástico picado de porco que 
só o gordo Antônio e seus auxiliares sabiam produzir, e o 
Badionaldo ficava responsável pelo saboroso ensopado de 
caranguejo que, para ser completo, se fazia acompanhar 
do pirão que somente as mãos habilidosas de Dona Esme-
ralda tinham o dom de preparar, e a Casa dos Frios servia 
o melhor chope da cidade.

Pois bem, volto ao Elite. E lá me vejo, novamente, já 
adulto algumas vezes só, em outras bem acompanhado, 
jantando um filé de peixe com purê de batatas e sorvendo 
taças do vinho rosê Precioso – uma novidade da época. 
Isso nos anos 1970, 80 – por aí. Nem sei se o velho Plínio 
ainda andava por lá, desfilando seu imponente traje a ri-

gor de respeitado garçom, devidamente completado com 
a indefectível gravata borboleta.

Na última vez que lá estive, o lugar de tanta tradição 
ainda teimava em sobreviver. Foi na campanha de gover-
nador em 1994: acompanhava o candidato Antônio Mariz 
no feriado de 5 de agosto, quando ele estava por baixo nas 
pesquisas, éramos poucos, até porque muita gente ainda 
não tinha aderido. Lembro que fizemos uma caminhada 
em Tambaú, na contramão dos carros, do Cabo Branco até 
o Elite, com o sol a pino e fomos contabilizar os ganhos (e 
perdas) do ato cívico, no salão do restaurante já um tanto 
desfigurado pelo tempo.

Durante alguns anos, tudo foi tentado naquele canto 
de Tambaú, que durante décadas foi o endereço da boa 
comida, do papo soçaite, da cerveja gelada e, principal-
mente, da sopa de cabeça de peixe. Nada deu certo e todo 
o esforço que Maurício Gama, enquanto vivo, fez por 
reerguê-lo, foi debalde.

Numa quarta-feira de antigamente, na hora do 
almoço, vi a casa toda remodelada, palmeiras imperiais 
na calçada e entrei no salão totalmente renovado, bem 
decorado, cheio de máquinas e utensílios modernos, mas 
que decepção: Plínio não apareceu e nem o cheiro da sopa 
de cabeça de peixe existia mais. O cardápio que me deram 
a olhar, em vez de peixes, camarões e caranguejos, vinha 
recheado de ofertas de financiamento, de empréstimos 
a juros baixos, de aplicações financeiras e de ganhos em 
cadernetas de poupança.

Foi aí que voltei à realidade e constatei que o antigo 
restaurante virou banco.

Pois é, meus amigos, o tradicional Elite-Bar tinha 
se transformado em mais uma agência do Banco do 
Brasil...

O restaurante que virou banco

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Francisco das Chagas Batista, 
nasceu no município de Teixeira, Estado 
da Paraíba, em 5 de maio de 1882, e 
morreu em João Pessoa, no dia 26 de 
janeiro de 1930.

Chagas Batista foi seminarista e em-
pregado da Rede Ferroviária em Alagoa 
Grande. Lançou seu primeiro folheto em 
1902, com o título de Saudades do Sertão. 
Em 1905, vendeu folhetos em Recife e 
Olinda, e passou pouco tempo no semi-
nário. Por volta de 1911, mudou-se para 
a Parahyba – nome antigo da capital, João 
Pessoa, – e passou a negociar com livros. 
Em 1913, fundou a Livraria Popular Edi-
tora, editando paródias, modinhas, nove-
las, contos e poesia e se firmou como um 
dos intelectuais da sua época.

Em 1929, publicou o livro Canta-
dores e poetas populares, imprescindível 
para a pesquisa em literatura popular, por 
informar sobre poesia e poetas populares 
antigos, tendo alguns deles convivido 
com ele. Foi um dos primeiros editores 
de cordel e imprimiu folhetos de muitos 
poetas populares da época. 

Com sua morte, a Popular Editora 
de sua propriedade passou a ser dirigida 
por sua esposa, Hugolina Nunes, mas não 
continuou nos negócios por muito tempo, 
entrando em concordata em 1933. Teve 
11 filhos, entre eles se destaca Sebastião 
Nunes Batista, folclorista que produziu a 
Antologia de Literatura de Cordel, publi-
cado em 1977. Podemos ainda destacar 
sua filha Maria das Neves Nunes Batista, 
conhecida no mundo da poesia popular 
por Maria das Neves Pimentel ou pelo 
pseudônimo de Altino Alagoano.

Chagas Batista não era cantador, mas 
um dos mais conhecidos poetas popula-
res. Sua produção é muito grande, vasta, 
tendo fornecido versos para o desenvol-
vimento temático da cantoria. A história 
de Antônio Silvino possuiu em Chagas 
Batista um dos melhores e decisivos ele-
mentos. Escreveu e divulgou em versos a 
Escrava Isaura e um resumo do Quo Vadis, 
além de dezenas e dezenas de folhetos 
comentando os principais acontecimen-
tos de sua época.

Era filho de Luís de França Batis-
ta Ferreira e Cosma Felismina Batista. 
Aprendeu as primeiras letras em Campi-
na Grande, para onde a família mudou-se 
com irmãos e irmãs no ano de 1900; 
conseguiu aulas noturnas para apren-
der gramática. Carregou água e lenha 
em Campina Grande e trabalhou como 

carrasco na estrada de ferro de Alagoa 
Grande. Depois, publicou em uma velha 
tipografia de Campina, imprimindo seu 
primeiro folheto – Saudades do Sertão – 
em 1902. Saiu para vendê-lo pelas feiras 
livres do Brejo, tendo em Areia impres-
so outros folhetos. Dali descendo até a 
capital do Estado, onde publicou nova 
tiragem da obra – que foi apreciado com 
elogios pelo Jornal do Comercio, de Artur 
Aquiles, e pela A União. Depois, em Natal, 
foi apreciado em longo trabalho publi-
cado no jornal A República por Henrique 
Castriciano, irmão da poetisa Auta de 
Souza. Casou em 1909, fixando residência 
em Guarabira, centro irradiador da poesia 
popular; dali, veio morar em João Pessoa, 
onde morreu.

Deixou mais de 120 folhetos publica-
dos, sendo destes os mais apreciados His-
tória da Escrava Isaura, Amor e Firmeza e 
a História de Esmeraldina.

Publicou duas coletâneas que fo-
ram muito popularizadas: Lira do Poe-
ta, na qual enfeixou poesias célebres e 
as respectivas paródias de sua autoria, 
e Poesias Escolhidas, que obteve várias 
edições.

Foi com o livro Cantadores e Poetas 
Populares, que obteve maior populari-
dade como escritor. Era irmão de Sabino 
Batista, que foi o fundador da Padaria 
Espiritual, em Fortaleza.

Como já foi dito, quando morreu 
deixou a livraria Popular Editora, que, na 
capital do Estado, iniciou o comércio de 
livros usados e prestou valiosos serviços 
a uma geração de estudantes pobres que 
reconhecidamente nunca esqueceram-
lhe o nome.

Aqui reproduzimos Os Decretos de 
Lampião, de autoria de Chagas Batista, 
quando Lampião foi cercado na cidade 
do Tenório:

Está preso Antônio Silvino
Porém ficou Lampião
Governando pelas armas
O nordestino sertão;
E agora ele publicou,
Dois Decretos que baixou
De sua legislação.

Diz o primeiro decreto
No seu artigo primeiro:
– Todo e qualquer sertanejo,
Negociante ou fazendeiro,
Agricultor ou matuto,
Tem que pagar o tributo
Que se deve ao cangaceiro.

No parágrafo primeiro
Desse artigo ele restringe
A lei somente aos ricos
Dizendo? – a lei não atinge
Ao pobre aventureiro
Pois quem não possui dinheiro
Diz que não tem e não finge.

O decreto número dois
Fixa em trinta cangaceiros
O Grupo de Lampião
Diz nos artigos primeiros:
Preciso de trinta cabras,
Trinta figuras macabras;
Trinta lobos carniceiros...

Só quero cabras que tenham
Menos de vinte e seis anos;
Que conheçam palmo a palmo
Os sertões pernambucanos
Que possuam penas boas
Conheçam bem Alagoas
E os sertões paraibanos.

Saibam manejar o rifle
Sejam bons escopeteiros.
Defendam os oprimidos,
Tirem só dos fazendeiros;
Persigam os traidores
Não perdoem os opressores
Sejam peritos guerreiros.

Francisco das Chagas Batista, 
poeta, escritor e editor

Chagas foi autor de ‘Cantadores e poetas populares’

Foto: Arquivo A União

Manoel Otaviano de Moura Lima nasceu na 
zona rural de Conceição (PB), nas adjacências que 
hoje compõe o município de Ibiara (PB), no dia 27 de 
abril de 1880, e morreu na cidade de Piancó, em 11 
de abril de 1960.

Sua origem modesta foi evidenciada em suas 
obras literárias, o homem que se tornou um dos 
maiores intelectuais de sua época, só conseguiu 
iniciar aos 20 anos de idade o curso secundário, 
no seminário da Paraíba, sendo alfabetizado por 
sua mãe.

Ordenou-se padre no dia 25 de dezembro de 
1910, no seminário de Teresina, capital do Estado 
do Piauí, retornando à Paraíba a fim de exercer o 
ministério sacerdotal; foi designado vigário de 
Brejo do Cruz, indo, em seguida, para as cidades 
de Catolé do Rocha, Conceição e Piancó, todas si-
tuadas no Sertão da Paraíba. Reconhecido pelo seu 
dinamismo, conciliava as atividades clericais, a po-
lítica e o magistério.

Ele se destacou escrevendo em jornais do Esta-
do, suas crônicas apresentavam o Sertão e suas ca-
racterísticas mais marcantes, acentuadas em suas 
habilidades literárias. 

Publicou romances e peças teatrais que eram 
encenadas em teatros da Paraíba. Foi deputado es-
tadual na Primeira República. Era sócio da Acade-
mia Paraibana de Letras (APL), onde tomou posse a 
25 de agosto de 1945 para ocupar a Cadeira nº 29, 
cujo Patrono é José Rodrigues de Carvalho, sendo 
saudado pelo acadêmico Horácio de Almeida. 

Deixou uma produção literária pequena, porém 
de valor cultural imensurável, sua obra de maior 
importância foi o trabalho sobre a morte do Padre 
Aristides, em um período político turbulento em 
todo o país com a Coluna Prestes, intitulado Os Már-
tires de Piancó.

Obras como Emboscada do destino (romance); O 
chefe político; Curvas do destino; Frente ao passado; 
Mestre mundo e Tomaz Cajueiro apresentaram ao 
Brasil um talento ainda pouco explorado pela lite-
ratura nacional.

Uma de suas características era a sua preocu-
pação com a preservação memorial do Sertão, sendo 
responsável pela documentação histórica da cidade 
de Piancó, quando foi designado para presidir a pa-
róquia de Conceição (PB) publicou a obra Conceição 
e Ibiara, anos mais tarde se torna membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP). 

Poeta, ele pertenceu à escola dos versos senti-
dos e ninguém mais do que ele festejou em estrofes 
os encantos e as belezas do nosso sertão que ele 
amava extremamente.

A notícia do seu falecimento repercutiu no Se-
nado da República, na capital federal, durante ceri-
mônia de homenagem póstuma, Salviano Leite Ro-
lim, do PSD da Paraíba, destacou a sua importância 
política, aparteado pelo senador Argemiro de Fi-
gueiredo que pontuou a necessidade de se registrar 
nos anais da Casa Legislativa, o legado intelectual 
do padre Manoel Otaviano.

O legado do Pe. 
Manoel Otaviano

Darlan
Especial para A União

Silvio 

Advogado e professor em Direito Público, atua como assessor jurídico 
da Fundação Ernani Sátyro (Funes) do Governo do Estado da Paraíba

Foto: Acervo Conceição do Piancó

Padre Otaviano durante pronunciamento na Academia Paraibana de Letras
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Campina Grande, cidade encravada no alto do Pla-
nalto da Borborema, possui uma história marcada por 
mudanças, sobretudo por sua intimidade construída 
junto ao comércio. A “Cidade do trabalho” viveu sem-
pre à frente do seu tempo, fitando o futuro, avançando 
e moldando suas facetas aos desafios que estariam por 
vir. Foi assim que a cidade foi constantemente se modi-
ficando e não seria diferente em sua arquitetura urba-
na. As mudanças em suas edificações e até no traçado 
das ruas, principalmente na área central, é visível e é 
assim que a cidade parece não conviver bem com suas 
historicidades, pois o novo, o moderno é sempre alme-
jado em detrimento ao antigo (passado). Caminhando 
pelas ruas da cidade encontramos sim traços do pas-
sado, mas até o exercício de pensar sua evolução não é 
uma tarefa fácil.

Até o início do século 20, Campina Grande já tinha 
passado por mudanças atendendo ao sempre crescente 
comércio, mas foi na gestão do Prefeito Vergniaud Bor-
borema Wanderley que a cidade passou por uma profun-
da reforma urbana em seu traçado central, ruas foram 
alargadas e alinhadas, outras foram criadas e decreta-
ram o fim de imensos quarteirões. Ruas, becos, casas e 
uma igreja (a do Rosário) deixaram de existir e uma nova 
arquitetura foi inscrita em seus prédios, a art déco, movi-
mento eclético que estava em moda nas décadas de 1920 
e 30 e que veio a demonstrar o apogeu econômico dos se-
nhores do algodão, trazendo à cidade normas urbanistas 
estéticas e de cunho higiênico/sanitário.

Embora seja despercebido para muitos, o conjunto 
arquitetônico localizado nas principais ruas do centro 
de Campina possui grande valor histórico. O conjunto 
art déco é composto por uma série de prédios privados 
e públicos, nos quais se destacam o prédio Anézio Leão 
(que já foi Câmara Municipal e hoje é Biblioteca Munici-
pal e sede do IHCG), o prédio da Secretaria de Finanças 
e Administração da PMCG, as ruas Cardoso Vieira, Ve-
nâncio Neiva, Maciel Pinheiro, dentre outras, possuindo 
um caráter homogêneo e com características próprias, 
caracterizando o que a arquiteta Lia Mônica Rossi deno-
minou de art déco sertanejo. 

O conjunto arquitetônico art déco de Campina pas-
sou várias décadas praticamente intacto, mas a partir 
de 1990, veio a sofrer uma série de mutilações em seu 
conjunto central e em prédios existentes na periferia, 
como o que abrigou o antigo matadouro público, em 
Bodocongó. A demolição, substituição de fachada e 
descaracterização publicitária (ocasionada pelos ver-
dadeiros outdoors existentes que encobrem quase que 
totalmente as fachadas) são as principais ações nocivas 
a esse patrimônio. 

Para preservar esse acervo histórico, em 1999, a 
Prefeitura implantou o programa ‘Campina Déco’. O 
objetivo era requalificar uma área urbana central que 
engloba cerca de 150 construções. Alguns prédios fo-
ram pintados, o cabeamento energético em parte foi 
retirado de postes e embutido nas calçadas. Mas o pro-
jeto não teve continuidade e as mudanças arquitetôni-
cas continuam a ocorrer no centro. Boa parte desses 
prédios estão inclusos na área do Centro Histórico de-
limitado pelo Iphaep e neste perímetro, nenhum pré-
dio pode ser descaracterizado. Porém, não é isso que 
se verifica e as mutilações continuam sem nenhuma 
punição aos transgressores.

A art déco em Campina Grande possui uma singula-
ridade por ser um conjunto verdadeiramente homogê-
neo e relativamente grande. É um atrativo turístico que 
nunca foi explorado pela cidade. Assim como conjuntos 
arquitetônicos são visitados no Recife antigo, em Salva-
dor, em São Luiz, em Ouro Preto ou em Olinda, o conjun-
to em art déco de Campina merece um destaque e de-
veria ser utilizado como um bem turístico, contribuindo 
com a cultura e economia local.

Esse estilo arquitetônico está espalhado por todo o 
País, principalmente nos Estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Bahia e Goiás, como o relógio da Central do Brasil, 
Cristo Redentor, Elevador Lacerda e a antiga Estação Fer-
roviária de Goiânia. No entanto, em termos de conjunto, 
Campina Grande possui um grande destaque, ao lado dos 
conjuntos centrais em Goiânia (GO) e Campinas (SP).

A preservação desse tesouro histórico passa por 
uma fiscalização mais eficaz e acima de tudo punição 
mais rígida para os que ainda insistem em profanar a 
história de Campina Grande registrada nos seus pré-
dios e casarões. Um amplo trabalho de educação pa-
trimonial também se faz necessário para que, assim, 
possamos enxergar o presente sem olvidar o que já se 
passou, numa convivência que deixaremos como lega-
do para futuras gerações.

‘Art déco’ em 
Campina Grande

em destaque
Crônica

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de julho de 2021     |     A UNIÃO        11

Colunista colaborador

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Música

“A cada canção, eu tento me reinven-
tar”, diz o cantor e compositor paraibano PS 
Carvalho. Sem se prender a nenhum rótulo, 
antes das festas juninas deste ano, lançou 
um forró; depois, um blues; e agora vai de 
uma balada romântica. A música ‘Novos 
caminhos’ já se encontra nas principais 
plataformas de streaming. Um clipe desse 
lançamento também poderá ser acessado 
no canal do artista no YouTube.

“É uma balada romântica para cora-
ções apaixonados. A canção possui duas 
versões. A versão de estúdio conta com um 
coro de cordas que harmoniza com a minha 
voz, além de uma percussão instrumental. 
Também tem a versão acústica em que 
canto ao som do violão do meu produtor 
Janison Carvalho. A filmagem e o plano 
sequência do clipe são de Pablo Okubi”, 
disse o cantor.

Em maio deste ano, PS lançou um 
forró educativo para as crianças. ‘Forró 
Criança’, em executada em parceria com o 
cantor Fabiano Guimarães, foi a primeira 
do artista cujo público-alvo é o infantil. 
Conforme PS Carvalho, essa canção pode 
ser definida como “um forró educativo que 
resume a formação de um verdadeiro cida-
dão”. No mesmo mês, lançou seu primeiro 
blues: ‘Papo livre’ (em parceria com a dupla 
gaúcha Old Jules & Dani Bee).

Paraibano de João Pessoa, Paulo Ser-
gio Carvalho possui doutorado em Enge-
nharia Mecânica, é professor, cantor, com-
positor com trabalhos que passeiam entre 
a MPB, pop rock, reggae, balada romântica, 
forró e samba. PS iniciou a carreira depois 
dos 50 anos de idade, em 2017, mas já tem 
mais de 40 músicas autorais sempre com 
produção de Janison Carvalho. 

Sua discografia conta com os álbuns 
Homem Sapiens, Somos Professores e Alê 
Rá (o mais recente, lançado em 2019), o 
EP Aos Críticos e diversos singles. A partir 
deste ano, ele passou a investir em parce-
rias musicais. A primeira delas foi ‘Menos 
Valia’, com a banda Guarda Chuvas, do 
Rio Grande do Sul, que também gerou um 
videoclipe. A canção já alcançou mais de 
120 mil vezes tocada apenas do Spotify, e 
levou PS Carvalho a cantar também ‘Velha 
Canção’, composição da banda gaúcha. 
Junto a esse, veio em março o single ‘Esta-
va Escrito’ (feat Carolina Frozza). 

Eclético, PS Carvalho lança 
agora balada romântica

Foto: 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.); CINEPÓLIS 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 MANA-
ÍRA 4 (leg.): 18h15 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (dub.): 13h50 - 16h50 - 19h50; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 15h - 18h - 21h; CINE-
PÓLIS 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 SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h- 19h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h50; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (leg.): 16h15.

Scarlett Johansson em ‘Viúva Negra’, longa da Marvel com sessões em João Pessoa e Campina Grande

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

Após forró infantil e blues, paraibano 
apresenta a canção ‘Novos caminhos’ 
em duas versões, estúdio e acústica

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial de
PS Carvalho no YouTube



Cultura

“Eu preciso destas pa-
lavras escrita”. Assim mes-
mo, com “escrita” no singular, 
foi como o artista sergipa-
no Arthur Bispo do Rosário 
eternizou a frase em um de 
seus mais célebres bordados. 
Como tantos artistas, Bispo 
usou a palavra como maté-
ria-prima de suas obras em 
mantos que fizeram dele um 
dos principais nomes da arte 
brasileira mesmo tendo vivi-
do meio século internado em 
uma instituição psiquiátrica. 
Talvez a relação de Bispo com 
as palavras, de necessidade 
e encantamento, seja a me-
lhor síntese para a exposição 
Língua Solta, com curadoria 
de Fabiana Moraes e Moacir 
dos Anjos, que reinaugura o 
Museu da Língua Portuguesa 
em 31 de julho, quase seis 
anos depois do incêndio que 
destruiu parte do prédio da 
Estação da Luz.

A exposição mostra a in-
fluência da língua nas artes 
visuais, trazendo obras de 
artistas variados que usam 
letras, frases e palavras. “Ti-
vemos o desafio de adequar o 
museu, que não tinha reserva 
técnica, para uma exposição 
com muitos objetos, mas tam-
bém uma alegria de fazer 
essa conversa entre o que a 
gente entende como arte con-
temporânea e arte popular”, 

afirma a curadora Fabiana 
Moraes ao Estadão. “Eu tinha 
um desejo de mostrar a arte 
popular como não sendo uma 
arte dócil.” É essa intenção 
que a fez reunir nomes como 
Mira Schendel, Leonilson e 
Anna Bella Geiger e artistas 
populares, anônimos e até 
produtores de memes como 
o coletivo @saquinhodelixo.

Para Moacir dos Anjos, 
a forma como a exposição 
foi montada, de maneira não 
hierárquica, é também um 
aspecto engajado da mostra. 
“Sem desmerecer a qualidade 
dos artistas consagrados, essa 
separação entre erudito e po-
pular, que sempre parte do 
campo erudito, é muito arbi-
trária”, acredita ele. “A língua é 
uma das formas principais de 
expressão de desejos, enun-
ciação de danos ou injustiças 
e também de reclamação por 
direitos, reivindicação de re-
parações.”

Novos tempos
No hiato em que o mu-

seu ficou inativo, o mundo 
mudou de diversas formas 
que fizeram a instituição 
se adequar e repensar seu 
papel “O Museu da Língua 
Portuguesa não é o museu 
da mesóclise”, diz a diretora 
técnica Marília Bonas ao 
Estadão. Ela conta que o 
museu passou a dar atenção 
“às línguas dos imigrantes, 
às línguas de resistência, 

que só continuam a existir 
porque resistiram, ao por-
tuguês como esse espaço 
de disputa, muitas vezes de 
imposição violenta”.

Nessa realidade, a in-
corporação do debate sobre 
a linguagem não binária, 
que apenas engatinhava 
quando houve o incêndio 
no museu, no fim de 2015, e 
questões como o preconcei-
to linguístico e a xenofobia 
fazem parte da ordem do 
dia da instituição, que busca 
celebrar a diversidade da 
língua. Isso se vê em espaços 
expositivos como Falares, 
no 3º andar, em que os mais 
diferentes sotaques do por-
tuguês são homenageados 
sem apelo ao exotismo.

A exposição de longa du-
ração do museu, com cura-
doria de Isa Grinspum Ferraz 
e Hugo Barreto, também foi 
aprimorada. “A língua mudou, 
a sociedade mudou desde 
quando começamos a conce-
ber o museu, em 2003”, conta 
Isa. “Tivemos de repensar o 
que manter, o que atualizar 
e o que trazer de novo, mas 
tentamos manter o espírito 
do museu, que é tratar da 
língua com uma visão social, 
antropológica, e não como 
gramática, mas como o que 
nos faz brasileiros.”

Para Letícia Santiago, 
coordenadora de Museus 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es-

tado, o Museu da Língua 
Portuguesa também cumpre 
um papel relevante para o 
local em que ele está insta-
lado, próximo à região que 
ficou conhecida como Cra-
colândia. “Esperamos que o 
museu traga uma nova vida 
para essa área”, ela afirma, e 
lembra que, com a reinaugu-
ração, a região da Luz ganha 
mais um nó em uma rede 
cultural ampla, que conta 
com Pinacoteca, Sala São 
Paulo, Estação Pinacoteca, 
Museu de Arte Sacra, Casa 
Mário de Andrade e Museu 
da Energia. Além disso, ela 
lembra que o museu agora 
conta com equipamentos de 
prevenção a incêndios que 
estão até além das exigên-
cias legais do prédio, como 
sprinklers.

Larissa Graça, gerente 
de Patrimônio e Cultura da 
Fundação Roberto Mari-
nho, que acompanhou toda 
a reconstrução do museu, 
destaca ainda a atenção à 
sustentabilidade e à aces-
sibilidade no novo museu: 
“Há dez anos, entendíamos 
acessibilidade como acesso 
ao espaço físico, mas hoje 
pensamos na experiência 
que se tem depois que se 
entra nesse espaço”.

O secretário estadual de 
Cultura e Economia Criativa, 
Sérgio Sá Leitão, garantiu ao 
Estadão que a reabertura do 
Museu da Língua Portugue-

sa está sendo feita de ma-
neira segura. “Estamos em 
permanente contato com o 
Centro de Contingência da 
Covid-19.” A estimativa do 
Governo do Estado, segun-
do ele, “é que estamos em 
um período de declínio sus-
tentável dos indicadores da 
pandemia, muito em função 
da vacinação”.

As exposições, tanto as 
de longa duração quanto 
a temporária Língua Solta, 
têm um caráter combativo 

bastante evidente. Para Sá 
Leitão, “o simples ato de 
investir num museu e reali-
zar o restauro de um prédio 
histórico é um ato político” e 
“uma das funções de um mu-
seu como esse é questionar 
as visões e as expectativas 
prévias do público”.

Os presidentes de Por-
tugal, Cabo Verde e Moçam-
bique confirmaram presença 
no evento de reinauguração 
do Museu da Língua Portu-
guesa, em 31 de julho.

Museu da Língua Portuguesa 
vai reabrir com ampliações

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Quase seis anos após incêndio que destruiu parte do prédio, equipamento será reinaugurado no final do mês
André Cáceres 
Agência Estado

CONFIRA AS PRINCIPAIS NOVIDADES NO MUSEU: 

n Terraço
Os visitantes terão acesso a uma área nova do pré-
dio, um terraço com vista para a Praça da Luz. Depois 
da pandemia, o espaço deverá receber também um 
café;

n Integração com a Estação da Luz
Antes, os frequentadores do local tinham de sair da 
Estação da Luz para acessar o museu, o que não será 
mais preciso;

n Ênfase nas exposições temporárias
O museu, que ficou historicamente conhecido por sua 
mostra permanente, deve ganhar exposições temporá-
rias com maior frequência e relevância;

n Espaços expositivos
Novas áreas foram abertas ao público, com foco em 
conteúdos multimídia, como reprodução de sotaques 
distintos e de falas de grandes nomes da literatura 
lusófona;

n Produção acadêmica
O museu ganhará um centro de referência da língua 
para pesquisa e produção intelectual.

Da esq. para dir.: terraço no terceiro andar do museu é uma das novidades da reinauguração; exposição ‘Língua Solta’ entra em cartaz na abertura e vai até 3 de outubro; além disso, espaço mantém e aprimora a sua mostra permanente

Fotos: Divulgação

Há quase 40 anos na es-
trada, o grupo de teatro Gal-
pão conquistou um invejável 
padrão de qualidade graças a 
uma combinação infalível: um 
elenco afiado, capaz de inter-
pretar, cantar e tocar instru-
mentos sem perder o fio da 
meada do personagem, alia-
do a uma experiência conso-
lidada de atuar na rua e uma 
inspirada direção de arte. 
A trajetória dessa vitoriosa 
carreira pode ser acompa-
nhada no livro Grupo Galpão: 
Tempos de Viver e de Contar 
(350 páginas, R$ 88), lançado 
agora pelas Edições Sesc SP, 
com organização de Eduardo 
Moreira, fundador e diretor 
artístico do grupo, e com um 
ensaio assinado pelo crítico 
teatral Valmir Santos.

O Galpão surgiu em 
1982, quando cinco atores 

(Moreira, Teuda Bara, Wan-
da Fernandes, Antônio Ed-
son e o argentino Fernando 
Linares) decidiram se jun-
tar e formar uma compa-
nhia, depois de participar 
de uma oficina com o Tea-
tro Livre de Munique. “A ce-
rimônia inaugural do grupo 
aconteceu com um brinde 
de cerveja e cachaça num 
bar no centro de Belo Hori-
zonte, na esquina das ruas 
Guajajaras e Goiás”, escreve 
Moreira, no livro.

O momento político não 
era inspirador (ainda sob a 
ditadura militar), os artis-
tas tentavam se organizar 
e o Galpão surpreendeu ao 
ir para a rua apresentar E a 
Noiva Não Quer Casar, com 
o elenco andando sobre 
pernas de pau e conciliando 
a encenação com números 
circenses. O grupo apresen-
tava ali suas credenciais que, 
aprimoradas ao longo dos 

anos, se tornariam sua prin-
cipal identidade.

A partir dali, o Galpão 
iniciou um processo de evo-
lução, revelando, no enten-
der de Moreira, sua capa-
cidade de atuar nos mais 
diferentes registros de inter-
pretação, visitando gêneros 
opostos à tipologia do teatro 
popular de rua, como o tea-
tro expressionista de Nelson 
Rodrigues ou a interpreta-
ção realista das peças de 
Chekhov. Ao mesmo tempo 
que soube manter o frescor 
de teatro de rua e ganhar um 
padrão de qualidade, o Gal-
pão surpreendia, a cada novo 
espetáculo, com mais uma 
aposta estética.

Um dos pontos mais al-
tos dessa trajetória aconte-
ceu em 1992 com a estreia 
de Romeu e Julieta. A direção 
foi de Gabriel Villela, que 
se aproximou do grupo por 
estar interessado em desen-

volver uma experiência de 
teatro de rua. Do encontro, 
nasceu um espetáculo que 
se tornou marco do teatro 
contemporâneo brasileiro 
ao fazer uma leitura popu-
lar da tragédia dos jovens 
amantes de Shakespeare 
segundo a tradição do cir-
co-teatro, buscando ainda 
outras referências, como 
Guimarães Rosa.

A mistura de recursos 
circenses, cancioneiro popu-
lar mineiro unido a músicas 
de serenata, técnicas de tea-
tro de rua e figurinos criados 
à base de flores de papel e 
plástico encantaram públicos 

de diversas cidades 
brasileiras, e o espe-
táculo chegou a ser 
apresentado na rei-
nauguração do Globe 
Theatre, em Londres, 
em 1999.

Logo, outros di-
retores se juntaram ao Gal-
pão – assim, após o visual 
barroco de Villela, vieram 
Paulo José, que fomentou 
uma preocupação com a pa-
lavra mais trabalhada ao se 
inspirar em Bertolt Brecht 
(Um Homem É Um Homem, 
de 2005), e Paulo de Mo-
raes, que aproximou o gru-
po de uma experiência mais 

urbana (Pequenos Milagres, 
2007). “Um grupo que se de-
bruça regularmente sobre os 
clássicos de forma popular e 
com espetáculos de grande 
empatia com o público”, ob-
serva Moreira.

Trajetória do Grupo 
Galpão vira livro
Ubiratan Brasil
Agência Estado
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Grupo conquistou um padrão de 
qualidade graças à combinação 
de teatro de rua, música e circo

Imagem: Divulgação
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Novos rumos 
Partidos sob novo comando comentam posicionamentos que as legendas 
terão nas eleições do próximo ano. O presidente do Podemos, Júnior Pires 
(foto), diz que partido vai buscar aproximação com governador. Página 14
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Parlamentares paraibanos discordaram dos R$ 5,7 bilhões estipulados para a campanha eleitoral do próximo ano

Dos 15 integrantes da 
bancada federal da Paraíba, 
somente os deputados Frei 
Anastácio(PT) e Gervásio 
Maia(PSB) votaram contra 
o denominado “fundão” que 
engloba recursos da ordem 
de R$ 5,7 bilhões para gas-
tos de campanha em 2022. 
O ajuste esteve incluído na 
Proposta de Emenda Cons-
titucional(PEC) da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
votada anteontem à noite no 
Congresso Nacional.

“Votei contra esse au-
mento absurdo, assim tam-
bém como também na LDO 
em geral que corta recursos 
da saúde,educação, progra-
mas sociais e não valoriza 
o salário mínimo”, afirmou, 
ontem, o deputado federal 
Frei Anastácio, ao lamen-
tar que a base do governo 
Bolsonaro venha tratando 
os setores prioritários com 
desprezo, mas trabalhando 
com empenho para aprova-
ção do ‘fundão’”.

Ele acrescentou que, 
“além desses montantes, 
também há denúncias sobre 
um orçamento secreto de R$ 
17 bilhões destinado para 
compra de apoio no Con-
gresso. É assim que está o 
Brasil. Temos um presidente 
com um projeto de poder e 
não de nação”, completou.

Por telefone, o deputa-
do Gervásio Maia fez ques-
tão de frisar que, como vem 
há tempos defendendo que 
o Governo Federal aumente 
o auxílio emergencial de 15 
para 600 reais (o mesmo 
valor do ano passado), não 
poderia de forma nenhu-
ma votar favorável a uma 
proposta dessas. “Com que 
moral eu iria justificar a 
defesa de aumento para o 
auxílio?”, indagou.

Ele acrescentou que 
não podia compactuar com 
a aprovação desse “fundão” 
porque, muito recentemen-
te, também se posicionou 
contra o super aumento em 
favor dos ministros e do pre-
sidente da República. “Agora 
foi incluído na LDO, mas es-
pero que na votação do or-
çamento propriamente dito, 
no final do ano, haja alguma 
alteração”, disse. 

O posicionamento do 
restante da bancada da Pa-
raíba se deu da seguinte 
forma: Os três senadores, 
Daniela Ribeiro(PP), Vene-
ziano e Nilda Vital do Rêgo 
votaram a favor, posição 
seguida também pelos de-
putados Wellington Rober-
to(PR); Hugo Motta(PRB), 
Wilson Santiago (PTB), Ra-
fafá (PSDB), Efraim Filho 
(DEM), Julian Lemos (PSL) 
e Ruy Carneiro (PSDB). En-
quanto Damião Feliciano 
(PDT), Aguinaldo Ribei-

ro(PP) e Edna Henrique 
(PSDB) não votaram.

Histórico
O fundo eleitoral foi cria-

do em 2017, após a proibição 
de doações de empresas para 
campanhas políticas. Os re-
cursos, oriundos do Tesouro 
Nacional, são repassados ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que faz o repasse aos 
diretórios nacionais dos par-
tidos políticos. Recebe mais o 
partido com maior bancada 
no Congresso, que hoje são 
PSL e PT.

Na LDO de 2020, últi-
mo ano eleitoral, o valor de 
R$ 2,03 bilhões foi definido 
internamente pela Comis-
são Mista de Orçamentos e 
aprovado pelo Congresso. À 
época, o governo havia pro-
posto aumentar o valor, mas 
a repercussão foi bastante 
negativa e os parlamentares 
reduziram.

Desta vez, o relator de-
finiu que o fundo deve rece-
ber a soma de 25% do valor 
das emendas de bancada dos 
dois últimos anos acrescida 
dos recursos já destinados 
pelo TSE, o que deve somar 
R$ 5,3 bilhões. Os valores são 
repassados de forma propor-
cional à representatividade 
dos partidos no Congresso, 
ou seja: quem tem mais par-
lamentares recebe mais.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Apenas dois deputados da PB 
foram contra “fundão eleitoral”

Dos 15 integrantes da bancada da Paraíba, somente Anastácio (acima) e Gervásio votaram contra o aumento

Fotos: Divulgação / Câmara dos Deputados

Foto: Divulgação / Assessoria-CMJP

Em agosto

Câmara Municipal de João Pessoa 
terá retorno com sessões híbridas

O presidente da Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa (CMJP)), Dinho 
Dowsley (Avante), anun-
ciou, ontem, que os traba-
lhos na Casa só serão reto-
mados mesmo no começo 
de agosto e, num primeiro 
momento, com sessões 
de forma híbrida, metade 
dos vereadores em ple-
nário e metade remota-
mente, com possibilidade 
mais adiante de voltar aos 
trabalhos presenciais.

“Vamos voltar com 
responsabilidade”, co-
mentou o presidente, ao 
explicar que “a pandemia 
já causou a perda de mui-
tas pessoas queridas, mas 
que o ritmo da vacinação 
já nos motiva a imaginar 
um retorno mais rápido 
para as atividades econô-
mica”, ressaltou.

O formato de funcio-
namento do plenário e 
seus detalhes ainda vão 
ser delineados em reu-
nião da Mesa Diretora, 
na próxima semana, mas 
com perspectiva positi-
va porque, segundo o ve-
reador, os últimos dados 

epidemiológicos revelam 
queda significativa nos ca-
sos da covid-19 na capital. 

Atualmente, a taxa de 
ocupação das Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) 
da Região Metropolitana 
de João Pessoa é de 36% 
e a expectativa, segundo o 
vereador, é a de que esses 
números continuem bai-
xando. A previsão do Mi-
nistério da Saúde de que 
toda a população adulta 
terá recebido pelo menos 
a primeira dose da vacina 

até setembro deste ano.
Os trabalhos na Câ-

mara de João Pessoa já 
foram iniciados este ano 
de forma híbrida, mas as 
sessões foram converti-
das em remotas no mês 
de março, por causa do 
agravamento da pande-
mia. Houve, inclusive, víti-
mas entre os funcionários 
da Casa.

Para o presidente da 
CMJP, a previsão hoje é de 
que a partir do momento 
que todos tenham as duas 

doses da vacina e os nú-
meros de mortes estejam 
controlados, as sessões 
sejam retomadas com a 
presença de todos os ve-
readores.

Pelo que foi previa-
mente também definido 
pela Mesa Diretora,  o 
acesso ao público ainda 
permanece restrito e com 
todos os cuidados sani-
tários. A medida é para 
garantir a saúde da po-
pulação e dos servidores 
da Casa.

O deputado federal 
Wilson Santiago apresen-
tou, na última quinta-fei-
ra(15), durante a sessão 
que tratou sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2022, 
emendas para adequação 
do trecho rodoviário (du-
plicação) da BR-104 que 
liga a Paraíba ao estado de 
Pernambuco e que abran-
ge o trecho entre Campina 
Grande e Queimadas e da 
BR-230, trecho que liga as 
cidades de Sousa e Caja-
zeiras. As emendas apre-
sentadas pelo deputado 
foram aprovadas e serão 
incorporadas à LDO.

A duplicação do tre-
cho da BR-104 é uma de-
manda dos moradores de 
Queimadas e de toda a 
região. Com a incorpo-
ração da emenda à LDO, 
o Governo Federal fica 
autorizado a liberar os 
recursos para a obra. A 
concretização do proje-
to irá gerar significativos 
avanços econômicos, já 
que interliga a Paraíba 
ao vizinho estado de Per-
nambuco e às margens da 
rodovia estão localizados 
importantes centros de 
confecções e calçados.

O deputado Wilson 
Santiago já participou, 
este mês, de uma audiência 
com o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes, 
que garantiu que a obra 

será iniciada no próximo 
ano e terá um investimento 
de R$ 200 milhões.

Para o parlamentar 
paraibano, a duplicação 
da BR-104 irá proporcio-
nar grandes avanços na 
economia da região. “Com 
uma melhor infraestrutu-
ra, o trânsito será mais ágil 
e irá atrair mais pessoas, 
isso acarretará em mais 
clientes para todos os po-
los comerciais localizados 
às margens da BR-104 e 
todo o comércio de Quei-
madas e Campina Grande”, 
ressaltou Wilson.

Rodovia
Wilson Santiago tam-

bém apresentou emen-
da para a duplicação da 
BR-230, trecho que liga 
as cidades de Sousa e 
Cajazeiras, no Alto Ser-
tão paraibano. As duas 
principais cidades do 
Alto Sertão deverão ser 
beneficiadas economica-
mente pela facilidade de 
transporte da produção 
agrícola e industrial da 
região.  “É uma demanda 
histórica dos moradores 
da região, pois o trecho 
é muito perigoso por ser 
mão única e as ultrapas-
sagens que os veículos 
são obrigados a fazer em 
veículos pesados. Vai dar 
mais segurança e agilida-
de aos cidadãos”, concluiu 
Santiago.

Emendas de duplicação 
de BRs são aprovadas

Presidente Dinho Dowsley  
anunciou, ontem, o 

formato que será usado, 
em um primeiro momento, 

nas sessões da casa

Leia mais na Página 15
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Apesar do período oficial da eleição complementar só iniciar na próxima quarta, disputa pela prefeitura já está acirrada

O período oficial de 
campanha só começa na 
próxima quarta-feira, 21. 
Mas dois candidatos fizeram 
convenções e já estão em 
disputa acirrada pela Pre-
feitura de Gado Bravo, em 
nova eleição que já tem data 
marcada para 12 de setem-
bro. O município, que fica 
na Região Metropolitana de 
Campina Grande, escolhe-
rá novo chefe do Executivo 
após uma decisão da Justiça 
Eleitoral que determinou 
novas eleições para prefeito 
e vice, em maio deste ano.

De um lado, pelo PL, o 
prefeito interino e presiden-
te da Câmara dos Vereado-
res, Marcelo Paulino e, do 
outro lado, pelo PSDB, o ex
-prefeito Fernando Morais 
que, em novembro passado, 

foi candidato a vice na chapa 
de Evandro Araújo, cuja elei-
ção foi anulada pela Justiça 
Eleitoral por enquadramen-
to na Lei da Ficha Limpa.

E o candidato “ficha 
suja” acabou presente ou 
lembrado nas duas chapas. 
É que um irmão dele, Ed-
mark Araújo, teve seu nome 
homologado em convenção 
como candidato a vice na 
chapa do vereador e prefeito 
interino, Marcelo Paulino.

Apesar de várias tentati-
vas, nenhum dos candidatos 
chegou a ser localizado até o 
começo da tarde de ontem, 
mas alguns correligionários 
de ambos os lados informa-
ram que isso se deve ao fato 
de, no últimos dias, os dois 
estarem sendo vistos muito 
pouco pelo centro da cidade.

“Eles concentram cam-
panha por aqui mais nos 
dias próximos da eleição. 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Município de Gado Bravo já 
vivencia clima das eleições 

Por enquanto, é mais pelo 
interior, pelos sítios brigan-
do por votos”, comentou um 
dos vereadores, ao adiantar 
também que, “desde os dias 
da convenção na semana 
passada, ninguém fala mais 
noutra coisa na cidade, nem 

mesmo em pandemia”.
Na cidade de Gado Bravo, 

como em todo município pa-
raibano, a disputa é sempre 
muito acirrada e o mesmo ve-
reador revelou que sobretudo 
os correligionários e cabos 
eleitorais dos dois lados já 

estão em pé de guerra.
O eleitorado é pequeno 

e não costuma registrar re-
sultados muito folgados. No 
pleito de novembro passado, 
Evandro Araújo ganhou com 
2.783 votos (48,36%), contra 
2.215 (38,49%) obtidos pelo 

Dr. Paulo (PSDB). O terceiro, Zé 
de Cazuza (PL), somou apenas 
757 (13,15% dos votos).

Além de Gado Bravo, 
mais dois municípios da Pa-
raíba tiveram posse de pre-
feitos eleitos questionadas 
na Justiça Eleitoral. Um deles 
foi Princesa Isabel que foi re-
solvido ainda em dezembro e 
permitiu a posse de Ricardo 
Pereira, reeleito pelo Cidada-
nia; e outro foi Cachoeira dos 
Índios, cujo processo ainda 
será apreciado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral(TSE).

Em Cachoeira, o ven-
cedor foi Allan Seixas (PSB) 
também enquadrado na Lei 
de Ficha Limpa. Ele obteve 
52,26% (3.150) dos votos vá-
lidos, contra 47,74% (2.878) 
obtidos pela candidata Qui-
nha Moura (PP). Lá, o Poder 
Executivo também está sendo 
comandado interinamente 
pelo presidente da Câmara.

Prefeito interino e presidente da Câmara, Marcelo Paulino (esq.) disputará a eleição com o ex-prefeito Fernando Morais

Júnior Pires (esq.), do Podemos, e Eudócio Dantas, do PTB, assumem comando e comentam os posicionamentos no novo ciclo 
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Novos rumos com mudanças no Podemos e no PTB

Os novos presidentes 
do Podemos na Paraíba e 
do PTB em João Pessoa, 
Júnior Pires e Eudócio 
Dantas, respectivamente, 
resumiram, ontem, as li-
nhas de posicionamento 
político que querem dar as 
duas legendas que estão 
assumindo esta semana, 
ao mesmo em que também 
como já traçaram algumas 
metas de trabalho, entre as 
quais se destaca uma ampla 
campanha de filiação.

De início, Júnior Pires 
fez questão de deixar bem 
claro que pretende estreitar 
mais ainda as relações do 
partido com o governador 
João Azevêdo (Cidadania) e 
com o prefeito Cícero Lucena 
(PP), isso porque tanto inte-
gra a base aliada do governo 
na Assembleia Legislativa, 
como também de Cícero Lu-
cena na Câmara da Capital.  

“É mais um ciclo que se 
inicia e mais uma missão a 
ser desempenhada em prol 
do povo da nossa amada ter-
ra. A convite da presidente 
Renata Abreu, vamos enca-
rar esse desafio. Porque jun-
tos nós podemos fazer um 
Brasil e uma Paraíba cada 
vez melhor”, afirmou o novo 
presidente do Podemos, 
Junior Pires que também é 
advogado e secretário exe-
cutivo do Procon da capital.

Ele disse que chega 
com missão de fortalecer o 
partido para as eleições de 
2022 e que, nesse trabalho, 
está a tarefa de levar mais 
lideranças políticas (prefei-
tos, vereadores, deputados) 
para a legenda. “Atualmen-
te, temos cinco deputados 
estaduais na composição 
do partido, mas podemos 
ter mais”, previu.

Para o presidente do 
PTB em João Pessoa, as 
preocupações iniciais são de 
cunho ético e moral. “Os po-

líticos estão muito desgasta-
dos por conta de promessas 
levianas, mentirosas e o nos-
so propósito é de respeitar a 
Constituição, amar a Deus, a 
família e a liberdade. Esses 
são os pilares que estão no 
estatuto do nosso estatuto”, 
adverte Eudócio Dantas.

Ele disse que é, princi-
palmente disso que o povo 
brasileiro está precisando e 
que pretende preparar o par-
tido para as eleições do pró-
ximo ano na capital. “Vamos 
alugar um bom local para 
receber os nossos correligio-
nários e colocar o partido no 
seu devido lugar, que estava 
adormecido”, disse.

O novo dirigente pete-
bista, que foi indicado pelo 
presidente estadual da le-
genda, o comunicador Nilvan 
Ferreira, explicou ainda que 
“o projeto do PTB municipal 
é participar da campanha 
eleitoral de forma limpa, ho-
nesta e defender os menos 
favorecidos”.

Porto de Águas Profundas é 
discutido com governador

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup) se reuniu, 
na última quinta-feira (15), 
com o governador João Aze-
vêdo (Cidadania) e o prefeito 
de Mataraca, Egberto Ma-
druga, para discutir a pro-
posta de construção de um 
Porto de Águas Profundas 
no município. O empreen-
dimento, que tem um custo 
estimado de R$ 4,2 bilhões, 
deve ocupar uma área de 10 
mil hectares e gerar até 30 
mil empregos diretos.

O governador disse que 
vai analisar o projeto e solici-
tar um estudo técnico sobre 
a viabilidade das obras. “João 
Azevêdo foi muito recepti-
vo ao projeto por entender 
que é de grande importância 
econômica para o estado. O 
Porto de Águas Profundas vai 
alavancar a economia local e 
fortalecer ainda mais os mu-

nicípios paraibanos”, desta-
cou o presidente da Famup, 
George Coelho.

O Prefeito Egberto Ma-
druga afirmou que o mu-
nicípio possui capacidade 
para que o projeto do Porto 
de Águas Profundas, do Go-
verno da Paraíba, seja rea-
tivado bem como área para 
sua construção e potencial 
energético para atender o 
empreendimento. “Matara-
ca foi a primeira cidade a ter 
parque eólico, temos energia 
para atender cem por cento às 

necessidades do porto”, disse.
O Porto de Águas profun-

das terá capacidade para re-
ceber até oito navios de forma 
simultânea, com uma área de 
2.120 metros de atracagem e 
não interferirá na fauna ma-
rinha, como aconteceu em 
Suape, onde os ataques de 
tubarão se proliferou após a 
instalação do porto.

Participaram ainda da 
reunião o assessor técnico da 
Prefeitura de Mataraca, Ne-
wton Marinho; o delegado da 
Agência Nacional dos Trans-
portes Aquaviários, Giovanne 
Marinho e Fábio Bonifácio; o 
gerente de comércio exterior 
do grupo Guaraves, Moisés 
Pacelli Carvalho; o secretário 
de Infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e do Meio Am-
biente, Deusdete Queiroga; e 
a presidente da Companhia 
Docas da Paraíba (Docas-PB), 
Gilmara Temóteo.

Deputado articula reunião 
para implantação de leitos 

O deputado estadual 
Galego Souza (PP) esteve na 
cidade de Catolé do Rocha 
debatendo a possibilidade 
de implantação de dez leitos 
de UTI no Hospital Regional 
Américo Maia. De acordo com 
o parlamentar, o hospital aten-
de toda a população não só 
da cidade como também da 
região. O encontro teve a par-
ticipação do prefeito Laurinho 
Maia, do secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medeiros, 
a secretária Municipal de Saú-
de, dra. Paulina, vereadores 
de Catolé do Rocha e outras 
lideranças da região.

A importância do encon-
tro e a garantia, por parte do 
secretário Geraldo Medeiros, 
da implantação dos leitos foi 
comentada por Galego Sou-
za:  “O secretário garantiu a 
instalação de 10 leitos de UTI, 
equipados, que irão atender 
toda a população que precisar. 

Uma reunião muito produtiva, 
que nos dá a confiança de que, 
em breve, esses pleitos sejam 
atendidos pelo governador 
do estado, atendendo toda a 
população sertaneja. Ante-
riormente, eu já havia cobra-
do através do nosso gabinete 
ao secretário a instalação das 
UTIs naquele hospital já que 
pessoas que adoeceram du-
rante a pandemia tiveram que 
ser deslocados e os familiares 
ficaram sem ter notícias. Fico 
muito feliz em ser atendido e 
beneficiar Catolé e toda a re-
gião, até porque a população 
me cobrava como represen-
tante do povo sertanejo, esse 
pleito e eu sempre me esforcei 
para dar o melhor a todos os 
nossos companheiros e ir-
mãos sertanejos” comentou.

Galego ainda destacou 
que o secretário Geraldo 
Medeiros também garantiu 
recursos para a aquisição de 

equipamentos para a insta-
lação de um Centro de Ima-
gens em Catolé do Rocha. E 
tratou com o secretário sobre 
o hospital de São Bento, que 
está contando com a parceira 
do Governo do Estado para 
ser concluído. “Eu acho muito 
peso para que São Bento ad-
ministre um hospital daquele 
porte com UTI e 120 leitos, 
pode ser que o município 
arranje parceria, que possa 
carrear recursos federais, en-
tre outros. Eu estou pronto, 
como deputado, para dar a 
minha contribuição dentro 
das minhas condições tam-
bém para manter o hospital 
funcionando quando pronto. 
Acredito que o Progressistas, 
através de Daniella e Aguinal-
do, também farão a sua parte e 
vamos trabalhar para garantir 
dias melhores para o nosso 
povo e para a nossa região” 
arrematou o parlamentar.

Comitiva debateu 
investimetos que podem 
chegar a R$ 4,2 bilhões, 

e tem previsão de 
gerar 30 mil empregos
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Cidadania, Psol, Podemos, PSL e Novo foram os únicos a apoiarem mobilização para rejeitar o fundo de R$ 5,7 bilhões

Cinco partidos tentam barrar 
verba extra para campanhas
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Uma tentativa de bar-
rar o “fundão eleitoral” que 
praticamente triplicou os re-
passes públicos para campa-
nhas políticas teve o apoio de 
apenas cinco partidos. Cida-
dania, Psol, Podemos e PSL 
foram os únicos a apoiarem 
uma mobilização feita pelo 
Novo, para rejeitar o fundo 
de R$ 5,7 bilhões incluído na 
votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) no Con-
gresso na quinta-feira, 16. 
Atualmente, 24 partidos po-
líticos têm representação na 
Câmara dos Deputados.

O Novo apresentou ao 
plenário um pedido de altera-
ção do texto-principal, o cha-
mado “destaque”, para retirar 
das regras do Orçamento a 
previsão de um cálculo para 
o financiamento de campa-
nha. Com isso, o montante 
teria de ser definido na Lei 
Orçamentária Anual (LOA), a 
ser entregue pelo governo ao 
Congresso até agosto. Como 
há necessidade de cortar re-
cursos, isso dificultaria o au-
mento. O pedido, porém, não 
conseguiu convencer a maio-
ria das legendas.

A votação desse desta-
que apresentado pelo Novo 
foi simbólica, ou seja, sem a 
contagem nominal de votos. 
Dessa forma, não é possí-
vel saber exatamente como 

A decisão do Congresso de aumentar em R$ 5,7 bilhões o fundo eleitoral teve o apoio de 24 partidos no Parlamento

Foto: Agência Senado

Lei de Giambiagi 
e ICMS no Brasil

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Na obra As Leis Secretas da Economia: Revisitan-
do Roberto Campos e as Leis do Kafka, de autoria do 
economista Gustavo Franco (2012), na parte dedicada 
às Finanças Públicas, o autor cita a Lei de Giambiagi, 
mais precisamente de Fábio Giambiagi, um estudioso 
atual das enfermidades fiscais brasileiras: “Regras li-
mitadoras à conduta fiscal dos governantes são sem-
pre inúteis. Quando os governantes têm boa-fé, as re-
gras são desnecessárias; quando não têm, são sempre 
contornadas”. 

No Brasil, a desejabilidade de reforma do sistema 
tributário se tornou um ato contínuo e sequenciado. 
Nem bem o sistema passa por uma reforma e já ou-
tra se anuncia. Não precisamos ir muito longe ao tem-
po. O sistema tributário ainda vigente foi criado em 
1965/67, passou por uma ampla reforma em 1988 e 
desde o advento do Plano Real, de 1994, que já se fez 
e ainda se faz merecedor de mudanças para correção 
de suas distorções; pelos critérios normativos de efi-
ciência econômica, equidade, simplicidade e competi-
tividade fiscal.

Estamos em 2021, um quarto de século se passou 
desde que o Governo FHC, em 1995, propôs mudan-
ça na sistemática de tributação do País. Em 2003, o 
Governo Lula tentou realizar uma outra reforma. Em 
2010, o Senado apresentou proposta estratégica de 
mudança do referido sistema. Em 2013, o Governo Dil-
ma fez nova propositura de reforma tributária. Agora 
no governo Bolsonaro a discussão se renova, e mesmo 
assim o Sistema Tributário Constitucional não mudou; 
continua ineficiente, injusto e complexo.

É muito provável que o cidadão e a cidadã brasilei-
ra estejam sempre a indagar o porquê das dificuldades 
que impedem uma reforma tributária digna de por fim 
à tantas distorções fiscais. Há inúmeras dificuldades, 
mas a principal delas respeita à ausência da harmo-
nização tributária entre as administrações tributárias 
estaduais, cuja competência fiscal abrange a tributa-
ção, arrecadação e fiscalização do ICMS, principal re-
ceita tributária dos Estados.

O ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação) é regulado por uma lei federal, Lei Complementar 
87/1996, mas a sua cobrança é operacionalizada pelos 
Estados-membros. A referida lei federal é recepcionada 
em cada sistema tributário subnacional, de forma tal 
que existem vinte e sete diferentes regulações fiscais 
(Regulamentos do ICMS) na federação brasileira.

Nas operações interestaduais, a cobrança do ICMS 
ocorre pelo princípio misto (uma parte do imposto fica 
no Estado de origem e a outra no Estado de destino). 
Em alguns países ou regiões (a exemplo da União Eu-
ropeia) o IVA (ICMS no Brasil) é cobrado pelo princípio 
do destino, ou seja, a arrecadação do imposto vai para 
o Estado consumidor. Isto se torna possível devido à 
existência do fenômeno da harmonização tributária 
que garante o pacto federativo.

No Brasil, o pacto federativo é aviltadamente que-
brado pela famigerada “guerra fiscal” entre os Esta-
dos. Cada Estado apresenta forma própria de cobrar o 
ICMS e com liberdade e poder na concessão de incen-
tivos e benefícios fiscais (renúncia fiscal) para atração 
de empresas e plantas industriais para o seu território. 
Contudo, em Estados consumidores como os do Norte 
e Nordeste nem sempre a renúncia fiscal, via de regra, 
é compensatória.

A promessa de uma nova tributação sobre o con-
sumo, com o anúncio de um imposto sobre bens e ser-
viços (IBS), pela reforma dual do ICMS, parece com 
dificuldade de ser implementada, pela fusão das duas 
PECs (a da Câmara Federal e a do Senado) e a pande-
mia do Covid-19 em muito contribuiu para tal inércia.

Em relação à Lei de Giambiagi, poder-se-ia acres-
centar que nos Estados nordestinos, principalmente 
na Paraíba a regulação fiscal continua limitadora de 
seu desenvolvimento. Quanto ao governo Bolsonaro, 
caído e esparramado nos braços do Centrão, pouca 
coisa dele pode-se esperar em material de fiscalidade 
e accountability. 

votou cada parlamentar em 
relação a esse tema, especifi-
camente. A única votação no-
minal feita refere-se ao texto 
geral da LDO, que tratava de 
toda aplicação do dinheiro 
público no país, e não apenas 
de repasses para campanha.

As lideranças do Cidada-
nia, Psol e Podemos se mani-
festaram em apoio ao pedido 
do Novo. Cerca de 15 minu-
tos após o encerramento da 
votação, o PSL também se 
manifestou favorável. “Os de-
putados estão me acionando 
bastante para deixar regis-

trado somente que o partido 
é contra o fundo eleitoral nos 
moldes em que está”, disse o 
deputado general Peternel-
li (PSL-SP), em nome do seu 
partido.

Na Câmara, Cidadania 
(8), Psol (9), Podemos (10), 
PSL (53) e Novo (8) somam 
88 deputados, mas seriam 
necessários 257 votos para a 
aprovação do destaque.

Na quinta-feira (15), o 
Congresso decidiu turbinar 
o financiamento das campa-
nhas eleitorais de 2022, com 
uma mudança nas regras 

apresentada de última hora. 
A alteração na construção do 
Orçamento do próximo ano 
reserva R$ 5,7 bilhões para 
as campanhas do ano que 
vem. Esse montante (sem 
descontar a inflação) de di-
nheiro público representa 
um aumento de 185% em 
relação ao valor que os parti-
dos obtiveram em 2020 para 
as disputas municipais - R$ 2 
bilhões. É também mais que 
o triplo do que foi destinado 
às eleições de 2018, quando 
foi distribuído R$ 1,8 bilhão

Recesso parlamentar

Depoimentos à CPI da Covid ficam 
suspensos até o dia 3 de agosto

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Covid continuará traba-
lhando durante o recesso 
parlamentar, no entanto, 
no período, não haverá 
depoimentos nem delibe-
rações. O vice-presidente 
da comissão, senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
informou que as sessões 
serão retomadas em 3 de 
agosto.

A informação foi anun-
ciada ao final da sessão de 
quinta-feira (15), que ouviu 
o depoimento de Cristiano 
Carvalho, representante 
no Brasil da Davati Medi-
cal Supply. De acordo com 

o parlamentar, a equipe 
técnica da CPI prosseguirá 
analisando os documentos 
recebidos nesse período, e 
não está descartada a pos-
sibilidade de realização de 
diligências.

Em sessão no últi-
mo dia 6, o presidente da 
CPI da Covid, Omar Aziz 
(PSD-AM), disse que os 
trabalhos da comissão se-
guiriam mesmo durante o 
recesso parlamentar. “Não 
dá para tirar férias com 
pessoas sendo vítimas da 
covid”, justificou.

Em entrevista coletiva 
após a sessão, Randolfe ci-
tou dois depoimentos como 
prioritários para o retorno 
dos trabalhos: o do dono 
da Precisa Medicamentos, 

Francisco Maximiano, e do 
líder do governo na Câma-
ra, deputado Ricardo Bar-
ros (Progressistas-PR). O 
depoimento do empresário 
estava previsto para quar-
ta, 14, mas foi adiado por 
falta de tempo hábil para 
ser realizado.

Na avaliação da sena-
dora Eliziane Gama (Cida-
dania-MA), o período de 
recesso será útil para aná-
lise de documentos. “Du-
rante esses 15 dias nós va-
mos nos debruçar sobre os 
vários documentos que nós 
já temos e outros que serão 
solicitados, dentre eles al-
guns contratos que possi-
velmente também foram 
fechados, de intermediá-
rios da Davati”, informou.

Randolfe disse ainda 
ser “razoável” a apresen-
tação de um relatório final 
dos trabalhos da comissão 
em setembro.

CPI prorrogada
Na quarta,-feira (14), o 

presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), 
leu o requerimento de pror-
rogação da CPI da Covid. O 
rito aumentou em 90 dias 
os trabalhos da comissão.

A CPI da Covid foi ins-
talada em 27 de abril com 
prazo de três meses de 
funcionamento - o encerra-
mento estava previsto para 
7 de agosto. Com a prorro-
gação, a comissão poderá 
trabalhar até o começo de 
novembro.

Quadro de saúde de Bolsonaro evolui,  
mas ainda não há previsão de alta

O presidente Jair Bol-
sonaro passa bem e per-
manece evoluindo satisfa-
toriamente, com a conduta 
médica inalterada, informa 
boletim médico divulgado 
ontem pelo Hospital Vila 
Nova Star, na zona sul da ca-
pital paulista, onde o presi-
dente está internado.

Em nota, o hospital re-
força que não há previsão de 
alta médica. O comunicado 
não informa se o presidente 
está se alimentando bem pela 
via oral, conforme previsto.

Segundo nota sobre o 
estado de saúde do presiden-
te divulgada na quinta-feira 
(15) à noite, a sonda nasogás-
trica - para levar alimentos e 
hidratação diretamente ao 
estômago - havia sido remo-

vida e para hoje de manhã es-
tava prevista a retomada da 
alimentação pela via oral.

O texto é assinado pelo 
médico Antônio Macedo, 
cirurgião-chefe que acom-
panha o presidente, bem 
como o cardiologista do pre-
sidente, Ricardo Camarinha, 
o médico clínico e cardiolo-
gista Leandro Echenique, o 
diretor médico do hospital, 
Antônio Antonietto, e o dire-

tor-geral do hospital, Pedro 
Henrique Loretti.

Bolsonaro deu entra-
da no hospital na noite de 
quarta-feira, 14, transferi-
do de Brasília, após sentir 
dores na região abdominal. 
Segundo diagnóstico médi-
co, o presidente sofreu uma 
obstrução no tubo digestivo 
por causa de dobra do intes-
tino, o que impedia a passa-
gem de alimentos.

Camila Turtelli
Agência Estado

Cássia Miranda
Agência Estado

Pedro Caramuru
Agência Estado
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Alemanha é o país mais atingido pelas inundações causadas pelas chuvas, com 106 vítimas e dezenas de desaparecidos

Temporal na Europa deixa, ao 
menos, 126 pessoas mortas
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Agência Estado

Inundações causadas por 
violentas chuvas varreram uma 
faixa da Europa Ocidental na úl-
tima quinta-feira, matando ao 
menos 126 pessoas, arrastando 
vilarejos inteiros em águas mar-
rons e revirando carros após um 
temporal de verão (no Hemis-
fério Norte) em níveis que não 
eram vistos na região havia um 
século.

Pelo menos 106 pessoas 
morreram na Alemanha, o país 
mais atingido, onde vilarejos in-
teiros ficaram isolados. Algumas 
casas foram arrastadas quando 
um afluente do Rio Reno trans-
bordou. Com o cair da noite de 
quinta-feira, cresceu o temor de 
que o número de mortos pudes-
se aumentar, diante das dezenas 
de desaparecidos.

Mais de 200 mil casas fica-
ram sem eletricidade. Em Colô-
nia, várias pessoas morreram, 
e outras estão desaparecidas 
depois que um deslizamento 
de terra provocado pelas for-
tes chuvas atingiu uma série 
de casas ontem. No município 
de Erftstadt-Blessem, “as casas 
foram, em grande parte, arras-
tadas pela água, e algumas de-
sabaram. Várias pessoas estão 
desaparecidas”, tuitaram as 
autoridades de Colônia.

“Recebemos chamadas de 
emergência de residências, mas 
às vezes não é possível atendê
-los”, afirmam as autoridades 
desta localidade a menos de 40 
quilômetros de Colônia.

Na Bélgica, pelo menos 20 
pessoas morreram, o que levou 
o primeiro-ministro Alexander 
de Croo a apelar por ajuda inter-
nacional. Inundações severas 
também afetaram a Holanda, 
Luxemburgo e Suíça, e alertas 
foram emitidos em mais de uma 
dúzia de regiões da França.

Falando de Washington, 

onde está em visita oficial para 
se encontrar com o presidente 
Joe Biden, a chanceler alemã, 
Angela Merkel, disse que pala-
vras como chuva forte e inun-
dação são insuficientes para 
descrever o nível da tragédia. 
“Nessas horas, lugares pacíficos 
estão passando por uma catás-
trofe”, disse Merkel, descreven-
do seu choque ao ver relatos de 
pessoas presas em telhados em 
seu país. Segundo ela, algumas 
pessoas morreram afogadas nos 
porões de suas casas, e alguns 
bombeiros morreram ao tentar 
resgatá-las.

A tempestade extraordi-
nária - em níveis não vistos na 
região nos últimos 100 anos - 
desencadeou apelos para que 
se acelerem as ações contra as 
mudanças climáticas e a prote-
ção contra enchentes em meio 
a eventos climáticos irregulares.

A tragédia ocorre um dia 
depois de a União Europeia 
anunciar planos ambiciosos 
para reduzir, em menos de uma 
década, as emissões líquidas de 
gases do efeito estufa em pelo 
menos 55% abaixo dos níveis 
de 1990. Nas partes mais atin-
gidas da Alemanha, a precipi-
tação em apenas 24 horas foi 
o dobro da média normal para 
todo o mês de julho, de acordo 
com o Deutscher Wetterdienst, 
a agência meteorológica alemã.

Pelo menos 28 pessoas 
morreram no Estado da Re-
nânia-Palatinado. Uma região 
conhecida por sua produção de 
vinho, os vilarejos ao longo do 
Vale Ahr foram engolidos pelas 
águas das enchentes. “De onde 
vem toda essa chuva? É uma lou-
cura. Houve estrondos espanto-
sos”, disse Annemarie Müller, da 
localidade de Mayen. “Em 2016 
vivemos grandes inundações, 
mas estas estão ainda piores”, 
disse Uli Walsdorf, subchefe dos 
bombeiros de Mayen.

Operação conjunta

Portugal, Espanha e Reino Unido 
realizam ação contra tráfico infantil
Agência Brasil/RTP 

Portugal coordenou, 
juntamente com a Espa-
nha e Reino Unido, uma 
operação em toda a Europa 
contra o tráfico de crianças, 
tendo sido identificados 92 
menores, anunciou ontem 
a Europol, a agência de po-
lícia unificada da Europa.

Em comunicado,  a 
Europol revela que a ação 
conjunta ocorreu entre 28 
de junho e 4 de julho, en-
volveu 18 países europeus 
e foi apoiada pela agência 
europeia de controle de 
fronteiras Frontex.

Segundo a Europol, a 

operação teve por objetivo 
localizar menores desacom-
panhados ou que fugiram 
de centros de acolhimentos, 
uma vez que este grupo de 
crianças é frequentemen-
te denunciado pelo uso de 
documentos falsos.

A Europol também 
fiscaliza casos de menores 
detectados nas fronteiras, 
bem como aqueles que via-
jam dentro da União Euro-
peia ou países associados 
ao espaço Schengen.

Outro foco desta ope-
ração foi o crime interno 
no bloco, onde as crianças 
são frequentemente trafi-
cadas por familiares para 

mendigar, praticar crimes e 
para atividades que envol-
vem exploração sexual. A 
operação visou ainda redes 
criminosas e facilitadores 
envolvidos no tráfico de 
seres humanos que usam 
documentos fraudulentos.

A Europol revelou que 
foram detidas 175 pessoas; 
78 suspeitos foram identifi-
cados e foram iniciadas 181 
novas investigações.

A operação permitiu 
identificar 187 potenciais 
vítimas de tráfico de se-
res humanos, 92 das quais 
eram menores. A operação 
conjunta envolveu polícias 
de vários países europeus, 

agências de imigração e 
controle de fronteiras, ser-
viços de assistência social 
e proteção à criança, en-
tidades que fiscalizam os 
transportes e agentes de 
inspeção do trabalho.

De acordo com a Eu-
ropol, as autoridades en-
volvidas concentraram-se 
nas passagens de fronteira 
e nos principais centros de 
transporte para identificar 
potenciais vítimas e suspei-
tos de tráfico de seres hu-
manos. Cada país adaptou 
a sua atividade de acordo 
com os tipos de tráfico de 
crianças prevalentes no 
país, informou a polícia.

Agência Estado

O Exército sul-africano 
mobilizou seus reservistas, 
e o governo se prepara para 
enviar milhares de soldados 
às ruas para conter a violên-
cia que abala o país há quase 
uma semana e já deixou 117 
mortos.

Em entrevista coletiva 
na última quinta-feira, a mi-
nistra interina do gabinete do 
presidente Cyril Ramaphosa, 
Khumbudzo Ntshavheni, 
explicou que 26 das mortes 
ocorreram na região de Johan-
nesburgo e 91 na Província de 
KwaZulu-Natal, lar do grupo 
étnico zulu. Além disso, 2.203 
pessoas foram presas.

Johannesburgo estava 
em relativamente calma an-
teontem, após uma onda de 
saques e incêndios que se 
espalhou no fim de semana 
na esteira dos primeiros inci-
dentes na região zulu (leste), 
ligados à prisão do ex-presi-
dente Jacob Zuma.

Por conta própria, em 
um país onde poucos podem 
contar com um Estado croni-
camente deficiente, vários mo-
radores começaram a limpar 
e reparar os estragos.

No centro de Johannes-
burgo, muitas lojas permane-
ceram fechadas anteontem, 
enquanto alguns comercian-
tes, proprietários e funcioná-
rios esvaziavam suas vitrines. 
As ruas estavam bloqueadas 
por barricadas e carcaças de 
carros incendiados.

“Os danos são terríveis. 
As pessoas estão tentando sal-
var o que podem”, relatou Mi-
chael Sun, chefe da segurança 
na capital econômica do país, 
do partido de oposição Alian-
ça Democrática. “E a pior par-
te é que muitos comerciantes 
não têm seguro. Eles não têm 
a quem recorrer para pedir 
indenização.”

A rodovia que liga Johan-
nesburgo a Durban foi libera-
da de seus últimos bloqueios, 
colocados no dia seguinte à 
prisão de Jacob Zuma. Envol-
vido em vários escândalos 
de corrupção, o ex-presiden-
te continua popular em sua 
região de origem.

O surto de violência é 
alimentado por problemas 
sociais pre-existentes, como 
extrema desigualdade, de-
semprego e altos níveis de 
criminalidade no país, além 
da pandemia de covid-19.

África do Sul: Exército 
irá combater violência Canadá vai abrir fronteiras para 

viajantes vacinados em setembro
Sofia Aguiar
Agência Estado

O primeiro-ministro 
do Canadá, Justin Trudeau, 
anunciou, ontem, que o país 
deve abrir as fronteiras 
para viajantes vacinados 
com as duas doses dos imu-
nizantes contra a covid-19 
a partir de setembro. Em 
uma reunião com líderes 
regionais canadenses, ele 
afirmou que, se as tendên-
cias atuais continuarem, “o 
Canadá estaria em uma po-
sição para receber viajan-
tes totalmente vacinados 
de todos os países no início 
de setembro”.

Segundo noticiou o 
Guardian, foi apontado 
que o número de casos e 
doenças graves continuam 
diminuindo em todo o país 
à medida que as taxas de 
vacinação aumentam. Na 
reunião, também foram 
discutidos planos para co-
meçar a permitir que cida-
dãos dos Estados Unidos 

e residentes permanentes 
no Canadá vacinados com 
as duas doses dos imuni-
zantes possam entrar no 
país a partir de meados de 
agosto para viagens não es-
senciais.

O New York Times 
relata que as autoridades 
regionais do Canadá re-
centemente suspenderam 
as restrições, já que as 
hospitalizações e mortes 
relacionadas à covid estão 
diminuindo. No entanto, na 
semana passada, Trudeau 
disse que os viajantes es-
trangeiros não vacinados 
que entram no país eram 
um cenário “que não vai 
acontecer por um bom 
tempo”.

Em contrapart ida , 
às vésperas do início das 
Olimpíadas de Tóquio, a 
Reuters noticia que um 
membro da delegação da 
Nigéria está hospitalizado 
no Japão com covid-19. A 
emissora de TV Asahi re-
latou que o indivíduo, um 

não atleta de 60 anos da 
delegação nigeriana, testou 
positivo na noite da última  
quinta-feira no aeroporto 
com sintomas leves. Ele foi 
hospitalizado por causa da 
idade e condições pré-exis-
tentes.

Rússia
Pelo quarto dia conse-

cutivo, a Rússia relatou, on-
tem, recorde no número de 
mortes em 24 horas, com 
799 óbitos relacionados 
ao coronavírus. De acordo 
com a Reuters, também 
foram reportados 25.704 
novos casos da doença.

Ontem, a Indonésia 
também informou um au-
mento recorde de 1.025 
mortes de covid em 24 ho-
ras. A Reuters diz que o país 
do sudeste asiático também 
relatou 54 mil novas infec-
ções por coronavírus.

Na recuperação sobre 
os efeitos da pandemia, 
ontem, segundo afirmou 
o presidente da China, Xi 

Jinping, o país forneceu 
mais de 500 milhões de 
doses de vacinas a outros 
países em desenvolvimen-
to e fornecerá outros US$ 
3 bilhões em ajuda nos 
próximos três anos para 
apoiar as respostas nacio-
nais contra a covid-19 e 
a recuperação econômica 
e social em outros países 
em desenvolvimento. De 
acordo com ele, a China 
também financiou a fun-
dação de um fundo para 
a Cooperação Econômica 
Ásia-Pacífico (APEC) no 
combate à doença e recu-
peração econômica.

Xi ainda disse que 
a nação asiática apoia a 
renúncia dos direitos de 
propriedade intelectual 
sobre as vacinas e traba-
lhará com outras partes 
para pressionar por uma 
decisão rápida da Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC) e outras instituições 
internacionais, conforme 
relata o Global Times.

A operação em toda a Europa permitiu identificar 187 potenciais vítimas de tráfico de seres humanos, 92 das quais eram menores

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Cerca de 85% dos profissionais do país exercem atividades com vínculo de pessoa jurídica, bastante afetada pelas mudanças

A reforma tributária que tra-
mita no Congresso Federal com 
a proposta de modificar a forma 
que o imposto de renda é cobra-
do pode obrigar médicos e de-
mais profissionais liberais a pa-
gar uma alíquota maior. Um dos 
itens apresentados no projeto de 
Lei 2337/21 afeta diretamente a 
“pejotização”, que é um mecanis-
mo legal onde trabalhadores e 
profissionais liberais usam a pes-
soa jurídica (PJ) para exercer um 
trabalho em que o vínculo seria 
de pessoa física.

Essa previsão é possível por-
que na segunda fase da reforma, 
é discutida a tributação sobre lu-
cros e dividendos, que são isen-
tos de tributação desde 1995. 
O economista Acilino Alberto 
Madeira Neto, doutorando em 
economia pela Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coim-
bra e doutor em sociologia pela 
Universidade Federal da Paraíba, 
explica que a maioria dos médi-
cos tem vínculo empregatício via 
pessoa jurídica, pelo menos 85% 
dos profissionais  no Brasil.

“Os médicos vão ser impacta-
dos porque no bojo dessa refor-
ma existe um ataque frontal ao 
que se chama ‘pejotização’, que é 
a transformação em pessoas ju-
rídicas de atividade de renda na-
tural de pessoas físicas, é o caso 
dos médicos e dos profissionais 
liberais”, explica. O economista 
reforça que, se forem tributados 
como pessoas físicas, auferindo 
renda natural de pessoas físicas, 
os profissionais da área médica  
passam a contar para a tabela 
progressiva mensal do imposto 
de renda.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Reforma deve elevar carga 
tributária paga por médicos 

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | Colaborador

Tenho observado que muita gente não 
gosta muito de pensar. No dia a dia vejo 
muitos profissionais procurando se eximir 
e transferindo a responsabilidade para a 
sua chefia.

Entram na sala do chefe e dizem: 
estamos com um problema assim e 
assado. O que o(a) senhor(a) acha que 
devemos fazer? Quando me procuram 
com este tipo de comportamento, eu fico 
em silêncio, faço uma cara de “pastel”, não 
digo nada a respeito e somente pergunto: 
Você fez os 5Ps?

Parar, pensar, processar, ponderar 
e propor são verbos essenciais que a 
maioria das pessoas nos ambientes 
organizacionais não gostam de praticar. 
Preferem que os outros pensem por elas, 

porque pensar dá trabalho!
Hoje uma das competências gerenciais 

mais importantes é a do pensamento 
analítico que nada mais é do que encontrar 
uma variedade de soluções alternativas 
para resolver problemas e/ou aproveitar 
oportunidades, que aliada à competência 
da criatividade, que é percorrer caminhos 
diferentes dos usuais para obter resultados 
melhores, fazem uma grande diferença na 
performance das empresas.

Agora, se na sua empresa isso ainda 
acontece, sugiro iniciar um processo 
de transformação cultural e isso não se 
consegue da noite para o dia. Deve começar 
com a principal liderança incentivando 
os seus colaboradores a adotarem estes 
comportamentos, sendo tolerante com os 

erros e premiando os acertos.
Eu já vi algumas organizações de 

vanguarda criarem o que chamamos de 
PGI – Programa de Geração de Ideias 
– onde a prática dos 5Ps é incentivada 
de uma forma estruturada. Quem mais 
entende do que acontece na sua área, 
departamento ou setor, são as próprias 
pessoas que lá trabalham. Elas precisam 
ser motivadas a exercitarem a arte de 
pensar sem medo de errar.

Elaboram-se as regras para a 
apresentação das equipes com os seus 
projetos e planos de ação voltados tanto 
para o aumento da receita, como para a 
redução de custos e despesas sem perda da 
qualidade. Cria-se um comitê de avaliação 
com regras claras e os três projetos ou 

planos de ação que darão os melhores 
resultados para o negócio são premiados.

No primeiro momento, através de 
reconhecimento simbólico como medalhas 
e troféus. Após a implantação destes 
projetos e planos de ação, são apurados 
os resultados reais e comparados com 
os previstos. Dando tudo certo conforme 
o planejado, de 5% a 10% do resultado 
obtido pela empresa são distribuídos 
como prêmio aos integrantes dos grupos 
de trabalho que criaram e executaram as 
atividades. 

Vejo essa prática como um bom 
caminho a ser percorrido porque há muito 
tempo eu aprendi a substituir a primeira 
pessoa do singular pela primeira pessoa do 
plural. Nunca eu, sempre nós!

Pensar dá trabalho?

Quando há transformação 
em pessoa jurídica de uma 
atividade de renda natural 

de pessoa física

Pejotização

Ibovespa 

0,01%
R$ 5,115

-0,05%
R$ 6,038

-0,45%
R$ 7,041

-1,18%
125.960 pts

Conselho pede exclusão de profissionais da proposta
O Conselho Federal de Medicina 

(CFM) enviou no dia 9 de julho um 
ofício assinado pelo presidente do 
órgão classista, Mauro Ribeiro, pe-
dindo a exclusão dos médicos orga-
nizados em forma de pessoa jurídica 
da proposta de reforma. Para o CFM, 
nos termos propostos “a oneração 
tributária impactaria sobremaneira 
a profissão médica, já tão combali-
da e esgarçada no justo e necessá-
rio combate à pandemia”. O ofício 
pondera ainda que um ônus fiscal 
adicional levaria as sociedades e os 
profissionais médicos ao limiar da 
inviabilidade da profissão.

“Qualquer encargo adicional de 
tributação dos dividendos colocaria 
a carga tributária que recai sobre o 
profissional médico em níveis mui-
to próximos de um confisco. Por 
isso, solicitamos que eventual ad-
vento da tributação de dividendos 
traga como exceção na sua sujeição 
passiva os profissionais liberais 
organizados em forma de pessoa 
jurídica, notadamente aqueles in-
tegrantes das sociedades médicas”, 
afirmou o presidente.

Acilino Alberto Madeira Neto 
comenta que, caso aconteça essa 
modificação, que ainda vai ser dis-
cutida amplamente no Congresso, 
os médicos e demais profissionais 
liberais passariam a deduzir despe-
sas como qualquer trabalhador que 
aufere renda proveniente cuja fonte 
seja o trabalho. “Ele vai declarar nor-
malmente o imposto de renda como 
qualquer trabalhador que aufira ren-
da. Mas isso vai ser discutido, existe 
o lobby (poder de influência) e pode 
ser que isso possa ter mudanças, vai 
passar por um processo de discus-
são parlamentar”, comentou.

Caso a nova tributação passe 
sem modificações, o economista 
acredita que essa mudança para os 
médicos não deve incidir nos usuá-
rios do serviço particular de saúde. 
“Para o paciente não importa, im-
porta para o médico. Antigamente 
até diziam que se for com recibo é 
um valor, sem recibo é outro, mas 
agora, não tem mais isso. Como a 
tributação optada pelos médicos 
é pelo Simples Nacional, não tem 
mais essa necessidade. Essa mu-

dança não deve gerar um custo a 
mais”, explicou Acilino.

Conforme o economista, do 
ponto de vista da justiça fiscal, a 
proposta não é ruim, usando como 
argumento o pressuposto pensa-
do pelo economista clássico Adam 
Smith em que a renda deve ser tri-
butada progressivamente. “Quem 
ganha mais, paga mais. Não tem 

como pensar em produzir eficiên-
cia econômica e justiça fiscal que é 
um trade off (escolha conflituosa) 
da economia da tributação, com um 
médico que aufere uma renda de R$ 
40 mil, R$ 50 mil ao mês, pagando 
3% ou 4% de imposto de renda, 
quando um trabalhador comum vai 
pagar, proporcionalmente, muito 
mais do que ele”, concluiu.

Em julho do ano passado, foi apresentada a primeira etapa da reforma (PL no 
3.887/2020), que propõe a substituição do Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) pela Contribuição sobre 
Bens e Serviços (“CBS”). A segunda etapa, apresentada no fim de junho deste ano, 
propõe a reformulação da tributação do Imposto de Renda das pessoas físicas, pessoas 
jurídicas e investimentos.
Um relatório preliminar da segunda fase, divulgado na última quarta-feira (14), o 
relator da proposta, o deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), retira, na opinião de 
tributaristas, algumas “mudanças excessivas” que constavam inicialmente, como o fim 
da tributação de lucros e dividendos sobre empresas de um mesmo grupo e a retirada 
do come-cotas nos fundos imobiliários ou de investimento em agricultura. A proposta 
segue sendo debatida na Câmara Federal.

Tramitação do projeto

Foto: Freepik

Categoria alega que encargos adicionais 
previstos no texto elevariam a carga 
tributária que recai sobre o profissional 
a níveis próximos de um confisco
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Interessados devem realizar cadastro exclusivamente pela internet até as 23h59 do próximo dia 29 de julho 

Até o momento, cerca 
de 16 mil pessoas foram ins-
critas no concurso público 
da Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde (PB Saúde), 
para a contratação de 326 
vagas destinadas aos pro-
fissionais de Ensino Médio, 
Técnico e Superior. Foram 
retificadas no edital algumas 
informações referentes ao 
piso salarial, correção de jor-
nadas de trabalho especiais 
definidas em Lei e exclusão 
de experiência como requi-
sito de concorrência para 
alguns cargos. As inscrições 
podem ser realizadas até as 
23h59 do dia 29 de julho, 
exclusivamente pela internet 
no site da Fundação Vunesp 
(www.vunesp.com.br).

A maior concentração 
de inscritos tem sido para as 
vagas de auxiliar administra-

tivo, assistente administrati-
vo, técnico em enfermagem, 
técnico em radiologia e en-
fermeiro, segundo informa-
ções divulgadas pela Secre-
taria de Saúde da Paraíba.

O secretário executivo 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e diretor supe-
rintendente da PB Saúde, 
Daniel Beltrammi, ressalta a 
importância deste concurso 

para a geração de emprego 
e renda. “Já são pouco mais 
de 16 mil inscritos. Em tem-
pos de pandemia, esta é uma 
oportunidade fundamental, 
diante de tantas restrições 
no mercado de trabalho. A 
oferta de empregos formais 
é uma oportunidade de ga-
rantir ainda mais seguridade 
social e dignidade para as 
áreas de trabalho descritas 
no edital”, frisou.

O pagamento da taxa de 
inscrição varia de R$ 50 a R$ 
90, podendo ser efetuado até 
o dia 30 de julho de 2021.
Quando admitidos, os pro-
fissionais contarão com salá-
rios mensais que podem va-
riar de R$ 1.100 a R$ 3.300. 
Com a retificação, o maior 
salário passa a ser R$ 6.600 
reais, na função de Engenhei-
ro do Trabalho. As provas es-
tão previstas para acontecer 
no dia 5 de setembro, na ca-
pital paraibana João Pessoa.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Concurso público da PB Saúde 
tem mais de 16 mil inscrições
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A oferta de 
empregos formais é 

uma oportunidade de 
garantir ainda mais 
seguridade social e 

dignidade para as áreas 
de trabalho descritas 

no edital 

Preços de carne e ovos vão 
superar de novo a inflação

Com a renda comprimi-
da e o desemprego em alta, 
ter carne vermelha no prato 
pesará cada vez mais no bol-
so dos brasileiros. E o cenário 
não será diferente se a alter-
nativa escolhida for o frango, 
os ovos ou a carne de porco. 
Especialistas projetam que a 
inflação para as proteínas vai 
superar a marca de 10% este 
ano, após já ter disparado em 
2020. O aumento previsto 
para 2021 está bem acima da 
estimativa para a inflação ofi-
cial (IPCA), de 5,9%.

De acordo com a consul-
toria LCA, a maior alta neste 
ano continuará sendo no pre-
ço da carne de boi (17,6%), 
seguida da de porco (15,1%) 
e de frango (11,8%). Alter-
nativa às carnes, o valor do 
ovo de galinha também deve 

subir (7,6%). Já a Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras) prevê um aumento 
nos preços do frango entre 
10% e 15% já no fim de julho 
e início de agosto.

Essas previsões chegam 
num momento de queda de 
popularidade do presidente 
Jair Bolsonaro, que já recla-
mou em público do reajuste 
dos preços da carne, do ar-
roz, do gás de cozinha e dos 
combustíveis.

Razões do aumento
Segundo o presidente 

da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), Ri-
cardo Santin, as razões para 
o aumento da carne bovina 
diferem dos motivos para as 
outras proteínas. Enquanto 
os produtores de gado tive-
ram redução na produção e 
maior exportação, a culpa 
pelo preço maior do frango, 
do porco e dos ovos recai so-

bre os insumos para a criação 
dos animais.

De acordo com dados 
da Embrapa, os custos de 
produção em geral subi-
ram 52,30%, para o frango, 
e 47,53%, para os suínos, 
nos últimos 12 meses. Ma-
térias-primas para a ração, o 
milho teve alta de preços de 
68,8% em 2020, enquanto a 
soja ficou 79,4% mais cara 
no atacado. As projeções 
para 2021 são de aumento 
de 39,8%, para o milho, e de 
7,2%, para a soja.

Os produtores alegam 
que a única saída é o repasse 
dos custos para os preços ao 
longo da cadeia, até chegar 
às gôndolas dos supermer-
cados. Santin explica que, 
até agora, os frangos comer-
cializados na ponta foram 
criados, por exemplo, com o 
milho vendido a R$ 50 a saca 
- valor que disparou para R$ 
90 nos últimos meses.

Lorenna Rodrigues e 
Fabrício de Castro
Agência Estado

A população vegetaria-
na e vegana de João Pessoa, 
estimada em pelo menos 80 
mil pessoas segundo dados 
da Sociedade Vegetariana 
Brasileira (SVB), passou 
a contar desde o dia 7 de 
julho com o “Açougue Ve-
gano”. Apesar do nome, o 
público que não consome 
alimentos de origem animal 
não vai encontrar um frigo-
rífico no estabelecimento. 
Trata-se de uma franquia 
de restaurantes que abriu 
sua primeira unidade na 
Paraíba, mais especifica-
mente no espaço gourmet 
do Manaíra Shopping, em 
João Pessoa.

A novidade foi trazida 
à capital por meio como 

realização de um sonho do 
advogado criminal Paulo 
de Lucena e de sua espo-
sa, a enfermeira Fabiane 
Lucena, os donos da fran-

quia pessoense. Paulo de 
Lucena comentou que há 
cerca de seis anos estuda-
va possibilidades para se 
tornar empreendedor no 

segmento da alimentação 
e percebeu que havia um 
mercado em potencial jun-
to ao público vegano.

“Para nossa região, es-
pecificamente em João Pes-
soa, tínhamos a certeza de 
que seria bem aceito, prin-
cipalmente por ter concei-
to, algo muito presente nos 
produtos e no serviço do 
Açougue Vegano”, comen-
ta. No Brasil, embora não 
exista, ainda, uma pesqui-
sa específica sobre o tema, 
empresários do setor consi-
deram que houve um salto 
de 40% no consumo de pro-
dutos veganos nos últimos 
dois anos.

Segundo uma pesquisa 
de 2018 do Datafolha, 60% 
dos brasileiros demonstra-
ram interesse em reduzir 
o consumo de carne e 73% 

sentiram falta de informa-
ções sobre como elas são 
produzidas. E uma outra, 
realizada pelo Ibope, reve-
lou que houve um cresci-
mento de 75% - entre 2012 
e 2018 - de pessoas que se 
declararam vegetarianas 
nas grandes Regiões Metro-
politanas, como São Paulo e 
Rio de Janeiro.

Entre opções do car-
dápio do Açougue Vega-
no em João Pessoa estão a 
coxinha de jaca, premiada 
pela Sociedade Vegetariana 
Brasileira, os espetinhos de 
soja, feijoada vegana, entre 
outros pratos como strogo-
noff, picadinho e até moque-
ca de banana da terra. Para 
refeições mais rápidas, há 
lanches como hamburguer e 
hot vegan, versão cuja salsi-
cha é à base de soja.

Além da oportunidade 
de comer no próprio local, 
os clientes também podem 
comprar alguns dos produ-
tos que vêm na versão con-

gelada, para consumo em 
casa. O novo estabelecimen-
to também vai funcionar na 
versão entrega, tanto direta-
mente junto ao restaurante, 

quanto via aplicativos.
No Brasil, 14% da po-

pulação se declara vegeta-
riana, segundo pesquisa do 
IBOPE Inteligência conduzi-
da em abril de 2018. Nas Re-
giões Metropolitanas de São 
Paulo, Curitiba, Recife e Rio 
de Janeiro este percentual 
sobe para 16%. A estatística 
representa um crescimento 
de 75% em relação a 2012, 
quando a mesma pesqui-
sa indicou que a proporção 
da população brasileira nas 
Regiões Metropolitanas que 
se declararam vegetarianas 
era de 8% . Atualmente, isto 
representa quase 30 mi-
lhões de brasileiros que se 
declaram adeptos a esta op-
ção alimentar – um número 
maior do que as populações 
de toda a Austrália e Nova 
Zelândia juntas.

JP ganha restaurante para atender público vegano
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Estima-se que houve 
crescimento de 40% na 
preferência de produtos 
veganos em dois anos

Consumo
Entre os produtos 
estão a premiada 

coxinha de jaca e a 
feijoada vegana

Cardápio

Relatório da Anvisa

Mercado de medicamentos é 
concentrado em 64 empresas

Das 224 empresas 
que atuam no setor farma-
cêutico do país, apenas 64 
delas totalizaram, juntas, 
um faturamento de R$ 
74,6 bilhões em 2019, cor-
respondendo a 86,8% do 
mercado naquele ano. Elas 
foram responsáveis por 
73% das embalagens de 
medicamentos vendidas. 
Os dados são do Anuário 
Estatístico do Mercado 
Farmacêutico da Secreta-
ria Executiva da Câmara 
de Regulação do Merca-
do de Medicamentos, da 
Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa).
No total, em 2019, 

mais de 5,3 bilhões de uni-
dades foram comercializa-
das no país, com R$ 85,9 
bilhões em faturamento. O 
preço médio global prati-
cado por medicamento foi 
de R$ 16,34.

De acordo com a pu-
blicação, em 2019, as 
empresas com registro 
de medicamentos com 
comercialização estavam 
distribuídas em 14 unida-
des da federação. A maior 
concentração de indús-
trias farmacêuticas foi 
verificada no Estado de 
São Paulo, que, sozinho, 
responde por 56,25% do 

total de empresas do setor 
no país, detendo 76,85% 
do faturamento e 64,89% 
da quantidade de embala-
gens comercializadas.

Destaca-se também a 
participação de Goiás em 
termos de quantidade de 
unidades vendidas, com 
14,61% do total, segunda 
posição nesse quesito, e 
4,34% do faturamento. Ou-
tros estados em destaque 
são o Rio de Janeiro, com 
10,14% do faturamento to-
tal do setor e com 5,69% da 
quantidade de embalagens 
comercializadas no país, 
e o Paraná, com 3,77% do 
faturamento e 5,78% das 
embalagens.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Juntas, as principais companhias farmacêuticas tiveram um faturamento de R$ 74,6 bilhões em 2019
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Chegada da terceira idade pode significar a oportunidade para realização de sonhos antigos e a descoberta de novas habilidades

A chegada da terceira idade 
pode significar a oportunidade 
para realização de sonhos antigos 
e a descoberta de novas habilida-
des. O empreendedorismo na ter-
ceira idade é uma ótima alternati-
va para aquele idoso que acabou 
de se aposentar, mas quer conti-
nuar produtivo

Meriland Filgueira, 79 anos, 
é professora aposentada do Curso 
Letras-Francês da UFPB. Filha de 
costureira, a arte do fuxico sempre 
esteve presente na sua vida, pois 
desde criança observava a mãe fa-
zer trabalhos manuais.

“Desde criança eu já tinha fa-
miliaridade com agulha. Quando 
minha mãe fazia fuxico, eu olhava 
e ajudava um pouquinho, já que 
naquela época as máquinas de 
costura não tinham esses pontos, 
então, eu ajudava no acabamento 
para o tecido não desfiar, o chulea-
do”, explicou.

Meriland só passou a se de-
dicar a arte do fuxico depois que 
se aposentou, aos 50 anos. Ela co-
meçou a colocar algumas peças no 
Mercado de Artesanato, em Tam-
baú, e depois começou a expor 
profissionalmente no Programa de 
Artesanato Paraibano (PAP).

A professora aposentada de 
francês considera a arte do fuxico 
uma terapia. 

“Se eu não fizesse fuxico, tal-
vez estivesse doente. Tenho mui-
tos problemas de coluna. O fuxico 
é uma terapia para minha mente, 
me proporciona uma satisfação 
muito grande quando o cliente 
leva pra casa. Me sinto realizada”, 
afirmou.

Além disso é uma forma de 
manter a memória de sua mãe 
sempre viva. “Minha mãe faleceu 
aos 91 anos, mas ainda teve a sa-
tisfação de me ver expondo no PAP. 
Ela até brincava comigo: Minha fi-
lha vai passar a vida toda fazendo 
fuxico?”, relembrou com saudade.

Empreendedorismo é alternativa 
para o idoso continuar produtivo

Empresa de gastronomia com 
30 anos de história e tradição

Já o empresário Marcos 
Fernando Mozzini, 60 anos, 
era gerente de uma agência 
do Banco do Brasil no Rio 
Grande do Sul, mas pediu 
transferência para a Paraí-
ba porque tem asma, e seu 
médico lhe sugeriu morar no 
Nordeste. Sua esposa Silvana 
Mozzini, 60 anos, sempre teve 
o dom da gastronomia, então 
juntos tiveram a ideia de inau-
gurar uma pizzaria em João 
Pessoa, a Família Muccini. 
O casal funciona muito bem 
juntos, tanto no amor quanto 
nos negócios.

“Minha esposa sempre 
teve o dom da gastronomia, 
ela expressa seu amor através 
da comida. Quando viemos 
para cá, Silvana ficou coman-
dando a cozinha e eu ajudei 
no gerenciamento do restau-
rante. Há casos de chefes de 
sucesso, mas que acabam fa-
lindo porque não conseguiam 
administrar. Quando a pizza-
ria começou a ser rentável e 
a dar lucro, pedi demissão do 
banco”, disse. 

Lá se vão 30 anos de his-
tória e tradição, sendo consi-
derado uma das pizzarias mais 
requisitadas na capital parai-
bana. Apesar de serem jovens, 
Marcos Fernando e Silvana 
Mozzin apresentam o perfil 
de empreendedor que perma-
necerão com seu negócio na 
terceira idade. O casal recebe 
consultoria empresarial e de 
mídias digitais do Sebrae-PB 
há muitos anos. “O Sebrae-PB 
é um parceiro da gente, nos 
ajudou bastante a impulsionar 
o nosso negócio”, declarou.

Uma característica dos 
negócios no cenário atual, 
segundo a gestora de Turis-
mo e Economia Criativa  do 
Sebrae, Regina Amorim, é a 
presença digital dos negócios. 
“ Uma pesquisa realizada pelo 
Sebrae com donos de micro e 
pequenas empresas de todo 
o país revelou que 70% deles 
afirmaram utilizar algum tipo 
de ferramenta digital, como 
WhatsApp, Instagram e Face-
book, para efetuar a venda de 
produtos e serviços”, pontuou.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

De acordo com a gestora 
do Programa de Artesanato Pa-
raibano, Marielza Rodriguez, os 
motivos que levam idosos a em-
preender são: complementação 
de renda, necessidade de se sentir 
produtivos ou colocar um sonho 
antigo em prática.

“Hoje as aposentadorias não 
estão mais suprindo a necessida-
de financeira da família, mas há 

aquelas pessoas que estão eco-
nomicamente confortáveis, mas 
que precisam de uma atividade 
para se sentirem produtivos”,  
avaliou.

No entanto, a maioria das 
pessoas que começam a fazer ar-
tesanato é porque aprenderam a 
habilidade com um familiar, pas-
sando de geração em geração.

“É comum recebermos arte-

sãos como dona Meriland, que ti-
nham outra profissão, mas quan-
do se aposentam escolhem se 
dedicar a um hobby antigo, apren-
dido com seus familiares. Mas a 
cultura do artesanato raiz, passa-
do de geração em geração, é mui-
to forte na Paraíba. Fabricamos 
peças que só é possível encontrar 
aqui, fortalecendo a nossa identi-
dade cultural”, enfatizou Marielza.

Fotos: Arquivo pessoal

Meriland Filgueira, 79 anos, passou a se dedicar à arte do fuxico depois que se aposentou e hoje participa do Programa de Artesanato Paraibano

Silvana Mozzini e Marcos Mozzini estão juntos tanto no amor quanto nos negócios
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Educação e Fapesq repassam
R$ 420 mil para pesquisas na PB
Recursos são destinados aos projetos aprovados em edital do Centro de Desenvolvimento Regional no Estado

A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraí-
ba (Fapesq) e a Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia (Seect), efe-
tuaram o repasse de R$ 420 
mil aos projetos aprovados no 
edital do Centro de Desenvol-
vimento Regional (CDR).

Os recursos são destina-
dos ao financiamento de es-
tudos e pesquisas em ações 
capazes de contribuir para 
o desenvolvimento regional, 
com aderência à demanda 
do Ministério da Educação 
(ME), alinhada com a Estra-
tégia Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Enc-
ti) do Ministério de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(MCTI). Para cada projeto 
selecionado foi repassado o 
valor máximo de R$ 60 mil.

Trata-se de uma inicia-
tiva que busca estimular a 
utilização do conhecimento 
produzido em instituições 
científicas e tecnológicas 
(ICTs) em projetos que vi-
sem fortalecer o desenvolvi-
mento regional, com o pro-
pósito de apoiar pesquisas 
que apontem para a solução 
de problemas regionais. As 
necessidades regionais e as 
propostas de projetos de-
vem estar orientadas à so-
lução de problemas locais e 
menos à produção científica 
e tecnológica.

As pesquisas estão em 
conformidade com mobiliza-
ção coordenada pelo Centro 
de Gestão e Estudos Estraté-
gicos (CGEE), na qual foram 
criadas seis experiências 
piloto no Brasil, uma delas 
no Estado da Paraíba. Essa 
mobilização possibilitou a 
aplicação de uma metodolo-
gia desenvolvida pelo CGEE, 
cujo objetivo era a escolha 
de projetos com aderência às 
demandas dos atores sociais 
a partir da identificação de 
problemas-alvo e seleção de 
estudos, gerando uma cartei-
ra preliminar de projetos.

A montagem da carteira 
de projetos do CDR-PB foi 
realizada como uma etapa 
decorrente da aplicação de 
metodologia desenvolvida 
pelo CGEE e aplicada con-
juntamente com o CDR-PB, 
com a participação e apoio 
do Governo do Estado da Pa-
raíba através da Seect e da 
Fapesq.

Os PROjEtOs aPROvadOs
 n Apoio à agricultura familiar a partir da aplicação 
do Sistema Interativo (Agrifamgeo) para Empreen-
dimentos Agroindustriais localizados na 3ª Região 
Geoadministrativa do Estado da Paraíba, coordenado 
por Ricélia Maria Marinho Sales.
n Reuso da água proveniente de esgoto doméstico 
tratado para a produção agrícola em comunidades 
rurais, de Sérgio Murilo Santos de Araujo.
n Disseminação do uso da energia solar fotovoltaica 
descentralizada em áreas rurais e urbanas, de Wal-
meran José Trindade Júnior.
n Desenvolvimento de sistemas simplificados de irri-
gação localizada por capilaridade para a agricultura 
familiar no Semiárido, de Frederico Campos Pereira.
n Filtro de Água UV+G (Ultravioleta + Gravidade), 
de Francisco Fechine Borges.
n Práticas de conservação e recuperação de áreas 
degradadas através do uso de tecnologias alternati-
vas, de Hugo Morais de Alcântara.
n Sistema de produção de biogás e biofertilizante em 
empreendimentos agroindustriais, de Mônica Tejo 
Cavalcanti.

A produção de imunizantes e o ingrediente farmacêutico ativo deverão cumprir todas as normas sanitárias e exigências de biossegurança

Foto: Fiocruz

Contra a covid-19

Publicada lei que autoriza indústrias 
veterinárias a produzirem vacinas

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) san-
cionou anteontem, com 
veto, a Lei 14.187, de 15 
de julho de 2021, que au-
toriza estabelecimentos 
fabricantes de vacinas 
veterinárias a produzir 
imunizantes contra a co-
vid-19 e o ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA), 
no Brasil, desde que cum-
pram todas as normas sa-
nitárias e as exigências de 
biossegurança próprias 
dos estabelecimentos 
destinados à produção de 
vacinas para uso humano.

A lei publicada no Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
de ontem prevê também 
que todas as fases rela-
cionadas à produção, ao 
envasamento, à etique-

tagem, à embalagem e ao 
armazenamento de vaci-
nas para uso humano de-
verão ser realizadas em 
dependências fisicamente 
separadas daquelas utili-
zadas para a fabricação de 
produtos destinados a uso 
veterinário.

O texto diz ainda que, 
quando não houver am-
bientes separados para 
que o armazenamento 
seja feito, as vacinas con-
tra a covid-19 poderão ser 
armazenadas na mesma 
área de armazenagem das 
vacinas de uso veteriná-
rio, mediante avaliação e 
anuência prévias da auto-
ridade sanitária federal e 
desde que haja metodolo-
gia de identificação e se-
gregação de cada tipo de 
vacina.

O artigo 5º foi vetado 

pelo presidente da Repú-
blica. O texto estabelece 
que ato do Executivo po-
deria prever incentivo fis-
cal destinado às pessoas 
jurídicas que adaptassem 
suas estruturas indus-
triais destinadas origi-
nalmente à fabricação de 
produtos de uso veteri-
nário para a produção de 
vacinas contra a covid-19.

“Embora se reconhe-
ça a boa intenção do legis-
lador ao autorizar benefí-
cio de natureza tributária, 
a propositura legislativa 
encontraria óbice jurídico 
por violar dispositivo na 
Constituição Federal que 
determina que benefícios 
tributários só podem ser 
criados por lei em sentido 
estrito”, diz o documento.

Ainda de acordo com 
a justificativa do veto, “a 

propositura legislativa 
acarretaria renúncia de 
receitas sem apresen-
tação da estimativa do 
impacto orçamentário e 
financeiro e das medidas 
compensatórias, em vio-
lação à Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) e à Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) 2021”.

Inscrições para concurso de procurador são prorrogadas
As inscrições para o 

concurso público para o car-
go de procurador do Estado 
da Paraíba foram prorroga-
das até o próximo dia 23 de 
julho. O concurso oferece 12 
vagas e a formação de cadas-
tro. Dessas vagas, onze são 
para ampla concorrência e 
uma vaga para pessoa com 
deficiência.

A prorrogação foi for-
malizada por meio do Edital 
4-PGE-PB, de 15 de julho de 
2021, assinado pelo procu-
rador-geral do Estado, Fábio 
Andrade Medeiros, contendo 
também retificação de datas 
constantes do cronograma 
previsto do Anexo I do Edital 
de abertura do concurso.

Por meio desse Edital, a 
Procuradoria Geral do Esta-
do da Paraíba (PGE-PB) tor-

nou pública a prorrogação 
do período de inscrições e 
do prazo para envio da do-
cumentação a que se refere 
os subitens 5.2.1 e 6.4.9.7 
do Edital 1- PGE-PB, de 8 de 
junho de 2021, e suas alte-
rações, para às 18h (horário 
oficial de Brasília-DF) do dia 
23 de  julho de 2021, pelo 
endereço eletrônico www.
cebraspe.org.br/concurso/
pge_pb_21_procurador.

O certame será elabo-
rado e executado pelo Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Ce-
braspe) e pela Comissão do 
Concurso Público, com a 
participação da OAB-PB.

As inscrições, no valor 
de R$ 280,00, foram inicia-
das no último dia 16, às 10h 

e, com a prorrogação, se-
guem até 23 de julho. Elas 
devem ser feitas, exclusiva-
mente pela Internet, no site 
da organizadora do concur-
so, Cebraspe.

Com a prorrogação, o 
último dia para pagamen-
to da taxa de inscrição será 
no dia 26 de julho. A data 
prevista para divulgação da 
relação dos candidatos ins-
critos, tanto em ampla con-
corrência quanto de pessoas 
com deficiência, será no dia 
24 de agosto de 2021 e a di-
vulgação do edital que infor-
mará a disponibilização da 
consulta aos locais de prova, 
no dia 26 de agosto de 2021.

O concurso será compos-
to por quatro fases: prova ob-
jetiva, subjetiva dissertativa, 
subjetiva prática e avaliação 

de títulos, sendo as três pri-
meiras de caráter eliminató-
rio e classificatório.

De acordo com o procu-
rador-geral do Estado, Fábio 
Andrade Medeiros, a prova 
objetiva e as provas subjeti-
vas, para todos os candida-
tos, bem como a avaliação 
biopsicossocial dos candi-
datos que solicitarem con-
correr às vagas reservadas 
às pessoas com deficiência 
serão realizadas em João 
Pessoa, como está previs-
to no edital de abertura do 
concurso.

Fábio Andrade também 
informou que a data prevista 
para a aplicação das provas é 
5 de setembro de 2021, sen-
do a prova objetiva aplicada 
pela manhã e as subjetivas 
no turno da tarde.

Agência Brasil

Iniciativa busca 
estimular a utilização do 
conhecimento produzido 

em instituições 
científicas e tecnológicas 
para eliminar problemas

A Lei 14.187, publicada 
no Diário Oficial 
da União, prevê 

orientações para as 
fases da produção, 

do envasamento, da 
etiquetagem e da 

embalagem

Foto: Reprodução

Fábio Andrade Medeiros é o procurador-geral do Estado da Paraíba
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Belo pretende repetir a excelente atuação que teve na última rodada e, assim, se consolidar no topo da Série C

O Botafogo entra em campo, 
hoje, às 15h no Estádio de Pituaçu, 
em Salvador, para enfrentar a equipe 
da Jacuipense pela oitava rodada do 
primeiro turno do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. A partida promove 
o embate entre o time paraibano, 
que lidera o Grupo A com 11 pontos 
somados e a equipe baiana que está 
com 7 pontos na tabela e ocupa a 
nona colocação da chave, abrindo a 
zona de rebaixamento para a quarta 
divisão nacional em 2022. 

Com uma competição extrema-
mente acirrada, a distância do líder 
para a zona de rebaixamento, é de 
apenas quatro pontos, por isso, o 
Botafogo, mesmo no topo da tabela, 

sabe que não pode vacilar em ne-
nhuma partida. Agora, na reta final 
dos primeiros nove jogos da compe-
tição, a equipe da estrela vermelha 
terá a oportunidade de se distanciar 
da zona da degola e consolidar a sua 
posição não só no G4, para poder 
avançar para a segunda fase, mas 
também na ponta do Grupo A.

Para tal, o confronto contra 
a Jacuipense é fundamental, pois, 
em caso de vitória, serão abertos 7 
pontos de vantagem para a temida 
zona de rebaixamento, local onde o 
Botafogo esteve na maior parte da 
Série C de 2020, salvando-se ape-
nas na reta final do certame e rebai-
xando o Treze, seu principal rival. 
Agora, a campanha do Belo é positi-
va, em comparação ao ano passado, 
por exemplo, o time, faltando ainda 

duas rodadas para o término do 
primeiro turno, já somou 11 pontos 
contra os 8 obtidos nessa primeira 
etapa da disputa.

Uma campanha positiva e que 
ocorre em meia a uma tempora-
da de restrições financeiras para 
o clube e ausências constantes de 
jogadores por lesão, algo que per-
manecerá para o embate contra a 
Jacuipense. Para a partida de logo 
mais, o Belo não terá, novamente, 
as presenças de Clayton, Bruno 
Menezes e Rogério que seguem no 
departamento médico, além deles, 
Welton Felipe, atacante destaque 
da equipe nessa Série C, também 
está fora após uma lesão no mús-
culo posterior da coxa, sofrida ain-
da nos primeiros minutos da parti-
da onde a equipe venceu o Manaus 

por 4 a 1. Em compensação, o time 
terá o retorno do volante Amaral, 
que desfalcou o Belo nas três últi-
mas rodadas.

Para Gerson Gusmão, técnico 
do Botafogo, esse será mais um jogo 
complicado, pois mesmo na zona 
de rebaixamento, a Jacuipense não 
perdeu nas últimas quatro roda-
das da competição. Para o técnico, 
a equipe precisa focar em manter 
a regularidade nas suas atuações e 
buscar explorar as falhas e brechas 
deixadas pelo adversário para po-
der construir um bom resultado, 
mesmo fora de casa. 

“A competição está muito pare-
lha, está tudo muito nivelado e pre-
cisamos pensar cada jogo com uma 
decisão e um enfrentamento direto. 
Por isso, precisamos fazer um bom 

jogo, independente da colocação do 
adversário, por isso, a expectativa 
é que possamos realizar mais um 
jogo bom e pontuar fora de casa 
para manter a nossa regularida-
de. O resultado positivo na partida 
passada gera confiança aos atletas, 
mas, ao mesmo tempo, temos que 
ter consciência que vamos enfren-
tar um adversário que nas últimas 
rodadas está somado pontos e, por 
isso, será mais um jogo complicado. 
Porém, temos condições de buscar 
o resultado positivo, mesmo fora 
de casa, pois nossa equipe está em 
um momento de crescimento. Va-
mos, é claro, respeitar o adversário, 
mas buscando aproveitar o que eles 
possuem de falhas a partir dos nos-
sos estudos e treinamentos”, afir-
mou Gerson Gusmão.

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Botafogo enfrenta Jacuipense 
e quer se manter como líder

Futebol com público
O Flamengo conseguiu jogar a Libertadores 
com público no Estadio Mané Garrincha, 
no Distrito Federal. Página 23
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Raposa embalada

Campinense busca a liderança do grupo na Série D

Após uma excelente vitória sobre 
o Atlético, no Ceará, o Campinense 
quer mais e almeja terminar a rodada 
deste fim de semana na liderança do 
grupo A3. Para isso, a Raposa precisa 
vencer o próprio líder atual, o ABC, em 
partida programada para este sábado, 
às 15 horas, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. A partida terá como 
árbitro Renan Novaes Insabralde, do 
Mato Grosso do Sul, com os assistentes 
paraibanos, Kildenn Tadeu Morais de 
Lucena e Rafael Guedes de Lima.

No momento, o Campinense é o 
terceiro colocado do grupo com 11 
pontos, apenas um a menos do que 
o ABC. O técnico da Raposa, Ranielle 
Ribeiro, espera um jogo muito difícil 
contra o ABC, mas diz que não vai tra-
tar o clube de forma diferente do que 
vem tratando os outros. 

“Nós focamos no adversário inde-
pendentemente de quem ele seja e des-
sa vez, não será diferente. Vamos en-

frentar o líder e espero um jogo muito 
difícil. Trata-se de uma boa equipe, mas 
vamos tentar como sempre a vitória e 
ser mais eficiente do que fomos no últi-
mo jogo que fizemos em casa, no clássi-
co contra o Treze”, afirmou o treinador.

Caucaia x Treze
O Treze continua tentando a sua 

primeira vitória na Série D. O adver-
sário deste sábado é o penúltimo 
colocado do grupo, o Caucaia. O jogo 
será  às 16h, no Estádio Raimundão, 
em Caucaia-CE. O árbitro da partida 
é o amazonense Freddy Rafael Lopez 
Fernandez, e os assistentes Renan 
Aguiar da Costa e Jailson Albano da 
Silva, ambos do Ceará. Mesmo o ad-
versário tendo levado uma goleada de 
7 a 0 para o Sousa, o técnico Wellington 
Fajardo disse que não espera facilidade 
e tem alertado os jogadores para entra-
rem focados na partida.

“Não é porque o adversário está 
lá embaixo junto conosco e ter vindo 
de uma goleada histórica, que acha-
mos que será fácil. Alguma coisa pode 

ter acontecido em Sousa e eles tenham 
aprendido para não repetir contra a 
gente. O Treze está preparado para um 
jogo duro e vamos em busca de nossa 
primeira de muitas vitórias que virão 
por aí. Matematicamente, ainda temos 
chances de nos classificar e enquanto 
houver chances, vamos correr atrás”, 
disse o treinador recentemente.

Essa partida vai marcar a es-
treia do lateral Ian Barreto, que foi 
contratado esta semana, no entanto, 
o time deverá ter como base o mes-
mo que empatou com o América, na 
última rodada.

América-RN x Sousa
Após a goleada histórica de 7 a 0 

sobre o Caucaia, na última rodada, o 
Sousa é só motivação para enfrentar o 
América, hoje às 15h, na Arena das Du-
nas, em Natal. A arbitragem da partida 
ficará a cargo de Wasley do Couto Leão, 
de Rondônia, auxiliado por Francisco 
de Assis da Hora e Edilene Freire da Sil-
va, ambos do Rio Grande do Norte.

O Dinossauro é o segundo colo-

cado do grupo A3, com 11 pon-
tos e se vencer em Natal, poderá 
terminar a rodada na liderança. 
Apesar do nível do adversá-
rio e do fato de jogar fora 
de casa, o treinador 
Warley Santos está oti-
mista e acredita que 
o Sousa conseguirá 
pontuar na partida.

“Nosso ataque co-
meçou a traduzir em 
gols, as oportunidades 
criadas, coisa que não 
acontecia nas primeiras 
rodadas e isso é um pon-
to positivo para a gente. 
Se aproveitarmos bem as 
chances de gol que surgir 
na partida, poderemos sair 
de campo com uma vitória, 
mas sabemos que não vai 
ser fácil, porque o América 
é uma grande equipe, joga 
em casa e precisa se man-
ter na zona de classificacão”, 
disse Warley.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Com a chegada dos últimos 
reforços, o Botafogo começou a 
crescer na Série C e se candidatar 
ao acesso para a Série  B

O técnico Ranielle 
Ribeiro tem 
conseguido 

manter a equipe 
do Campinense 
como uma das 

melhores da Série D, 
com largas chances 

de classificação 
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Milwaukeee Bucks e Phoenix Suns fazem a quinta partida dos play-offs, empatados com duas vitórias cada equipe

A principal liga de bas-
quete do mundo, a NBA - 
disputada por equipes dos 
Estados Unidos e o Toron-
to Raptors, do Canadá - terá, 
hoje, o seu quinto jogo da série 
melhor de sete partidas que 
define o campeão da tempora-
da 2020/2021. Em quadra, O 
Phoenix Suns, após duas der-
rotas seguidas, receberá, às 
22h, em sua casa, no Talking 
Stick Resort Arena, a equipe 
do Milwaukee Bucks esperan-
do poder retomar o comando 
da série e ficar a apenas uma 
vitória do título da competi-
ção. Na história da disputa, a 
equipe que venceu o quinto 
confronto após um empate em 
2 a 2, como é o caso, foi cam-
peã em 72,4% das 29 vezes 
que uma situação como essa 
ocorreu. É em busca desse 
retrospecto favorável que os 
dois times entram em quadra 
logo mais. 

A tarefa para os Bucks, jo-
gando fora de casa, será ainda 
maior em busca desse triunfo 
do que já foi ao buscar duas 
vitórias seguidas após largar 
a série perdendo os dois pri-
meiros embates jogados na 
mesma arena que recebe a 
partida dessa noite. Além dis-
so, a franquia que está em sua 
terceira final da NBA , busca 
vencer seu segundo título de-
pois de 50 anos da conquista 
do troféu da liga na temporada 
1970/1971.

Para isso, confia na estre-
la grega Giannis Antetokou-
nmpo que se recuperou de 
uma lesão no joelho durante 
as finais da Conferência Les-
te, vencidas pelos Bucks, e 
foi decisivo no jogo três com 
uma atuação de 41 pontos e 
13 rebotes. Em compensação, 
no jogo quatro, onde a equipe 
de Milwaukee empatou a sé-
rie, o destaque foi o ala Khris 
Middleton que chegou a 40 
pontos para garantir a vitória 
da equipe. Com uma produ-
ção mais baixa em termos de 
pontos, mas fundamental na 

defesa, Jrue Holiday é outra 
chave para o sucesso da equi-
pe verde e branca no jogo de 
logo mais em Phoenix.

Enquanto isso, os Suns 
buscam a retomada do ca-
minho das vitórias após lar-
garem a série vencendo os 
dois primeiros jogos na sua 
arena, uma condição que ga-
rantiu, ao time que a detém, 
o título das finais da compe-
tição de basquete norte-ame-
ricana em 87,1% das vezes, 
uma vantagem no retrospecto 
histórico que soma 31 séries 
com uma situação similar. No 
entanto, para uma franquia 
que também está em sua ter-
ceira decisão da liga, mas sem 
ter jamais levantado o troféu 
Larry O'Brien - denominação 
utilizada desde 1984 para a 
taça de campeão da NBA, fa-
zendo uma homenagem ao 
homônimo ex-comissário da 
liga -, em vez das estatísticas, 
será necessário garantir em 
quadra o fim do jejum.

Um tabu já quebrado pelo 
atual elenco dos Suns, lide-
rado pelo trio formado pelo 

experiente Chris Paul e as es-
trelas em ascensão Devin Boo-
ker e Deandre Ayton - natural 
das Bahamas -, foi o retorno 
da franquia do estado do Ari-
zona para uma final de NBA, 
algo que não ocorria desde 
1993, quando conquistaram a 
Conferência Oeste da liga, mas 
perderam na decisão para o 
histórico Chicago Bulls de Mi-
chael Jordan. 

Agora, a equipe do Arizo-
na quer fazer diferente, para 
tal, precisará de uma subida 
de produção por parte Chris 
Paul e Deandre Ayton que 
somados, contribuíram com 
apenas 16 pontos na última 
partida e, embora Paul tenha 
realizado outras 7 assistências 
e o bahamense tenha pego 
17 rebotes no garrafão, será 
preciso mais sextas por parte 
dos dois para que Booker, que 
não foi bem no jogo três, tenha 
uma companhia mais forte 
para que o seu elevado rendi-
mento, que retornou no jogo 
4 com 42 pontos marcados, se 
transforme na terceira vitória 
da equipe dentro da série.

NBA House Digital
A partida entre Phoenix 

Suns e Milwaukee Bucks pode 
ser acompanhada, assim como 
mesas de debates e shows vir-
tuais, além de opções intera-
tivas, através do “NBA House 
Digital” - link disponível no 
QR Code ao lado -, plataforma 
on-line da NBA no Brasil que 
busca estimular uma maior 
aproximação dos fãs do bas-
quete e da liga com as finais 
da temporada 2020/2021 ao 
longo de todas as partidas da 
série, em uma experiência que 
dura 24 horas por dia e vai 
estar disponível até o próximo 
dia 25 de julho. 

Os ingressos para assis-
tir os jogos ao vivo, custam 
R$ 4 por indivíduo ou R$ 
20 para grupos de até 10 
pessoas, no entanto, o custo 
pode ser dispensado com 
a utilização de moedas vir-
tuais que os usuários podem 
obter ao utilizarem e realiza-
rem pequenas tarefas dentro 
da NBA House Digital como 
obter boas pontuações nos 
desafios de mini-arremessos 

que integram a área de jogos 
da plataforma (NBA Play 
Zone), assim como encon-
trar itens escondidos entre 
a área virtual, onde cada 
usuário pode circular com o 
seu próprio avatar simulan-
do uma experiência real de 
estar na atmosfera de uma 
final de NBA.

A plataforma que está 
disponível pela primeira vez 
ainda possui um espaços 
para conferências e shows 
virtuais (NBA Feel Zone), 
além da área para os fãs (NBA 
Fan Zone) que reúne um mu-
seu com informações e curio-
sidades sobre a história da 
liga, local onde também po-
dem ser obtidas as moedas 
virtuais para serem trocadas 
por ingressos para os jogos 
ao vivo, além de uma loja 
virtual da própria liga. Todo 
esse conjunto de atividades e 
possibilidades on-line, fazem 
parte do projeto de expansão 
da liga norte-americana no 
Brasil, trazendo o NBA House 
Digital como grande trunfo 
para a atual temporada.

“Estamos oferecendo 
uma espécie de 'mundo' 
da NBA para os nossos fãs. 
Estamos muito felizes por 
poder trazer e nos conec-
tarmos dessa forma com o 
nosso públicos no Brasil. 
Nesse espaço virtual, va-
mos celebrar em conjunto 
com os fãs da liga as finais 
dentro dessa que é uma ex-
periência incrível e única, 
pois combina engajamento, 
inovação, interatividade e 
entretenimento”, explicou 
Rodrigo Vicentini, líder da 
NBA no Brasil.

Hoje é dia de decisão no 
basquete da NBA nos EUA
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Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na próspera e bonita cidade 
de Campina Grande, precisamente no dia de-
zenove de outubro do ano de mil novecentos 
e quarenta e nove. Foi batizado pelos seus 
pais com o nome de Ivan Fernandes Moreira, 
mas para o mundo da bola ele ficou conhe-
cido como o árbitro “IVAN FERNANDES, o 
popular PITOMBÃO”.

Desde cedo Ivan Fernandes mostrou-
se apaixonado pelo esporte em geral e em 
particular o futebol de campo e de salão. 
Quando já morava na capital das acácias, 
ingressou nas disputadas categorias de base 
do Santos Futebol Clube, o alvinegro dos ab-
negados Walter Tereré Marsicano e Renato 
Queiroz.

Naquela excelente escola e celeiro de 
bons jogadores, Pitombão permaneceu de 
1963 ao ano de 1967. Ao sentir que a sua 
carreira de atleta não iria decolar como 
almejado, o nosso homenageado optou em 
ingressar nos quadros de arbitragem da FPF 
– Federação Paraibana de Futebol. O nosso 
futebol perdia um atleta amador e ganhava 
um excelente árbitro.

Em 1969, Ivan Fernandes já se orgulha-
va de pertencer ao quadro de árbitros do 
nosso estado, sempre recebendo o apoio de 
Ivan Bezerra de Albuquerque e de Hermes 

Taurino da Silva, dois cronistas que nos dias 
de hoje fazem bastante falta aos microfones 
das nossas rádios.

Quando foi no ano de 1970, Ivan Fer-
nandes também ingressou no quadro de 
arbitragem da FPFS – Federação Paraibana 
de Futebol de Salão, passando a conciliar 
os dois esportes em sua vida. Nas quadras 
Pitombão apitou partidas envolvendo todas 
as categorias de futebol de salão existentes 
em nosso estado, do infantil ao adulto.

A sua brilhante carreira começou cedo 
a se destacar, o que o levou a fazer parte dos 
quadros da antiga CBD, Confederação Bra-
sileira de Desportos, e depois da atual CBF, 
Confederação Brasileira de Futebol.

Pitombão participou de várias decisões 
do campeonato de futebol profissional do 
estado da Paraíba. Segundo o conceituado 
cronista Ernani Hardman Norat, o nosso 
árbitro em comento segurava muito o jogo, 
terminando-o quase sempre empate, ca-
racterística que o levava a ser comparado 
ao inesquecível árbitro da FIFA Romualdo 
Arppi Filho.

Ivan Fernandes também ingressou nos 
quadros de arbitragem da CBFS - Confede-
ração Brasileira de Futebol de Salão, sendo 
escolhido para trabalhar na decisão da Taça 

Brasil de Futsal, em 1992, na cidade de For-
taleza. Para a sua alegria e enorme recor-
dação, naquele ano ele foi escolhido simul-
taneamente o melhor árbitro paraibano de 
futebol e também de futebol de salão.

Como árbitro CBF ele foi designado para 
trabalhar em jogos importantes nas cidades 
de Fortaleza, Teresina, Maceió, Natal e em 
Vitória. Sempre retornou dessas capitais 
com o reconhecimento da crônica especiali-
zada local.

A sua carreira de árbitro sempre esteve 
envolvida em fatos pitorescos que alegravam o 
folclórico do nosso futebol. Citaremos aqui ape-
nas alguns desses fatos bastante comentados 
pelo torcedor paraibano.  Quando o atleta come-
tia uma falta e dizia logo “professor eu entrei na 
bola”, Pitombão, respondia: “Você não pode, a 
bola é muito pequena”. Em outra oportunidade, 
um atleta querendo encerrar a partida, assim 
falou “Professor, e o tempo? “Pitombão assim 
respondeu, “ o tempo está bom, sujeito a nebu-
losidade”. E quando o grande Dario peito de aço 
treinava o Vitória de Santo Antão, PE, veio en-
frentar o Botafogo Futebol Clube no Almeidão, 
e assim se dirigiu para o nosso Ivan Fernandes: 
“professor, a bola foi pênalti”. “Não, Darío, a bola 
é Adidas, no próximo ano poderá ser Penalty” 
respondeu sorridente o nosso árbitro.

Ele também recorda - com o semblante 
seríssimo - quando apitou um jogo impor-
tante entre o Nacional Atlético Clube e o 
Treze Futebol Clube, no estádio José Caval-
canti, em Patos. Foi uma partida bastante 
tumultuada em que precisou sair camuflado 
vestido de soldado de polícia no meio do 
destacamento policial. 

Para nós torcedores, cronistas e despor-
tistas paraibanos, ficou a certeza de que o 
cidadão Ivan Fernandes Moreira, o popular 
“PITOMBÃO”, escreveu o seu nome com 
tintas douradas 
e perpétuas 
na brilhan-
te história 
do futebol 
paraibano.

Você se lembra do árbitro Ivan Fernandes?
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Pitombão 
apitou várias 
finais de 
Campeonatos 
Paraibanos

Através do QR Code acima, 
acesse a NBA House Digital

Foto: Divulgação

Giannis Antetokounmpo, do 
Milwaukee Bucksm, e Devin 
Booker, do Phoenix Suns, são 
os principais da decisão da NBA
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Depois de uma semana inteira de treino, o Corinthians vai em busca de sua recuperação na competição

Após a eliminação na Sul
-Americana, o Corinthians se 
concentra no Campeonato 
Brasileiro, onde não vem 
fazendo uma boa campanha. 
O clube é apenas o 14o lugar 
com 12 pontos conquista-
dos. Neste sábado, o Timão 
tem uma parada dura pela 
frente, o Atlético-MG, que 
está embalado na compe-
tição, em 3o lugar, com 22 
pontos. A partida está pro-
gramada para as 19 horas, 
na Neo Química Arena, em 
São Paulo.

No Corinthians, o técnico 
Sylvinho comemorou a sema-
na inteira cheia para treinar a 
equipe. Ele trabalhou muito a 
pressão após a perda da bola 
no ataque. Ele acha que este é 
um dos maiores problemas da 
equipe nos últimos jogos. 

Sylvinho não deve fazer 
alterações na equipe, então 
um provável Corinthians tem: 
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e 
Fábio Santos; Cantillo; Gustavo 
Mosquito, Vitinho, Gabriel e 
Mateus Vital; Jô.

No Atlético, a prioridade 
é o jogo de volta contra o Boca 
Junior na próxima terça-feira 
no Mineirão. Para o jogo contra 

o Corinthians, é possível que o 
técnico Cuca poupe alguns ti-
tulares. Réver e Dodô estão em 
tratamento e viraram dúvidas 
para o jogo deste sábado.

A preocupação do técnico 
Cuca é na formação da defe-
sa do Atlético diante do Co-
rinthians. Dodô vira dúvida, 
e Guilherme Arana - lateral 
esquerdo titular - está com a 
seleção olímpica. Junior Alonso 
foi usado no setor diante do 
Boca, e deve ser novamente 
o escolhido para enfrentar o 
Corinthians.

O problema é que Igor Ra-
bello está suspenso no Brasi-
leiro (não jogou contra o Boca) 

e Réver também virou uma 
provável baixa. Uma possibi-
lidade seria atuar com Guga, 
Nathan Silva, Micael (o que se-
ria estreia do jovem zagueiro) e 
Junior Alonso, ou então puxar o 
paraguaio para o miolo da de-
fesa e usar Tchê Tchê na lateral.

Um provável Atlético para 
sábado: Everson; Guga, Na-
than Silva, Junior Alonso e Tchê 
Tchê; Jair, Alan Franco (Cale-
be) e Nathan; Eduardo Vargas, 
Eduardo Sasha e Hyoran.

Outros jogos
Nos outros jogos do sá-

bado, o São Paulo, 14o coloca-
do com 14 pontos, vai receber 

o Fortaleza, que é uma das 
sensações do campeonato, na 
4a posição com 21 pontos. A 
partida está programada para 
às 17 horas, no Morumbi, em 
São Paulo.

No mesmo horário, na 
Arena Castelão, em Fortaleza, 
o Ceará enfrenta o Atlético Pa-
ranaense. O Vovô é o 11o colo-
cado com 15 pontos, enquanto 
que o time de Curitiba tem 20 
pontos e está na 5a posição.

E fechando os jogos do 
sábado, às 21 horas, o Flu-
minense recebe o Grêmio, 
no Maracanã. O tricolor vem 
fazendo uma boa campanha 
e está na 7a posicão, com 17 

pontos, mas está de olho na Li-
bertadores da América, já que 
na próxima semana decide 
uma vaga para as quartas de 
final, contra o Cerro Porteño, 
no Rio de Janeiro, após ter 
vencido a equipe paraguaia 
esta semana em Assunção.

Já a equipe gaúcha faz, 
até o momento, a pior cam-
panha de sua história em 
um Campeonato Brasilei-
ro. O clube é o lanterna da 
competição, com apenas 3 
pontos conquistados. Felipão 
assumiu o comando técnico 
do time recentemente e pro-
mete dias melhores para a 
torcida tricolor.

Timão x Galo é o destaque 
da rodada do Brasileirão 

Edição: Ivo Marques      Editoração: Luciano Honorato
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Volta do torcedor

Flamengo x Defensa com público em Brasília

O Flamengo insistiu e, 
enfim, conseguiu o que queria: 
levar o seu torcedor de volta 
ao estádio. A Conmebol con-
firmou nessa quinta-feira que 
o duelo de volta das oitavas de 
final da Libertadores entre o 
time rubro-negro e o Defensa 
Y Justicia, da Argentina, quar-
ta-feira que vem, foi transferi-
do do Maracanã para o Mané 
Garrincha, em Brasília. O horá-
rio - 21h30 - foi mantido.

A mudança ocorre após 
o governo do Distrito Federal 
liberar a presença de público 
no Estádio Mané Garrincha, 
com limite de até 25% da ca-
pacidade do estádio. Portanto, 
pouco mais de 15 mil torcedo-
res poderão assistir à partida 
do Flamengo contra o Defensa 
Y Justicia em Brasília. No jogo 
de ida, disputado sem torcida, 

na Argentina, o time rubro-ne-
gro venceu por 1 a 0.

O governo do Distrito 
Federal (GDF) detalhou os 
protocolos sanitários que 
deverão ser respeitados nos 
eventos esportivos que se-
rão realizados com a pre-
sença de público no Estado. 
O decreto que libera torcida 
nas arenas foi publicado em 
edição extra do Diário Ofi-
cial do DF, nesta quinta-fei-
ra, e assinado pelo governa-
dor em exercício do Distrito 
Federal, Pacto Britto.

"Vai  ser autorizada 
presença de público nessas 
competições. A presença de 
público será restrita a pes-
soas imunizadas, mediante 
apresentação no momento da 
entrada do evento de compro-
vante original de imunização 
contra covid-19 com segunda 
dose ou dose única, adminis-
trada 15 dias antes da partida, 

e comprovante de PCR negati-
vo de covid-19, realizado com 
48 horas de antecedência do 
jogo", explicou o secretário-
chefe da Casa Civil, Gustavo 
Rocha, em coletiva de impren-
sa realizada nesta.

A apresentação do cartão 
de vacinação e do resultado do 
exame é cumulativa e obriga-
tória, isto é, os dois documen-
tos deverão ser apresentados 
juntos, e não só um deles, na 
entrada nos estádios. Menores 
de 18 anos e gestantes não 
poderão estar presentes. Os 
ingressos serão vendidos ape-
nas virtualmente.

‘ Segundo Gustavo Rocha, 
em caso de descumprimento 
do protocolo, haverá aplicação 
de multa ao torcedor de R$ 1 
mil e de R$ 100 mil à empresa 
organizadora do evento.

A Conmebol liberou a 
presença de público nos está-
dios desde o último domingo, 

dias antes do início do ma-
ta-mata da Libertadores e 
Sul-Americana. A entidade 
publicou um novo protocolo 
para regular a volta gradual 
de torcedores aos estádios e 

sugere a liberação de pessoas 
com vacinação completa ou 
teste RT-PCR negativo, além 
do veto aos menores de 18 
anos, grávidas e pessoas com 
comorbidades. No entanto, 

para que o jogo seja disputado 
com torcedores, os clubes de-
vem obter a autorização das 
autoridades locais, algo que o 
Flamengo não conseguiu no 
Rio, mas em Brasília.

Ricardo Magatti
Agência Estado

Foto: Divulgação

O Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, está sendo preparado para 
receber público pela primeira vez 
desde o início da pandemia

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico Sylvinho quer mais 
rapidez na marcação do Corinthians 
ao perder a bola no ataque, 
pressionando o adversário

Foto: Ascom/Corinthians



Memorial

Restos mortais dos animais foram encontrados por pesquisadores poloneses no Egito, em Berenice, região próxima ao Mar Vermelho

Cemitério de dois mil anos com 
600 cães e gatos é descoberto

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de julho de 2021

Pesquisadores poloneses encon-
traram cerca de 600 restos mortais 
de animais em um cemitério de dois 
mil anos, no Egito. De acordo com os 
cientistas, os corpos encontrados na 
necrópole são de gatos (cerca de 90% 
deles), cães (5%) e macacos (5%). 
Um estudo com os dados da desco-
berta foi publicado pelo jornal World 
Archeology, segundo o site Hypeness.

O cemitério foi encontrado nas 
proximidades da cidade de Berenice, 
região próxima ao Mar Vermelho. Pu-
blicações científicas dão conta de que 
muitos dos animais encontrados ali 
ainda usavam coleiras mesmo agora, 
quando foram encontrados.

Esse fato ajuda os pesquisado-
res a identificarem que esses bichos 
eram domesticados mesmo naquela 
época. “Os egípcios não faziam isso 
para agradar deuses ou ter qualquer 
outro benefício”, explicou Marta 
Osypinska, da Academia Polonesa 
de Ciências, líder da pesquisa.

“Esses animais tinham que ser 
alimentados para sobreviver, às vezes 
com comidas especiais, no caso dos 
animais quase sem dentes”, conta a 
pesquisadora.

Aforismo
“As pessoas temem mais a morte do que a dor. 

É estranho que tenham medo da morte. 
No ponto da morte, a dor acaba.”

(Jim Morrison)

855 — Papa Leão IV
1790 — Adam Smith, 
economista e filósofo britânico
1918 — Nicolau II da Rússia
1959 — Billie Holiday, 
cantora e compositora norte-americana
1995 — Juan Manuel Fangio, 
automobilista argentino
1995 — Ivani Ribeiro, dramaturga brasileira
2002 — Mário Juruna, 
líder indígena e político brasileiro
2012 — Elpídio Navarro, professor, jornalista, 
escritor, ator, cenógrafo, iluminador, produtor e 
diretor de teatro (PB)
2016 — Eliakim Araújo, jornalista brasileiro

Mortes na História

Obituário
Nelson Miolaro (Vovô TikTok)
14/7/2021 Aos 91 anos, em São Paulo (SP), 
por complicações renais em consequência 
de uma queda (acidente doméstico) ocorri-
da quatro dias antes. Aposentado que ficou 
conhecido nas redes sociais por dublar vídeos ao lado da es-
posa, Nair Donadelli, de 90 anos, no TikTok e no Instagram, 
atingindo mais de 2,7 milhões de seguidores na Internet.

Foto: Instagram

Da Redação

Marcus Vinicius Batista (Marcão)
14/7/2021 – Aos 46 anos, em Santos 
(SP), em decorrência de complicações 
causadas pela covid-19. Jornalista, pro-
fessor, escritor, historiador e psicólogo. 
Havia publicado, dias antes de morrer, uma crônica 
chamada ‘O especialista’, que fazia uma crítica a quem 
tentava escolher a fabricante da vacina contra a doença. 
Começou a carreira em 1993 na Rádio Atlântica. Traba-
lhou na TV Mar, onde exerceu as funções de produtor, 
pauteiro, editor de textos e chefe de reportagem. Em 
1997, foi chefe de reportagem na TV Tribuna, afiliada da 
Rede Globo, onde atuou até 2000. Foi correspondente 

Foto: Redes Sociais

Paulo Sérgio Alves de Pádua
(Paulinho da Mec)
15/7/2021 – Aos 51 anos, em Presidente Epi-
tácio (SP), acometido pela covid-19. Vereador 
da Câmara Municipal de Chapadão do Céu, em 
Goiás, pelo PSB. Natural de Paranaíba (MS), foi um dos cria-
dores do diretório municipal do PDT no município onde era 
vereador e, em 2020, filiou-se ao PSB. Seu primeiro mandato 
foi em 2008 e estava em seu quarto mandato.

Foto: O Correio News

Odalis Santos Mena
15/7/2021 – Aos 23 anos, durante cirurgia para 
reduzir suor excessivo nas axilas. Mexicana 
ficou famosa como influenciadora fitness no 
Instagram, além de participar de competições 
de fisiculturismo.

Foto: Instagram

Foto: Reprodução

Cerca de 90% dos corpos
encontrados na necrópole são 

de gatos; outros 5% são de cães, 
e o restante, de macacos

no Jornal Folha de São Paulo. Deu aulas nos cursos de Comu-
nicação das universidades Católica de Santos (UniSantos), 
Unisanta e São Judas. Escreveu quatro livros.

Breves & Curtas
# Contaminação cruzada de alimentos
O publicitário José Roberto Figueiredo, de 47 anos, morreu no últi-
mo dia 8, após comer comida japonesa e passar mal dentro de casa. 
Ele morava em Cuiabá (MG) e era alérgico a camarão e a suspeita é 
de que havia traços do ingrediente na comida. Segundo a namorada 
do publicitário, ao fazer o pedido, eles deixaram claro que não que-
riam sushis com o crustáceo. Durante o preparo, no entanto, a comi-
da enviada ao casal pode ter entrado em contato com resquícios de 
camarão, resultando em contaminação cruzada de alimentos.

# Vela para falecido causa incêndio
Iva Maria Ferreira Stuani, de 72 anos, morreu carbonizada 
após sua casa pegar fogo, no último dia 7, em Campo Grande 
(MS). Uma hipótese é de que uma vela acesa pela vítima tenha 
provocado o incêndio. A idosa tinha o costume de fazer orações 
pelo filho morto há dois meses.

# Tentou vender Jesus Cristo por R$ 20,00
Policiais do 1º Batalhão de Policiamento (Biesp) prenderam, 
no último dia 7, um homem de 41 anos suspeito de furtar 
peças de cemitérios no município de Caruaru, no Agreste de 
Pernambuco. Dirceu Pereira de Lucena, natural de Gravatá, 
pulou o muro do Cemitério Dom Bosco, no Bairro Maurício de 
Nassau, e roubou uma imagem em bronze de Jesus Cristo. Ele 
tentou vender a imagem pelo valor de R$ 20,00.

# Piercing e infecção generalizada
Depois de colocar um piercing na sobrancelha em casa, uma jo-
vem de 15 anos contraiu uma infecção generalizada e morreu. 
Izabela Eduarda de Sousa, chegou até a pedir para mãe, que 
não teria autorizado a filha a colocar o brinco, mas, a jovem 
contrariou os pais e mesmo assim pediu para uma amiga, da 
mesma idade, para colocar o acessório em casa. O caso aconte-
ceu na cidade de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais.

# Cabeçada de uma vaca na caminhada
Em Cariacica, no Espírito Santo, uma mulher de 49 anos, iden-
tificada como Luciene Assis de Moraes, foi atacada por uma 
vaca. A vítima fazia uma caminhada próxima a uma fazenda 
quando foi surpreendida pelo animal. A vaca atacou Luciene 
com uma cabeçada. Ela perdeu o equilíbrio, caiu e bateu com a 
cabeça no meio-fio da rua.

# Urso ataca acampamento na Califórnia
Uma mulher de 65 anos de idade foi morta por um urso depois 
de ter sido arrastada da sua tenda pelo animal, durante a noite, 
em Ovando, na Califórnia, Estados Unidos. Leah Lokan, enfer-
meira de profissão, parou naquela localidade para acampar, 
durante uma viagem de ciclistas. Durante o ataque, os ciclistas 
que a acompanhavam conseguiram afugentar o animal do 
acampamento, mas não foi possível salvar Leah. As autorida-
des norte-americanas procuram o animal, um urso-cinzento, 
que deverá ser abatido.

# Serviço comunitário no cemitério
Dois responsáveis por uma festa clandestina realizada em 
Nova Esperança (PR) fecharam acordo de transação penal com 
o Ministério Público do Paraná (MPPR) e vão prestar serviços 
comunitários por seis meses trabalhando no cemitério da cida-
de de 28 mil habitantes localizada a 480 quilômetros de Curi-
tiba (PR). A dupla também se comprometeu a não organizar 
ou participar de festas que descumpram as medidas sanitárias 
impostas em razão da pandemia da covid-19.

# Maior número de óbitos da história
O ano de 2021 registrou o maior número de óbitos de pei-
xes-boi já visto na história da Flórida, nos Estados Unidos: 
em apenas seis meses, 841 indivíduos da espécie Trichechus 
manatus latirostris morreram, de acordo com a Comissão de 
Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC).

# Exumação do corpo de miliciano
O corpo do ex-policial e miliciano ligado à família do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido) Adriano da Nóbrega foi 
exumado no último dia 12 e será submetido a novos exames 
periciais para identificar as circunstâncias de sua morte, em 
fevereiro de 2020. Na época, o corpo passou por dois exames e 
a Secretaria da Segurança Pública da Bahia afirmou não haver 
indicações de execução ou tortura.

# Morte de idosos devido a quedas
Um dado alarmante tem chamado a atenção de especialistas 
e dos familiares de idosos: o número de mortes dessa parcela 
da população no estado de São Paulo, em decorrência de uma 
queda, aumentou 421% em 16 anos. Em 2000 foram registra-
das 644, contra 3.361, em 2016, de acordo com estudo feito 
pela ong Liga Solidária.

# Matou, fritou e comeu os órgãos da mãe
Um homem alcoólatra foi condenado à morte pelo tribunal 
de Kolhapur, na Índia, por matar a própria mãe, fritar e comer 
os órgãos dela. Por conta de sua “natureza diabólica”, o juiz 
responsável considerou que o crime estava entre os mais raros 
dos casos. Mahesh Krishnaji Jadhav sentenciou Sunil Rama 
Kuchkoravi a ser enforcado até a morte pelo crime de assassi-
nato. A condenação ainda precisa ser confirmada pela Corte de 
Mumbai.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Diversos, para atender a demanda do Matadouro Público 

Municipal de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2021: 1Recursos Próprios do Município de Araruna 02.000 – Poder Executivo 02.090 
SEC. DE TURISMO DE DESENV. ECONOMICO RURAL Ficha: 23 608 0001 1038 CONSTRUIR 
E EUIPAR MATADOURO PUBLICO Elemento de Despesa: 4490.52 EQUIP. E MATERIAL PER-
MANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00053/2021 - 14.07.21 - ANTONIO ERINALDO DE LIMA 
- R$ 28.200,00; CT Nº 00054/2021 - 14.07.21 - MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 17.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico adequado a Portaria 373/2011 do MTE. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos 
Próprios do Município de Araruna/Outros Recursos: 02.000 – Poder Executivo: 02.050 SEC. DE 
EDUCACAO, CULT. DESPORTOS E LAZER Ficha: 12 361 0005 1014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 
E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Elemento de Despesa: 4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00052/2021 - 14.07.21 - IDCONTROLL IDENTIFICACAO 
E TECNOLOGIA LTDA - R$ 39.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: FORMAÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPERCIALIZADA (S) NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS 
MÉD. HOSP. LTDA - R$ 28.270,80; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS - R$ 4.350,00; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 8.149,00; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 
45.636,90; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – M - R$ 
67.679,70; ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - R$ 9.019,70.

Assunção - PB, 16 de Julho de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DP00031/2021

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 DP00031/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CARRO–PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, COM MOTORISTA, PARA EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL 
ATINGIDA PELA ESTIAGEM DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO 02815423413 - R$ 39.000,00.

Alagoa Nova - PB, 02 de Julho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA 
Nº DP00031/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CARRO–PIPA, COM TANQUE COM CAPACI-
DADE MÍNIMA DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, COM MOTORISTA, PARA EXECUÇÃO DO ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA 
RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00031/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 
00104/2021 - 05.07.21 - HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO 02815423413 - R$ 39.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00037/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma ensiladeira 
para secretária de agricultura deste Município, conforme especificações no Termo de Referência. 
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 29 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 
10:01 horas do dia 29 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 16 de Julho de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

CÃMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

Republicação 
A Cãmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que em virtude da necessidade de alteração do instrumento 
convocatório para melhor atender as necessidades administrativas da câmara, fica republicada 
a licitação, Pregão Presencial Nº 001/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é  Aluguel de um 
Carro para Câmara Municipal. Data de abertura: 29/07/2021 às 09h30min (horário local). Cópia 
do edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações, à Avenida 
Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 16 de julho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00023/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00023/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREGOEIRO 
PARA A PREFEITURA DE BELÉM PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: RENATO CALDAS LINS JUNIOR 46699880420 - R$ 24.000,00.

Belém - PB, 05 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00026/2021
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 DV00026/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: SOUTO BATISTA ASSESSORIA E CONSULTORIA - R$ 21.000,00.

Belém - PB, 05 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRE-
GOEIRO PARA A PREFEITURA DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00023/2021. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RE-
CURSOS ORDINÁRIOS 96.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 
98.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
05/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00112/2021 - 
05.07.21 - RENATO CALDAS LINS JUNIOR 46699880420 - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00026/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Belém: DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 96.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 98.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: 05/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00115/2021 - 05.07.21 - SOUTO BATISTA ASSESSORIA E CONSULTORIA - R$ 21.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site https://bll.org.br/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INOFORMÁTICA EM GERAL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E 
SUAS SECRETARIAS. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 29 de Julho de 2021. Início 
da fase de lances: 08:15 horas do dia 29 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-
-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br; https://bll.org.br/. 

Bom Jesus - PB, 16 de Julho de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00014/2021

Torna público que a licitação acima mencionada foi adiada para, às 10h00min horas do dia 23 
de Julho de 2021, em razão da impossibilidade da participação da pregoeira no certame. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3634–1104. Casserengue - PB, 16 de Julho de 2021, MATHEUS ROCHA DUARTE – Coordenador 
de licitações e contratos.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00013/2021

Torna público que a licitação acima mencionada foi adiada para, às 09h00min horas do dia 23 
de Julho de 2021, em razão da impossibilidade da participação da pregoeira no certame. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3634–1104. Casserengue - PB, 16 de Julho de 2021, MATHEUS ROCHA DUARTE – Coordenador 
de licitações e contratos.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Cola para fixação de Tachão e Tachinha, 

para atender às demandas da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. 
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 trânsito 
33.90.30.99 – 1630 – Material de consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00084/2021 - 15.07.21 - WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 8.440,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRONICO 

Nº 25010/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão eletronico nº 25010/2021 Tipo menor 

preço, que tem por objetoAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE 
PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Conforme acatamento da impugnação, exige-se apre-
sentação da Autorização de Funcionamento emitido pela Anvisa  AFE,Licença de Funcionamento 
Estadual/Municipal Sanitária (LF) para os itens que couber, que aconteceria no dia 22 de julho, 
acontecerá dia30 de julho de 2021 às 08:30 horas, por meio do site https://www.gov.br/compras/
pt-br/,Informações: E-mail:LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital:www.tce.pb.gov.br; https://
www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 16de julho de 2021
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Ratificação

Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.006/2021/SEMAS/PMCG
Processo Administrativo 

Nº 2.05.075/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.006/2021 celebrada em decorrência da 
ata de registro de preços nº 021/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 025/2021, promovido 
pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL. Funcional Programática: 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 
08.244.1017.2121/ 08.243.1029.2126/ 08.243.1018.2129/ 08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 
04.122.2001.2128. Fonte de Recursos:1001/1311. Elemento de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 
31 de dezembro de 2021. VALOR: R$ 95.450,00 (Noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta 
reais), em favor do fornecedor: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, 
CNPJ n° 08.370.039/0001-02, Endereço: Rua Guilhermino Barbosa, 52 – GP 25, BL B 01 - Catolé, 
Campina Grande – PB.

Campina Grande, 16 de julho  de 2021.
  VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO 
Nº 2.05.072/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.072/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. OBJETO CON-
TRATUAL: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS VÁRIAS UNIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.006/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI 
Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 
4.422 /19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 
08.244.1017.2121/ 08.243.1029.2126/ 08.243.1018.2129/ 08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 
04.122.2001.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECURSOS: 1001/1311. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES. VALOR GLO-
BAL: R$ 95.450,00 (NOVENTA E CINCO, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 16/07/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 

Nº 2.05.062/2021
CONTRATANTE:Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande;CONTRATADA: 

Canti Distribuidora Eireli;OBJETO: Rescisão Amigável do Contrato nº 2.05.062/2021,Pregão Ele-
trônico nº 2.05.006/201,cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
(CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,conforme 
parecer acostado ao referido Termo e fundamentada no Art. 79, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Assinatura: 07/07/2021VALKER NEVES SALES.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES E ENTU-
LHOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 019/2011/99; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitaca-
ocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 16 de Julho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS. 
Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 02 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 
14:05 horas do dia 02 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 16 de Julho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 10:31 horas do dia 02 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁ-
SICAS E KITS LANCHE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 019/2011/99; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 16 de Julho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. Abertura da sessão pública: 12:00 horas do dia 02 de Agosto de 
2021. Início da fase de lances: 12:05 horas do dia 02 de Agosto de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/2019/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 16 de Julho de 2021
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de móveis e eletrodomésticos 
diversos. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 29 de Julho de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 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; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 16 de Julho de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021

A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 005/2021, tendo 
como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 
NESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a DEA CONSTRUÇÕES E LOCACOES EIRELI 
CNPJ 38.374.079/0001-93 com o valor total de R$ 285.329,17. Prazo para recurso 5 dias nos termos 
do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 16 de julho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – EAD, 
VOLTADA PARA A GESTÃO E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E DA REDE 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE CABEDELO – SESCAB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 16 de Julho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

 Pregoeira Substituta

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021

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 09 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEC-
ÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, MEDIANTE NECESSIDADE DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ANEXO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA – CEMFISIO, 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 16 de julho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00011/2021

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 00011/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 
DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 - R$ 15.970,00

 Gado Bravo - PB, 12 de Julho de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

E DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Li-
citação nº 00011/2021. DOTAÇÃO: 02.002–GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 
– Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 02.003–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
02003.04.122.2001.2003 – Coordenar e Manter as Atividades Administrativas 02.006–SECRETARIA 
DE EDUCACAO – 02006.12.361.1005.2009 – Manter as Atividades do FUNDEB 40% 02.010–SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02010.15.122.1003.2020 – Manter as Atividades de Infraestru-
tura 05.005–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05005.10.301.1004.2022 – Manter as Atividades do 
Fundo Municipal de Saúde 08.008–FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 08008.08.244.1008.2033 
– Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 3.3.90.39 – OUTROS SERV.
DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 05801/2021 - 12.07.21 
- KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 - R$ 15.970,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de pneus automotivos para os veículos 
da frota municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Fe-
deral nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: 
https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 15 de Julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de peças automotivas de reposição que serão 
destinadas a manutenção e conservação dos veículos da frota municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 15 de Julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DE PRÉDIO 
PUBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSO-
CIADOS AO TURISMO NO MUNICIPIO DE IGARACY – PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE 
REPASSE MTUR 887350/2019 – OPERAÇÃO Nº 1063898–53. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; 
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. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 16 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00007/2021, em 03.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento em transito em um raio 

mínimo de 180 km no sentido de Igaracy a João Pessoa.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 16 de Julho de 2021
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00008/2021
OBJETO: Adequação do mercado Público do Município de Igaracy – PB. LICITANTE HABILITADA: 

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME. LICITANTE INABILITADA: 4M CONSTRUTORA E 
SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 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 28/07/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.  E-mail: 
cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 16 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:30 horas do dia 30 de 
Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S), insumos, materiais e demais equipamentos neces-
sários ao enfrentamento do contágio da COVID–19 no município de Joca Claudino/PB. 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 058/04; 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) 3563–1075. E-
-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 16 de Julho de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de julho de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATO
 Nº 33004/2020

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33004/2020 – CONSTRUÇÃO DO BOSQUE PARQUE DAS 
ÁGUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33024/2019.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: ARKO CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Acréscimo do Valor do Contrato, em decorrência da necessidade de realização de 

acréscimos e supressões de itens, de acordo com a justificativa técnica, memória de cálculos, 
quadros e planilhas demonstrativos, cronogramas físico-financeiros atualizados, elaborados pela 
Secretaria de Infraestrutura do Município de João Pessoa/PB (SEINFRA).

Dos Acréscimos: Ficam acrescidos serviços e quantitativos no importe de 8,13% do valor inicial 
atualizado do contrato (equivalente a um aumento de R$ 255.429,38).

Das Supressões: Ficam suprimidos serviços e quantitativos no importe de 0,24% do valor inicial 
atualizado do contrato (equivalente a uma redução de R$ 7.626,77).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.081290 – Implan-
tação e Execução de Obras Especiais; b) Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e instalações; c) 
Fontes de Recursos: 1001/0.1. 00 – Recursos Ordinários, pertencente ao orçamento da Secretaria 
de Planejamento.

BASE LEGAL: art. 65, § 1º, § 2º, II da Lei Federal n.º 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 12/07/2021.

João Pessoa, 12 de julho de 2021.

José William Montenegro Leal
Secretário Municipal de Planejamento

Contratante

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

Contratante

Maria Jailene Franco de Carvalho
Arko Construções LTDA

Contratada-----

ESTADO DA PARAÍBA
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 02/08/2021, 
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 DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

Nº 04.034/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE TABLET E SOFTWARE, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFOR-
ME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040249.
O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 23/07/2021 às 09:00h fica adiada para o dia 29/07/2021 às 
14:00h, tendo em vista alterações no Anexo I do Edital.

O Novo Edital ficará disponível a partir do dia 19/07/2021, nos locais abaixo informados:
https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. 

João Pessoa, 16 de julho de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 5MKT-8HS7-2RXY-WTL4

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09015/2021 
PROCESSO ADM. Nº 2021/040483

CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 882851
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCO-

LARES, CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO EM ABS, CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 
LARANJA EM ABS E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- 
SEDEC.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 20/07/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 30/07/2021, às 9h. 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.

João Pessoa, 16 de julho de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N.º 008/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da Senhora DAYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA, 
CPF nº 060.815.474-18.

OBJETO: Contratação de médico, para prestação de saúde e apoio diagnóstico no enfrentamento 
da Pandemia da Covid-19 no Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS. 

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 52/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 008/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: DAYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA, CPF nº 060.815.474-18.
OBJETO: Contratação de médico, para prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico no 

enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 180 dias.

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL 

N.º 00019/2021
OBJETO: Aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 

de Juarez Távora.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA – EPP – lotes: 
02,05,06 e 07, no valor total de R$ 122.800,00 (Cento e vinte e dois mil e oitocentos reais); e JOSÉ 
MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO – lotes: 01,03 e 04, no valor total de R$ 92.940,00 (Noventa 
e dois mil novecentos e quarenta reais). 

 Juarez Távora(PB), 15 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 031/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2021
OBJETO: Contratação de horas de serviços de manutenção preventiva e corretiva e recuperação 

de veículos leves a gasolina/álcool, tais como serviços mecânicos em geral, para manutenção dos 
veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Juarez Távora.

 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 

em epígrafe a empresa JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO, no valor total de R$ 79.200,00 
(Setenta e nove mil e duzentos reais). 

 Juarez Távora(PB), 15 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 53/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA – EPP, 

CNPJ nº 14.118.455/0001-10.
OBJETO: Aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 

de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 122.800,00 (Cento e vinte e dois mil e oitocentos reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, FMAS, PBF, FMS, PAB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 15/07/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 15 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 55/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO, CNPJ nº 41.570.638/0001-45.
OBJETO: Contratação de horas de serviços de manutenção preventiva e corretiva e recuperação 

de veículos leves a gasolina/álcool, tais como serviços mecânicos em geral, para manutenção dos 
veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 79.200,00 (Setenta e nove mil e duzentos reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, FMAS, PBF, FMS, PAB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 15/07/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 15 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 54/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO, CNPJ nº 41.570.638/0001-45.
OBJETO: Aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 

de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 92.940,00 (Noventa e dois mil novecentos e quarenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, FMAS, PBF, FMS, PAB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 15/07/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 15 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 03.2021 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00020/2021
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo ao litro de gasolina comum, passando para o preço de R$ 5,96 

(Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos), acréscimo para o litro de óleo diesel comum, passando 
ao preço de R$ 4,91 (Quatro Reais e Noventa e Um Centavos e acréscimo para o litro do óleo díesel 
S-10, passando ao preço de R$ R$ 4,04 (Cinco Reais e Quatro Centavos)

DATA RATIFICAÇÃO: 16.07.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 03.2021: 16.07.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-

ressados o adiamento da Sessão Pública do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços 
Nº 002/2021,que seria realizada às 14h00min (quatorze horas) do dia 29/07/2021, desta forma a 
Sessão Pública fica transferida para às 14h00min (quatorze horas) do dia 03/08/2021.Motivo do 
adiamanto: Adequação da agenda do Presidente da CPL.

Livramento-PB, 16 de julho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-

ressados o adiamento da Sessão Pública do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços 
Nº 003/2021,que seria realizada às 16h30min (dezesseishoras e trinta minutos) do dia 29/07/2021, 
desta forma a Sessão Pública fica transferida para às16h30min (dezesseis horas e trinta minutos)
do dia 03/08/2021.Motivo do adiamanto: Adequação da agenda do Presidente da CPL.

Livramento-PB, 16 de julho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
 Nº 001/2021

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-
ressados o adiamento da Sessão Pública do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços 
Nº 001/2021,que seria realizada às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 29/07/2021, 
desta forma a Sessão Pública fica transferida para às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 
03/08/2021.Motivo do adiamanto: Adequação da agenda do Presidente da CPL.

Livramento-PB, 16 de julho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE RETFICAÇÃO Nº 01 AO EDITALDATOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interes-
sados que está retificando o item 3.1 do edital, e o Parágrafo Terceiro (fonte de recursos e dotação) 
da cláusula quinta (minuta do contrato), ambos da Tomada de Preços Nº 002/2021. Desta forma 
vejamos a seguir:EM AMBOS ONDE SE LÊ:Unidade orçamentária: 02.080 - Secretaria de Agricultura, 
Meio Ambiente e Rec. Hídricos.Classificação da despesa: 02080.26.782.1012.1107 - Conservação 
e reforma de passagem molhada.Fonte: 001 e 940.Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e 
Instalações.Ficha orçamentária: 000215.Exercício: 2021.LEIA-SE: Unidade orçamentária: 02.070 - 
Secretaria de Serviços Urbanos. Classificação da despesa: 02070.15.451.1009.1074 - Construção, 
Reforma e Ampliação de Prédios e Logradouros. Fonte: 001, 520, e 940. Elemento de despesa: 
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações. Ficha orçamentária: 000156. Exercício: 2021. Sem mais 
para o momento.

Livramento-PB, 16 de julho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 003/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, através Comissão Permanente de Licitação 

TORNA PUBLICO, que após análise do Recurso Administrativo interposto pela empresa ULTRA 
SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87, decide por conhecer do recurso e no 
mérito NEGAR-LHE parcialmente provimento, mantendo-se a INABILITAÇÃO da empresa recorrente 
nos autos da Tomada de Preços Nº.00003/2021, mantendo-se os termos da decisão proferida pela 
ilustre Comissão, dando-se prosseguimento ao certame na forma prevista na lei e no instrumento 
convocatório. Nesse sentido, a CPL convoca as empresas Habilitadas para dar prosseguimento da 
segunda fase de abertura das Propostas de Preços, marcando a sessão para o dia 20/07/2021 às 
10:00h. Fica os autos do Processo com vista franqueada aos interessados. 

Lagoa Seca - PB, 16 de Julho de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra  torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB,  licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Assessoria dos seguintes serviços para 
este Município: Acerto de Vínculos dos servidores municipais junto à Secretaria da Previdência 
Social; Individualização Previdenciária Contemporânea; Acompanhamento dos parcelamentos: 
Fazendário e Previdenciário junto à RFB/PGFN; Acompanhamento de Processos Fiscais do Município 
e seus Entes Vinculados junto à RFB e PGFN; Parcelamentos da RFB e PGFN junto aos órgãos 
competentes; Inclusão de DOA junto à RFB; Individualização de FGTS de competências anterior 
a mudança de regime; Obrigações Acessórias junto à RFB, CEF, SPS e ST, Acompanhamento de 
auditoria fazendária para o Município de Manaíra/PB. Data e horário da sessão pública: às 10:00hs/
min do dia 02/08/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 16 de Julho de 2021.
JENIFFER ISAMARA  PEIXOTO BASTISTA DE LIMA

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO

4° TERMO ADITIVO DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL37/2017

Contrato N° 169/2017
Contratado:WASTE – COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº: 

20.474.613/0001-78
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
OBJETO: Prorrogação de prazo por 06 (seis) meses, a contar deste termo aditivo. 
DATA ASSINATURA: 07 de julho de 2021. 
VIGÊNCIA: 07 de janeiro de 2022

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO

8º TERMO ADITIVO DE PRAZO
Contrato n° 0097/2016

Contratado:F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Nº: 20.284.072/0001-15
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
OBJETO: Prorrogação de prazo por 4 (quatro) meses, a contar deste termo aditivo. 
DATA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
VIGÊNCIA: 29 de outubro de 2021

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 
nº 0031/2021

O Pregoeiro torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição 
parcelada de equipamentos e materiais eletrônicos e de informática com o objetivo de instalar o 
prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde e atender outras necessidades do município 
de Nazarezinho-PB. Abertura das propostas: dia 30 de julho de 2021, às 09h00 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br ewww.
nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 16 de julho de 2021.
FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 
nº 0032/2021

O Pregoeiro torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada 
de equipamentos odontológicos, com o objetivo de atender as necessidades da secretaria de saúde 
do município de Nazarezinho-PB. Abertura das propostas: dia 02 de agosto de 2021, às 09h00 
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.
tce.pb.gov.br ewww.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 16 de julho de 2021.
FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Olho D’água
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico 

nº 0003/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ Nº 08.449.096/0001-81
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.

Valor global: R$ 58.833,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e trinta e três reais).
Olho D’agua -PB, 15de julho de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho 
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
RATIFICAR, a Dispensa nº 000011/2021, tendo como objeto LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCA-

LIZADO A RUA IZIDRIO DE ALMEIDA COSTA S/N, CENTRO, CEP: 58760-000, NESTA CIDADE 
DE OLHO D’ÁGUA-PB, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Educação deste 
município, por razões de interesse público, nos termos do art. 24 X, da Lei nº 8.666/93, com a pessoa 
física INACIO LEITE DE SOUZA, CPF: 635.119.407-53, sob o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) e valor global de R$ 3.000,00 (Três mil reais), em consequência fica o mesmo convocado a 
assinar termo contratual nos termos do art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Publique-se. 
OLHO D’ÁGUA-PB, 16 de julho de 2021.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita Constitucional

Prefeitura Municipal de Olho Dagua
Extrato de ata de Registro de Preços 

Pregão Presencial nº 00022/2021
 Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB.
 Empresa vencedora: A. R. VERISSIMO LTDA-EPP-CNPJ nº 04.419.989/0001-23.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

ITENS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT UNID R$ UNIT R$ TOTAL
1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG 5.000 COMP 0,08 400,00

2 ÁCIDO ASCÓRBICO GOTAS 8.000 FRASCO 1,90 15.200,00

3 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG 15.000 COMP 0,15 2.250,00

5 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG 2.000 COMP 0,39 780,00

6 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG 2.000 COMP 1,07 2.140,00

7 ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML 
XAROPE 50 FRASCO 6,23 311,50

8 ALBENDAZOL 400MG 1.000 COMP 0,49 490,00

9 ALBENDAZOL 40MG/ML SUS-
PENSÃO 800 FRASCO 1,46 1.168,00

10 ALPRAZOLAM 1MG 5.000 COMP 0,10 500,00

11 ALPRAZOLAM 2MG 5.000 COMP 0,26 1.300,00

12 AMBROXOL ADULTO 350 FRASCO 2,69 941,50

13 AMBROXOL INFANTIL 350 FRASCO 2,69 941,50

14 AMOXICILINA 500 MG 19.000 COMP 0,34 6.460,00

16 ANLODIPINO 5MG 2.000 COMP 0,07 140,00

17 ANLODIPINO 10MG 2.000 COMP 0,10 200,00

18 AMPICILINA 500MG 3.000 COMP 0,57 1.710,00

19 ATENOLOL 50 MG 5.000 COMP 0,11 550,00

20 ATENOLOL 25MG 5.000 COMP 0,08 400,00

21 AZITROMICINA 500MG 12.000 COMP 1,19 14.280,00

22 AZITROMICINA 600 MG SUS-
PENSÃO 5.000 FRASCO 7,49 37.450,00

23 BIPERIDENO 2 MG 6.000 COMP 0,40 2.400,00

24 BROMAZEPAM 3MG 5.000 COMP 0,17 850,00

25 BROMAZEPAM 6MG 3.000 COMP 0,19 570,00

26 BROMETO DE IPRATRÓPIO 
0,25MG/ML 30 FRASCO 1,27 38,10

27 BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 230 FRASCO 1,84 423,20

29 BROMIDRATO DE FENOTEROL-
5MG/ML 30 FRASCO 6,89 206,70

30 CARBAMAZEPINA 200 MG 15.000 COMP 0,14 2.100,00

31 CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100 FRASCO 17,06 1.706,00

33 CAPTOPRIL 25MG 6.000 COMP 0,13 780,00

34 CEFALEXINA 500 MG 18.000 COMP 0,74 13.320,00

35 CEFALEXINA SUSPENSÃO 250 
MG/5 ML 2.500 FRASCO 5,49 13.725,00

36 CETOCONAZOL 200 MG 1.500 COMP 0,40 600,00

37 CETOCONAZOL CREME 500 TUBO 5,31 2.655,00

39 CIPROFLOXACINO 500 MG 12.000 COMP 0,27 3.240,00

40 CLONAZEPAM 0,5 MG 3.000 COMP 0,12 360,00

41 CLONAZEPAM 2 MG 17.000 COMP 0,10 1.700,00

42 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML 300 FRASCO 2,80 840,00

44 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 
20 MG 10.000 COMP 0,17 1.700,00

45 CLORIDRATO DE METOCLOPRA-
MIDA 4MG/ML 150 FRASCO 1,65 247,50

46 CLORIDRATO DE METOCLOPRA-
MIDA 10MG 2.500 COMP 0,17 425,00

47 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 
25MG 1.000 COMP 0,34 340,00

48 COMPLEXO B XAROPE 200 FRASCO 4,55 910,00

49 COMPLEXO B 40MG 12.000 COMP 0,09 1.080,00

50 DEXAMETASONA 1% CREME 500 TUBO 1,83 915,00

51 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML XA-
ROPE 2.500 FRASCO 2,84 7.100,00

52 DEXCLORFENIRAMINA 2MG 1.500 COMP 0,09 135,00

53 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 350 FRASCO 2,17 759,50

54 DIAZEPAM 10MG 10.000 COMP 0,12 1.200,00

56 DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG 6.000 COMP 0,10 600,00

57 DICLOFENACO SÓDICO 50MG 3.000 COMP 0,13 390,00

59 DOMPERIDONA 10MG 2.500 COMP 0,16 400,00

60 DIPIRONA 500MG 15.000 COMP 0,13 1.950,00

61 DIPIRONA GOTAS 1.000 FRASCO 1,46 1.460,00

62 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GO-
TAS 200 FRASCO 10,38 2.076,00

63 ESCOPOLAMINA 10MG 4.000 COMP 0,74 2.960,00

64  ESCOPOLAMINA E DIPIRONA 
250+10 MG 6.000 COMP 0,62 3.720,00

65 ESCOPOLAMINA GOTAS 200 FRASCO 12,46 2.492,00

66 ENALAPRIL 10MG 3.000 COMP 0,10 300,00

68 FENITOÍNA 100 MG 4.000 COMP 0,33 1.320,00

69 FENOBARBITAL 100 MG 10.000 COMP 0,22 2.200,00

70 FENOBARBITAL 40MG/ML 200 FRASCO 7,75 1.550,00

71 FLUCONAZOL 150 MG 1.000 COMP 1,20 1.200,00

72 FUROSEMIDA 40MG 5.000 COMP 0,13 650,00

73 GLIBENCLAMIDA 5MG 3.000 COMP 0,07 210,00

74 HALOPERIDOL 1MG 5.000 COMP 0,29 1.450,00

75 HALOPERIDOL 5MG 6.000 COMP 0,22 1.320,00

76 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 4.000 COMP 0,07 280,00

77 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 500 FRASCO 3,80 1.900,00

79 IBUPROFENO 300 MG 6.000 COMP 0,16 960,00

80 IBUPROFENO 600 MG 8.000 COMP 0,19 1.520,00

81 IVERMECTINA 6MG 10.000 COMP 1,58 15.800,00

82 LEVOMEPROMAZINA 100MG 5.000 COMP 1,64 8.200,00

83 LEVOMEPROMAZINA 25MG 8.000 COMP 0,77 6.160,00

84 LEVOMEPROMAZINA 4% 80 FRASCO 17,13 1.370,40

85 LORATADINA 1MG/ML 550 FRASCO 2,72 1.496,00

86 LOROTADINA 10MG 10.000 COMP 0,14 1.400,00

87 LOSARTANA 50MG 9.000 COMP 0,14 1.260,00

88 MEBENDAZOL 20MG/ML 350 FRASCOS 2,59 906,50

89 METFORMINA 500 MG 15.000 COMP 0,21 3.150,00

90 METFORMINA 850 MG 15.000 COMP 0,17 2.550,00

91 METILDOPA 250 MG 4.000 COMP 0,99 3.960,00

92 METILDOPA 500 MG 4.000 COMP 0,68 2.720,00

93 METRONIDAZOL CREME VA-
GINAL 500 TUBO 5,59 2.795,00

94 METRONIDAZOL 250 MG 11.000 COMP 0,25 2.750,00

95 MICONAZOL 2% CREME 500 TUBO 2,34 1.170,00

97 NIMESULIDA 100 MG 5.000 COMP 0,14 700,00

98 NIMESULIDA GOTAS 450 FRASCO 2,39 1.075,50

99 N I S TAT I N A C R E M E  VA G I -
NAL 25.000UI 400 TUBO 3,90 1.560,00

100 N I S T A T I N A  S U S P E N -
SÃO 100.000UI/ML 400 FRASCO 4,69 1.876,00

101 ÓLEO MINERAL 400 FRASCO 4,23 1.692,00

102 OMEPRAZOL 20 MG 12.000 COMP 0,16 1.920,00

103 PARACETAMOL 500MG 10.000 COMP 0,11 1.100,00

104 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 400 FRASCO 1,46 584,00

105 PREDNISOLONA 3MG/ML XA-
ROPE 1.000 FRASCO 4,09 4.090,00

106 PREDNISONA 20MG 10.000 COMP 0,33 3.300,00

107 PREDNISONA 5MG 7.000 COMP 0,13 910,00

108 RISPERIDONA 1MG/ML 80 FRASCO 19,68 1.574,40

109 RISPERIDONA 2MG 9.000 COMP 0,25 2.250,00

110 SALBUTAMOL XAROPE 100 FRASCO 1,98 198,00

111 SIMETICONA 40MG 4.000 COMP 0,26 1.040,00

113 SINVASTATINA 20 MG 6.000 COMP 0,18 1.080,00

114 SINVASTATINA 40 MG 6.000 COMP 0,26 1.560,00

115 SULFAMETOXAZOL 400MG + 
TRIMETOPRIMA 80MG 14.000 COMP 0,19 2.660,00

116 SULFAMETOXAZOL 40+8MG/
ML SUSPENSÃO 1.000 FRASCO 3,69 3.690,00

117 SULFATO FERROSO 25MG/ML 
GOTAS 300 FRASCO 1,14 342,00

118 SULFATO FERROSO 40 MG 30.000 COMP 0,09 2.700,00

 TOTAL   270.436,30

Olho Dagua-PB, 16de julho de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de julho de 202126
Publicidade



Prefeitura Municipal de Olho D’água 
NOTIFICAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS nº 0001/2021
A prefeitura municipal de Olho D’água, por meio dacomissão de licitação vem notificar a em-

presa BRICKIS CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 37.452.665/0001-46, para comparecer a sede 
desta prefeitura para manifestar interesse em assumir os termos do contrato, nas mesmas con-
dições, pactuadocom a empresa SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES-CNPJ nº 
21.181.254/0001-23 pelo motivo de esta empresa não ter cumprido com as obrigações assessorias 
ao contrato, nos termos do Art. 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Concede prazo de 03 (três) 
dias úteis para comparecimento da empresa.A não manifestação da empresa implica na perda do 
direito de assinar contrato e na convocação da empresa subsequente.

Olho D’agua-PB, 16de julho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho Dagua
Extrato de ata de Registro de Preços 

Pregão Presencial nº 00022/2021
 Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB.
 Empresa vencedora: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME-

-CNPJ nº 31.187.918/0001-15.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

ITENS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT UNID R$ UNIT R$ TOTAL

4 ÁCIDO FÓLICO 5MG 12.000 COMP 10,00 120.000,00

15 AMOXICILINA SUSPENSÃO 5.500 FRASCO 2,50 13.750,00

28 BROMOPRIDA 10MG 2.500 COMP 0,48 1.200,00

32 CARBAMAZEPINA 400MG 4.000 COMP 0,54 2.160,00

43 CLORIDRATO DE AMITRIPTI-
LINA 25MG 10.000 COMP 0,30 3.000,00

55 DIAZEPAM 5MG 6.000 COMP 0,09 540,00

58 DOMPERIDONA SUSPENSÃO 
1MG/ML 300 FRASCO 24,80 7.440,00

67 ENALAPRIL 20MG 2.000 COMP 0,19 380,00

78 IBUPROFENO LIQUIDO 450 FRASCO 3,50 1.575,00

96 NEOMICINA CREME 500 TUBO 4,95 2.475,00

112 SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 500 FRASCO 2,90 1.450,00

119 SULFATO FERROSO 5MG/ML 
XAROPE 400 FRASCO 5,98 2.392,00

120 SECNIDAZOL 500MG 2.500 COMP 5,98 14.950,00

121 SAIS DE REEIDRATAÇÃO 500 ENV 1,89 945,00

 TOTAL   172.257,00

Olho Dagua-PB, 16de julho de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO: DISPENSA 

Nº 00011/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA - PB. 
CONTRATADA: INACIO LEITE DE SOUZA, CPF: 635.119.407-53
OBJETIVO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRIO DE ALMEIDA COSTA 

S/N, CENTRO, CEP: 58760-000, NESTA CIDADE DE OLHO D’ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUN-
CIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR MENSAL: R$ R$ 500,00 (quinhentos reais).
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais)

OLHO D’ÁGUA – PB, 16 de Julho de 2021.
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial
 nº 00022/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: A. R. VERISSIMO LTDA-EPP – CNPJ 04.419.989/0001-23 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB
Valor global R$ 270.436,30 (duzentos e setena mil, quatrocentos e trina e seis reais e trinta 

centavos). 
Olho d´Água - PB, 16 de Julho de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO -
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 
nº 00022/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA:ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 

31.187.918/0001-15
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica de 

saúde do município de Olho D’água-PB
Valor global R$ 172.257,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais). 

Olho d´Água - PB, 16 de Julho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE KITS MONTADOS 
CONTENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 30 de Julho 
de 2021. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 30 de Julho de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pocinhos - PB, 15 de Julho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

 Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico 

nº 00011/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI – CNPJ nº 16.501.916/0001-65
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática 

para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 7.598,00 (sete mil e quinhentos e noventa e oito reais).

Piancó-PB, 15 deJulhode 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 0005/2021, em 02.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA  

CNPJ 35.419.936/0001-36.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região 

de Campina Grande e João Pessoa-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 16 de julho de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito                          

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 28 de julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CA-
MARAS DE AR E PROTETORES. 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 001/10; 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, 16 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2021
REPUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 008/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA 
RURAL DE QUEIMADAS - PB, foi considerada suspensa devido um pedido de esclarecimentos. 
Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para as 10h00min do dia 03/08/2021. Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Queimadas, Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário das 07:00 as 11:00 hrs. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3392-2276 / 3392-1938.

Queimadas - PB, 16 de julho de 2021.
JURANDIR DA SILVA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 08:30 horas do dia 28 de 
Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE REMÍGIO. 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 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 16 de Julho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2021 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE 
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 
E PINTURAS PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/P. O 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca os licitantes: AGRESTE CONSTRUTORA 
E COMERCIO LTDA; ALYNE RACHEL FERREIRA DA SILVA EIRELI; F V DOS SANTOS EIRELI; 
HIDELBRANDO FERREIRA DE LIMA 32507453400; MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
DE ENGENHARIA LTDA, para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 15:00 
horas do dia 22/07/2021, na sala da CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 15 de Julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução da obra pavimentação e drenagem de Ruas no Distrito de 
Santa Fé, Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 906844/2020/MDR/CAIXA. 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) 3363–1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 15 de Julho de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13h00min do dia 29 de julho de 2021, por meio do 
site www.gov.br/compras, a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, tipo menor preço, para:  
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a merenda escolar. 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, 15 de Julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: Locação de 
softwares para sistemas: Folha de Pagamento, Licitação Pública, Gestão Tributária, Tesouraria e 
Sistema de Doação de Benefícios Eventuais, que tem como objetivo suprir as necessidades das 
Secretarias que integram esta Entidade Pública; ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR – PROCES-
SAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 54.960,00.

Sertãozinho - PB, 16 de Julho de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada 
por menor preço global de OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS DO 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos do 
Município de Sertãozinho: Obras e Instalação: 02.06.15.451.2006.1.008.4.4.90.51.00.00.00.00.19
91 02.06.15.451.2006.1.008.4.4.90.51.00.00.00.00.1001 02.06.15.451.2006.1.008.4.4.90.51.00.0
0.00.00.1510 02.06.15.451.2006.1.008.4.4.90.51.00.00.00.00.1520. VIGÊNCIA: até 13/10/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00071/2021 - 13.07.21 
- AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - R$ 225.968,93.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para Aquisição de manilhas de concreto para atender as demandas da Secretaria de Obras e Urba-
nismo da Prefeitura de São José de Piranhas – PB, às 09:00 horas, dia 29 de Julho de 2021, na sala 
da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB. 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 008/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 16 de Julho de 2021
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
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 a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: Contrata-
ção de empresa do ramo pertinente para executar serviço na Conclusão de Um Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS, conforme Convênio n°. 0037/2013 – SEDAM/PMS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CFR CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - R$ 115.086,68.Fica desde já convocado o representante legal da empresa 
vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a 
contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Serraria - PB, 16 de julho de 2021.
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Contratação de 
Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação do Prontuário Eletrônico do 
Cidadão – PEC/E–SUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores da Secretaria 
Municipal de Saúde de Serraria–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - R$ 41.930,00.

Serraria - PB, 01 de julho de 2021
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação 
do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC/E–SUS com treinamento e suporte técnico para todos 
os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Serraria–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB FIXO, MAC, CUS-
TEIO e FUS 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT 
Nº 00053/2021 - 07.07.21 - EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA 
LTDA - R$ 35.940,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00020/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021, que tem 
como objeto: Aquisição de equipamentos e implementos que venham contribuir para implantar 
ações mitigadoras proveniente das atividades desenvolvidas pelo Município de Santa Luzia/PB, 
como poda de árvores, roçagem de estradas, terrenos públicos, apoio a população e recuperação de 
áreas degradadas. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: 
- AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS 
EIRELI, CNPJ: 27.636.436/0001-28, Item(s): 3 - 5, Valor: R$ 91.650,00 - ARMAZEM ZEZAO LTDA, 
CNPJ: 08.090.078/0001-56, Item(s): 1 - 4 - 6 - 7 - 8, Valor: R$ 207.540,00.

Santa Luzia - PB, 08 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00020/2021

Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 
pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: Licitantes declarados 
vencedores e respectivos valores totais das contratações: - AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI, CNPJ: 27.636.436/0001-28, Item(s): 
3 - 5, Valor: R$ 91.650,00 - ARMAZEM ZEZAO LTDA, CNPJ: 08.090.078/0001-56, Item(s): 1 - 4 - 
6 - 7 - 8, Valor: R$ 207.540,00.

Santa Luzia - PB, 09 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00020/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição de equipamentos e implementos que venham contribuir 
para implantar ações mitigadoras proveniente das atividades desenvolvidas pelo Município de Santa 
Luzia/PB, como poda de árvores, roçagem de estradas, terrenos públicos, apoio a população e 
recuperação de áreas degradadas; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI, CNPJ: 27.636.436/0001-28, Item(s): 
3 - 5, Valor: R$ 91.650,00 - ARMAZEM ZEZAO LTDA, CNPJ: 08.090.078/0001-56, Item(s): 1 - 4 - 
6 - 7 - 8, Valor: R$ 207.540,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 12 de julho de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE NOVA REUNIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICOnº 10/2021. OBJETO: AQUI-

SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES-
TINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLÓGICOS E INFORMATIZAÇÃO 
DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME REPROGRAMAÇÕES DAS PORTARIA 
GM/MS 3.391 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E GM/MS Nº 3.393/2020.. Após cumprimento dos 
procedimentos pertinentes da Sessãoanterior,  sido esta realizada no dia 15/07/2021, uma nova 
reunião está sendo marcada para o dia 20/07/2021 as 16h para dá continuidade aos trabalhos, no 
intuito de tratar sobre a INABILITAÇÂO da empresa QUICKBUM E COMMERCE EIRELI. Acontecerá 
no mesmo local ou endereço eletrônico que a(s) anterior(es). Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, através dos meios disponíveis abaixo.

Telefone: (83) ...
Email: prefeituradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 16 de julho de 2021.
SHEILA DE ARAUJO PEREIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Tacima: 02.020 SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
02020.04.122.1002.2003 – MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2009 MANTER ATIVI-
DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
05.000 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.2026 MANUTENÇÃO ASPS – BLC 
CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO AMBULATORIAL 
FMS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07.000 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS 07000.08.244.2005.2046 MANTER PROGRAMA 
BOLSA FAMILIA – IGD BF 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI-
DICA 07000.08.244.2005.2044 MANTER ATIVIDADES DE ASSITENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00093/2021 
- 15.07.21 - PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 35904374801 - R$ 17.110,00.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - R$ 471.716,34.

Tacima - PB, 16 de Julho de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº. 018/2021 
 A Prefeitura Municipal de vista serrana , através da Comissão Permanente de Licitação torna 

público que referente à publicação veiculada no Jornal Diário de ESTADO E UNIAO  dia 10 de julho 
de 2021 ,  onde se le  PREGAO PRESENCIAL 017-2021 LEIA – SE -CORRETAMENTE  PREGAO 
PRESENCIAL Nº. 018-2021

Vista Serrana, PB, 08 de julho de 2021
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.122.2021

TOMADA DE PREÇOS nº 008/2021
Objetivo: Contratação dos serviços de execução de obras para, REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DAS ESCOLAS E.M.E.F JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS, E.M.E.F JOSÉ FRANCISCO GARCIA, 
E.M.E.FJOÃO XAVIER DE FARIAS, E.M.E.F SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS localizada no 
Município de Vista Serrana/PB, conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93

Reunião: 08:30 hs do dia 05 de agosto de 2021 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,15 de julho de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da CPL/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESCISÃO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 00019/2021
CONTRATO Nº:00134/2021

PARTES:Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB e Dical Distribuidora de Veículos 
Cajazeiras Ltda - CNPJ Nº 35.503.721/0001-07.

OBJETO:Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação do 
município de São José de Piranhas-PB. A empresa DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CA-
JAZEIRAS LTDA – CNPJ Nº 35.503.721/0001-07, tem seu Contrato de Nº 00134/2021 rescindido, 
como consequência da sua inexecução. Assim, fica neste ato informada arescisão amigável do 
referido contrato, com base no inciso XVII, Art. 78 e inciso II, Art. 79, ambos da Lei 8.666/93. O 
processo está à disposição dos interessados nos dias úteis, 07:00 às 13:00h, sede da CPL, Rua 
Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. 

São José de Piranhas - PB, 16 de Julho de 2021.
SANDOVAL VIEIRA LINS

Prefeito em Exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2021
PROCESSO Nº 19.000.000973.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S):REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA,destinado àSEAD, FUNDAC, HPMGER, DETRAN, SEPLAG, ESPEP/FDRH, CHCF, 
SEFAZ, SEMDH, CBMPB/FUNESBOM, SEDH, SEG, HGM, LACEN, HEMOCENTRO, AGEVISA, 
SUPLAN e CEHAP,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGEnº21-01267-4
João Pessoa, 16 de julhode 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 - Ivana Borborema Cunha Lima, Oficiala Substituta do Cartório do 1º Ofício da Comarca de 
Campina Grande/PB, de acordo o que prevê a Lei nº 10.931/2014, torna público, para conhecimento 
de quem interessar possa, que se processa neste Cartório do Registro de Imóveis, por SILVANA 
VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA, CPF: 035.519.994-73, residente e domiciliada na Rua 
Manoel Feliciano, 600, Bairro do Quarenta, Campina Grande/PB. A AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
DE ÁREA referente ao imóvel de sua propriedade, constituído de: TERRENO 02 com inscrição 
municipal 10.01.152.2.0204-IMP/2005, situado na Av. Juscelino Kubitschek, Cruzeiro, nesta cidade, 
que mede e limita-se: frente, sul, com a Av. Juscelino Kubitschek, 24 metros; lado direito, oeste, com 
o terreno ocupado pelo imóvel nº 130 da mesma rua, em nome de Romário Borges de Medeiros, 
27,00 metros; lado esquerdo, leste, com o terreno ocupado imóvel 1753 da rua Almirante Barroso, 
em nome de Mário Haroldo Pimentel, 30,00 metros; fundos, norte, com a rua Luiz de Farias, 25,00 
metros, devidamente registrado sob matrícula nº 57.641, ficando desde já os Sr. JOSÉ AROLDO 
PIMENTEL, portador do CPF: 008.642.344-49, inventariante do Sr. Mário Pimentel, intimado para 
dentro do prezo de 15 (quinze) dias, contado da publicação deste EDITAL para contestar a presente 
retificação, a qual não havendo reclamação ou impugnação, será a mesma procedida. Campina 
Grande, 01 de julho de 2021. Ivana Borborema Cunha Lima - Oficiala Substituta. 

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

para reunião do Conselho de Administração Nº 003/2021
Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa Paraiba-

na Comunicação S/A – EPC, a comparecerem a reunião nº 003/2021 do Conselho de Administração 
desta empresa, a se realizar às 09h30 do dia 26 de julho de 2021, na sede da Empresa Paraibana 
Comunicação S/A, localizada na Av. Dom Pedro II, nº 3595, Castelo Branco, CEP 58.040-440, 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. Mudança no quadro diretivo da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.;
II. Apresentação de estudo sobre a criação do quadro efetivo da EPC;
III. Discussão sobre o Código de Conduta e Integridade;
IV. Apresentação do Relatório da Comissão de Cobrança;
V. Tratativas sobre a contratação de consultoria sobre política de Recursos Humanos;
VI. Informes e deliberações sobre recolhimento de tributos e contratação de consultoria fiscal e 

tributária;
VII. Outros assuntos de interesse da empresa;

João Pessoa-PB, 15 de julho de 2021.
Naná Garcez de Castro Dória 

Diretora-Presidente da EPC

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração

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 majo-

ritário, 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
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CONCORRÊNCIA Nº 03/2021    
 Registro CGE Nº 21-00999-0

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da                  CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 (Obras de Implantação 
e Pavimentação da PB-036, Trecho: Alhandra/Entr. PB-008(Praia do Abiaí)), que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, GL EMPREEN-
DIMENTOS LTDA e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e inabilitada a empresa: CONSTRUTORA 
LORENZONI LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.3.subitem 10.3.1 “e” “e.2, e.2.2” 
( Não apresentou as seguintes Demonstrações Contábeis (DMPL , FC e NE). 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 16 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
Considerando que recentemente a União Brasileira de Escritores da Paraíba – UBE-PB, aprovou 

o novo Estatuto desta UBE-PB, e aguarda a regulamentação mediante Regimento Interno; 
Considerando que dentre outras alterações administrativas, foram aprovadas o período de man-

dato da Diretoria desta UBE-PB, que ora vigora com término em Dezembro 2021, e para tanto requer 
em caráter extraordinário, a nomeação de membros para compor comissão fiscal e administrativa;

Considerando que, em decorrência do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, para implantação do Projeto apresentado por esta UBE-PB, aprovado por meio da Emen-
da Impositiva 41/2021, se faz necessário o acompanhamento para prestação de contas junto a 
municipalidade;

E por fim, considerando que o Processo nº nº2021/010835 (SEDEC), concluiu a formalização dos 
atos, e para tanto, se faz necessário iniciar a execução das ações propostas por esta UBE-PB, é que:

Nomeio para compor a COMISSÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA DA UNIÃO BRASILEIRA DOS 
ESCRITORES DA PARAIBA – UBE-PB, os seguintes membros, sob a presidência da primeira:

- Rosilene Rodrigues Pereira, brasileira, advogada, escritora,associada efetiva, portadora do 
Registro de Identidade nº 188.172 SSP/RO, e do CPF nº 220.219.302-20;

- José Edmilson Rodrigues, brasileiro, advogado, escritor, associado efetivo, portador do Registro 
de Identidade nº 286.369 SSP/PB, e do CPF nº161.709.114-68;                          

-  Aroaldo Sorrentino Maia, brasileiro, autônomo, escritor, associado efetivo, portador do Registro 
de Identidade nº 189.478 SSP/PB, e do CPF nº 048.218.154-00.

A referida comissão deliberativa, deverá acompanhar a aplicação dos recursos na forma da 
lei, providenciando os atos necessários para a devida execução do projeto, e conseqüentemente, 
providenciar a prestação de contas no processo da UBE-PB junto ao Município de João Pessoa.

João Pessoa, 15 de Julho de 2021.
LUIZ AUGUSTO PAIVA DA MATA

Presidente da União Brasileira de Escritores da Paraíba – UBE-PB

INSCRIÇÕES ABERTAS 2021
ANTOLOGIA - IMAGENS LITERÁRIAS II

REGULAMENTO: antologiaubepb@gmail.com
UBE-PB.COM

A UBE-PB, objetivando valorizar a produção literária de novos escritores, e estimular a produção 
literária paraibana e brasileira, em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, elabora a 
segunda Antologia. Esta nova edição abre inscrições para autores e autoras lusófonos e demais 
convidados, que escrevem em língua português no Brasil, Europa, África e Estados Unidos. As 
modalidades admitidas serão: contos, crônicas, poemas, artigos e biografias.  Tema livre.

João Pessoa, Julho de 2021
LUIZ AUGUSTO PAIVA DA MATA

Presidente da União Brasileira de Escritores da Paraíba – UBE-PB

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 

DO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – SIMED-PB.
Pelo presente Edital, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – SIMED-PB, 

inscrito no CNPJ sob nº. 08.271.405/0001-76, através de seu representante legal, Dr. Márnio 
Solermann Silva Costa, CPF nº. 592.880.513-68, com endereço na Avenida Camilo de Holanda, 
826, Centro, João Pessoa-PB, CEP: 58.013-360, vem, por meio deste, convocar todos os médicos 
vinculados ao Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, contratados 
pelo Instituto Acqua no período de julho a dezembro de 2019 sob o regime da CLTa participarem 
deAssembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada de forma virtual através da plataforma 
Google Meet, acesso pelo link: meet.google.com/jtq-bcaw-pfk no dia 22 de julho de 2021, às 17:30h 
em 1ª convocação, e às 18:00h em 2ª convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA:AVALIAR CONTRA-PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO INSTITUTO AC-
QUA EM AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO (PROCESSO Nº 0000845-84.2019.5.13.0032) 
EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO SIMED-PB

João Pessoa-PB,16de julho de 2021.

Márnio Solermann Silva Costa 
Presidente

ASSUNTO: PCD
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -PCD

VIGILANTES E ADMINISTRATIVOS
ENVIAR CURRÍCULO PARA

rspl@grupopreserveliserve.com.br

PORTOMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 05.372.168/0001-41torna público que requereu 
aSEMAM–SecretariadeMeioAmbienteaLicençaPRÉVIA,paraCONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR situadoLOTEAMENTO JARDIM OCEANIA IV, QUADRA 648, LOTES 328, 340, 
354, 422, 436, 448.

GAMA DIESEL LTDA, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente -, a 
licença de operação para funcionamento de sua filial, situada na rua Martinho Lutero, 555, BR 101, 
km 01, Jardim Veneza, João Pessoa – PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1354/2021, em João Pessoa, 14 de Junho de 2021 - 
Prazo 730 dias, OPERAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIODO BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA- UF: 
PB. Processo: 2021-004669/TEC/LO-2394.

A GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI - EPP- CNPJ: 08.493.422/0001-58, torna público 
que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente Pesca eAquicultura de Cabedelo - PB a 
licença de operação para a atividade de Comércio varejista de móveis. Com sede no seguinte 
endereço: ROD BR-230, CASA NOVA CENTER (Shopping das Contruções), nº 11034, SALA 602, 
RENASCER, CABEDELO - PB - Cep: 58.108-012.

INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 12.619.490/0001-98, torna público que 
requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a Licençaprévia, 
de construção de um Galpão, situado à Av. Dois de Fevereiro S/N, Varjão- João Pessoa - PB. ST 
27, QD 027, LT

INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 12.619.490/0001-98, torna público que 
requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a Licençaprévia, 
de construção de um prédio multifamiliar, situado à Rua Argemiro Pessoa Batista S/N, Mangabeira 
- João Pessoa - PB. ST 53, QD 196, LT 0325.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0117/2021

REGISTRO DE PREÇOS
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 020/2021, publicado no Diário do Poder Legislativo - DPL, 
de 19 de fevereiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 
09:00 (nove) horas do dia 29 de julho de 2021, na sala de reuniões do Centro Administrativo da 
ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/
PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02/2021, tipo Menor Preço por item, sob o regime 
de empreitada por preço unitário, reservada exclusivamente à participação de ME/EPP, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 alterado 
pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como objeto a 
aquisição de Material de Consumo (Material de limpeza), para atender as necessidades desta Casa 
Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão ser obtidas no 
endereço acima, ou no endereço eletrônico www.cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone (83) 
3214-4583, no seguinte horário: terça-feira a quinta-feira, das 8h às 12h.

João Pessoa, 14 de julho de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0037/2021

REGISTRO DE PREÇOS
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 020/2021, publicado no Diário do Poder Legislativo - DPL, 
de 19 de fevereiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 
09:00 (nove) horas do dia 28 de julho de 2021, na sala de reuniões do Centro Administrativo da 
ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/
PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2021, tipo Menor Preço por item, sob o regime 
de empreitada por preço unitário, reservada exclusivamente à participação de ME/EPP, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 alterado 
pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 
e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como 
objeto a aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios), para atender as necessidades 
da Creche Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho, pelo prazo de 12 (doze) meses. O Edital 
e demais informações, poderão ser obtidas no endereço acima, ou no endereço eletrônico www.
cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, no seguinte horário: terça-feira a 
quinta-feira, das 8h às 12h.

João Pessoa, 14 de julho de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro


	1 - Primeiro sab
	PAg 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba sab
	Pag 5
	PAg 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura sab
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas sab
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	PAg 16

	5 - Economia sab
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes sab
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

