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No primeiro semestre deste ano, foram vendidos 23,3 milhões de exemplares no país, uma expansão de 46% em comparação ao mesmo período de 2020. Página 17

Cresce procura por livros na pandemia

 

Captação de córneas 
bate recorde e meta é 
zerar fila de transplante
Estado já contabiliza 96 doações de córneas em seis meses; atualmente, 380 pacientes 
aguardam pelo transplante e a expectativa é atender todos até o mês de setembro. Página 6

Geral
Cidade da PB adota sistema 
de tratamento de água francês

Pior temporal em mil anos 
deixa 25 mortos na China

Comunidade da Jurema, em Tavares, é pioneira no Brasil 
no uso do Dosatron, desenvolvido na Europa. Página 3

Enchentes na Alemanha fazem, pelo menos, 170 vítimas e 
Governo cria financiamento para apoiar as vítimas. Página 16

Turismo Município de Pilões, no Brejo paraibano, lança a rota ‘Caminho 
das Águas Limpas,’ com trilhas, rapel, banhos em rios e cachoeiras. Página 8
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Colunas

Memorial

Zé da Luz não foi um caboclo letrado, 
mas a maneira como expressou o sentimento do 

mundo, o olhar sensível para as coisas ao seu 
redor, o transformou num símbolo da literatura 

cabocla do Nordeste.  Página 11

José Nunes

Apesar de ser tachado como ‘inimigo do 
povo’, Shostakovich continuou conseguindo apoio 

do governo porque Stalin apreciava, notoriamente, 
suas composições, com ênfase às mais de 20 peças 

dedicadas ao cinema.  Página 10

Germano Romero

Festa das Neves Ainda limitada em função da 
pandemia, programação religiosa começa domingo. Página 5
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Medo da morte é o que mais 
preocupa pacientes com covid
Para especialistas, acompanhamento psicológico durante e após 
a doença é importante para eliminar angústias. Página 24

Paraíba

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

414.982

19.474.489

191.626.825

8.906

545.690

4.122.004
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.217.729

127.708.952

3.726.707.183
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Esportes
Paraíba estreia em Tóquio 

O atacante Matheus Cunha (E) e o 
goleiro Santos (D) integram 

a Seleção Brasileira de 
Futebol, que enfrenta 

a Alemanha em 
sua primeira 
partida nas 

Olimpíadas 
2020, nesta 

quinta-feira. 
Página 21

Fotos: Lucas Figueiredo/CBF 

Mundo

Dez anos sem 
Amy Fãs falam sobre 

o talento da cantora Amy 
Winehouse e o show que 

ela fez em Recife, 
pouco antes de 

morrer. Página 9
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O uso restrito de armas de fogo é um dos mais importan-
tes fundamentos do processo de construção de uma sociedade 
pacífica e solidária. A posse indiscriminada de armamentos 
potencializa a violência, provocando, de modo geral, instabi-
lidade nas relações sociais, perdas irreparáveis nas famílias e 
prejuízos financeiros à união, estados e municípios. 

Quem se declara favorável ao porte imoderado de armas 
manifesta evidente desapreço pela vida das pessoas. Quem as-
sim se posiciona é partidário do uso da força para solucionar 
conflitos de qualquer natureza, desde pequenos dissensos en-
tre pessoas até embates de ordem política, envolvendo grupos 
sociais, transformando as ruas em praças de guerra.

À vista disso, boa política pública faz o Governo da Paraíba 
ao realizar, em caráter permanente, ações de prevenção e re-
pressão qualificadas, por meio das Polícias Militar e Civil. Para 
se ter uma melhor ideia da relevância dessas operações, basta 
conferir o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
relativo a 2020, no quesito apreensão de armas de fogo.

De acordo com a publicação, e como já foi noticiado por este 
jornal, as forças paraibanas de segurança pública apreende-
ram um total de 3.502 armas de fogo no ano passado. Esse 
número eleva a Paraíba, proporcionalmente, ao quinto lugar 
entre os estados que mais retiraram armamento das ruas. Fo-
ram apreendidas 86,7 armas por 100 mil habitantes.

Ora, a queda nos índices de crimes violentos tem relação 
direta com a restrição à circulação de armas de fogo ilegais.  
Por aí se entende, por exemplo, por que a Paraíba registrou a 
terceira menor taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais 
no Nordeste, além de ter a segunda maior redução acumulada 
de homicídios na região, no período de 2011 a 2020.   

O governo estadual faz a sua parte, capacitando as forças 
de segurança e promovendo ações contínuas de repressão à 
violência. As pessoas também podem e devem participar deste 
processo de forma efetiva, seja evitando a aquisição ilegal de 
armamentos, seja investindo no diálogo, para evitar que desa-
cordos fúteis acabem tendo desfechos fatais.

Desarme A memória histórica
A agitação do dia a dia, o envolvimento 

com os problemas que vivenciamos no coti-
diano e a impressão de que a modernidade 
representa o que de mais importante nos é 
oferecido na construção da identidade cul-
tural, nos fazem esquecer que somos, todos 
nós, seres históricos, herdeiros de valores e 
conhecimentos que nos foram transmitidos 
pela ancestralidade. Muita gente despreza 
a consciência de que o homem não evolui se 
não conhecer as suas raízes.

A formação da identidade cultural 
de um povo depende da interação entre 
o passado e o presente. As estruturas so-
ciais são formadas a partir de referências 
pretéritas, a volta para o passado e as me-
mórias coletivas. É preci-
so ter o cuidado de não se 
permitir que a memória das 
tradições seja esfacelada, 
por conta da instauração de 
novos paradigmas, deter-
minados pelos avanços tec-
nológicos e científicos. As 
transformações políticas, 
sociais e econômicas ocor-
rem em razão da vinculação do homem 
com suas origens. Nelas, encontramos sen-
tido para os acontecimentos de mudanças. 
São as experiências do passado que pro-
duzem registros históricos que alicerçam 
os movimentos do presente. 

O conceito de “memória histórica” ad-
vém da mitologia grega, a deusa Mnemo-
sine, mãe das musas protetoras das artes 
e da História, frente aos perigos do esque-
cimento. Ela simboliza a compreensão de 
que o passado ecoa na consciência coleti-
va formando conhecimentos que ajudam 
a cumprir o papel social de formulação da 
identidade de um povo. 

Daí a importância na definição de polí-
ticas de preservação e valorização do patri-
mônio cultural. Conforme a Declaração de 
Caracas, em 1992, “patrimônio cultural de 
uma nação, de uma região ou de uma comu-

nidade, é composto de todas as manifesta-
ções materiais e espirituais que lhe consti-
tuem, incluindo o meio ambiente natural”. É 
o legado que recebemos dos antepassados 
e transmitimos a gerações futuras. 

Quando falamos em preservar o pa-
trimônio histórico-cultural enfatizamos 
a importância de manter vivos os usos e 
os costumes populares de uma sociedade. 
Está representado pelo conjunto de bens 
materiais e imateriais que contam a histó-
ria de um povo. É um dever de cidadania 
assumir a responsabilidade de exercer a 
função de guardião dos valores patrimo-
niais de uma sociedade. Há, portanto, a 
necessidade de que se desenvolvam sen-

timentos de pertencimento e 
afetividade para que fiquem 
assegurados os compromis-
sos de proteção dos bens cul-
turais.

Daí a importância de sis-
tematizar um trabalho edu-
cativo objetivando despertar, 
a partir das crianças, mas 
também nos adultos, o conhe-

cimento e enaltecimento de sua herança 
cultural, capacitando-os para o melhor 
aproveitamento desses bens. Com isso, 
certamente, alcança-se uma percepção 
maior do mundo sociocultural em que es-
tejam envolvidos e da trajetória histórico-
temporal de formação de sua gente. 

A historiadora paulista Emilia Viotti 
diz: “Um povo sem memória é um povo 
sem História. Um povo sem História está 
fadado a cometer, no presente e no futu-
ro, os mesmo erros do passado”. Grande 
verdade. É na memória histórica que se 
promovem estudos, geram-se conheci-
mentos e somos conduzidos a reflexões 
para projetar o futuro. No exercício da 
memória compartilhada, reconstruímos 
experiências do passado, de forma a nos 
ajudar a pensar as futuras ações em ba-
ses mais sólidas e realistas. 

Ayrton sai de cena 
Como diria Martinho Moreira Franco, o 

trocadilho é horrível, mas irresistível. Ayrton 
Senna saiu de cena há vinte e cinco anos, na cur-
va de Tamburello, no circuito Ímola de Formula 
1, em San Marino, Itália, a 1º de maio de 1994. 
Dizem que os americanos do norte costumam 
testar a memória de seus próximos, indagan-
do onde estavam quando de um acontecimen-
to importante. Assim, se pergunta: onde você 
estava quando Kennedy foi morto? E no 11 de 
setembro? Antes que algum americano me 
pergunte, na hora do acidente de Ayrton Sen-
na eu estava em um hotel de Salvador, a espera 
de uma segunda feira de trabalho no interior 
da Bahia. Como diretor do Banco do Nordeste, 
atendera a convite do então deputado Aroldo 
Cedraz para testemunhar a assinatura de con-
tratos do banco com associações e cooperati-
vas, na cidade de Ourolândia. Com a TV ligada 
na prova, assisti, ao vivo, o acidente e, na minha 
mente, conclui que fora fatal. Quarenta minutos 
depois, o mundo recebia a confirmação: o jovem 
brasileiro, tricampeão da formula um, saiu da 
vida para entrar, definitivamente, na história 
do esporte mundial.

Até hoje, as versões sobre as causas do aci-
dente queimam os neurônios dos especialistas. 
Comecemos com o ânimo do piloto. Amargava, 
Ayton Senna, alguns contratempos. Um novato 
chamado Michael Schumacher já conseguira 
duas vitórias naquela temporada e Ayrton, ape-
sar de tricampeão, não somara nenhum ponto.  
Aliás, com o brasileiro fora, o alemão conquistou 
o título mundial. Por outro lado, a bruxa anda-
va à solta na pista de Ímola. Nos treinamentos, 
dois acidentes e um deles fatal. Na sexta feira, 
Rubens Barrichello foi gravemente ferido e no 
sábado, perdeu a vida o austríaco Roland Rat-
zenberger. Na mesma curva que ceifou a vida de 
Ayton Senna já se espatifara o carro de Nelson 
Piquet anos antes.

A pista não era das melhores. Cheia de on-
dulações, exigia que o veículo ficasse “grudado” 
ao asfalto e, essas ondulações facilitavam as 
derrapagens. Ayrton, que vinha comendo poei-
ra dos seus concorrentes, esperava dias melho-
res, agora montado na Williams. Todavia, esses 

bólidos estavam difíceis de guiar pois, a “equipe 
ainda estava se adaptando à proibição do uso 
do sistema de suspensão eletrônica”, segundo 
Flávio Gomes, da ESPN Brasil.

Há o registro de que Ayrton mandara au-
mentar a coluna da direção para que ficasse o 
volante mais próximo dele. Essa coluna teria 
quebrado e provocado o acidente. Consultando-
se, porém, os dados da telemetria, que contém 
as informações enviadas pelos sistemas eletrô-
nicos do veículo, contatou-se que “havia força 
sendo aplicada na coluna da direção”, o que 
seria a prova de que esta não quebrou antes do 
impacto. Outra teoria bota a culpa nos pneus: na 
primeira volta da prova, houve um acidente e os 
carros tiveram que deslocar-se mais devagar. 
Com isso, os pneus esfriaram e perderam pres-
são. Ficando o carro mais baixo, pode ter de-
sestabilizado perdendo a aderência da Wlliams 
com a pista, explicam os investigadores.

Aylton se despediu no domingo. Na se-
gunda-feira logo cedo, em um pequeno avião, 
nos dirigimos ao interior da Bahia. A partir do 
campo de pouso, era uma festa. Carros de som 
anunciavam a presença do deputado e do dire-
tor do banco. Os interessados nos pequenos em-
préstimos faziam fila no posto de atendimento 
situado na própria feira, onde garrotes, porcos 
e galinhas se misturavam à espera dos seus 
donos, devidamente financiados pelo banco. 
Por onde passei, não ouvi qualquer referência à 
morte de Senna. Parecia outro país.

Terminamos essa excursão na cidade de 
Jacobina, onde uma grande comitiva esperava 
o deputado e o diretor do banco. Em um res-
taurante local, ambos recebemos homenagens 
e, mais uma vez, não ouvi qualquer referência à 
morte de Senna, o assunto que, naquela segun-
da-feira, ganhava as primeira páginas de todos 
os jornais do mundo. Os baianos estavam mais 
preocupados em financiar suas lavouras e seus 
pequenos negócios. O certo é que, depois desse 
episódio, nunca mais perdi meu tempo vendo 
uma corrida de formula um. Gostava mesmo 
era de ver Ayrton Senna agitando a bandeira 
nacional após cada vitória. (Em homenagem às 
Olimpíadas de Toquio, que se iniciam)

 É preciso ter o 
cuidado de não se 

permitir que a memória 
das tradições seja 
esfacelada   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador   
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Governo fará entregas simbólicas de obras, assinará ordens de serviços e prestará contas dos investimentos realizados
O Orçamento Democrá-

tico Estadual realiza, hoje às 
18h, mais uma audiência vir-
tual com a participação do go-
vernador João Azevêdo, desta 
vez, direcionada às regiões de 
Catolé do Rocha (8ª Região 
Geoadministrativa), Princesa 
Isabel (11ª) e Pombal (13ª). 
Com transmissão ao vivo por 
meio dos canais digitais do go-
verno no YouTube e Facebook, 
o Chefe do Executivo fará en-
tregas simbólicas de obras, 
assinará ordens de serviços 
e prestará contas dos inves-
timentos realizados em cada 
região.

Para participar na indica-
ção das prioridades de inves-
timentos, a população deverá 
acessar o sistema de votação, 
disponível no site votacaoode.
pb.gov.br , e indicar as ações 
almejadas para as respectivas 
regiões. A votação ficará dis-
ponível até o fim deste mês. 

Para acessar a platafor-
ma de votação, a pessoa deve-
rá inserir o número do CPF e 
seguir as instruções até o fim 
do questionário. O sistema 
é integrado ao do programa 
Nota Cidadã, aonde a popu-
lação também poderá optar 
em complementar o cadastro 
para concorrer aos prêmios 
de até R$ 60 mil.

A votação das priori-
dades está sendo simultâ-
nea para todas as 14 regiões 
geoadministrativas, disponí-
vel 24h por dia, e assim como 
aconteceu nas audiências pú-
blicas presenciais dos ciclos 
anteriores, antes da pandemia 
do novo coronavírus, a popu-
lação pode votar em até três 
obras, ações ou programas de 
investimentos que gostaria 
que fossem priorizadas na sua 
respectiva região.

As audiências do Orça-
mento Democrático seguem 
até a próxima semana, dia 29, 
com as audiências para as re-
giões de João Pessoa (1ª) e 
Mamanguape (14ª), encerran-
do, assim, o ciclo 2021.

ODE abrange hoje as regiões 
de Catolé, Princesa e Pombal

Com a iminente ida de Ciro 
Nogueira para a Casa Civil, a 
titularidade de seu mandato 
se manterá na família. É que 
a primeira suplente, Eliane 
Nogueira, é a mãe dele. Ou 
seja: dentro ou fora do par-
lamento, o presidente do PP 
mantém o controle sobre o 
mandato. Há quem diga que 
ele deverá ser candidato a go-
vernador do Piauí, em 2022. 

Tudo em casa 
Agora, Ciro Nogueira está 
anunciado - ainda não ofi-
cialmente - como o novo 
secretário da Casa Civil do 
governo Bolsonaro - ele en-
trará em lugar do general 
Luiz Eduardo Ramos. Quem 
mudou? Bolsonaro deixou de 
ser fascista para o futuro novo 
ministro ou foi Ciro Nogueira 
que mudou de opinião, Bol-
sonaro nunca teria sido?  

Circulam nas redes sociais uma en-
trevista do senador Ciro Nogueira, 
presidente nacional do PP, em que 
ele afirma que o presidente Jair 
Bolsonaro “tem caráter fascista”, 
não possui capacidade para go-
vernar. Ato contínuo, ele diz que 
Lula “foi o melhor presidente desse 
país”, arrematando: “Lula é o meu 
candidato”. Isso ocorreu em 2017. 

mudou de opinião? (1) 

depuTado aponTa crescimenTo do desmaTamenTo:
“a boiada passando pelas porTeiras da desTruição”  

mudou de opinião? (2) 

Na abertura do 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio, cuja programação se estenderá até 2 de agosto, um 
tema voltou à baila: como está a imagem do Brasil no exterior? Para o presidente do Conselho Diretor da Asso-

ciação Brasileira do Agronegócio, Marcello Brito, é a pior da história, sobretudo devido à política ambiental do 
governo, que tem recebido críticas da comunidade internacional por causa do aumento do desmatamento 

na Amazônia. Pior: isso tem gerado dificuldades ao país no que tange à celebração de acordos com outras 
nações. O deputado federal Frei Anastácio (foto) registra um número surpreendente no desmatamento da 
nossa principal floresta, citando dados do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon): 
crescimento de 51%. De agosto de 2020 a junho de 2021, segundo a entidade, 8.381km² foram desmatados. 

“Bolsonaro faz de tudo para proteger os agressores. Uma prova disso é a redução de 93% no número de 
multas contra devastadores do meio ambiente. Sem fiscalização, sem multas e  sem punição para gri-

leiros, madeireiros e garimpeiros ilegais que avançam na destruição”, acusa o deputado petista. É no 
mínimo estranha a nova norma adotada pelo Ministério do Meio Ambiente no que diz respeito à apli-
cação de multas pelos fiscais do Ibama: antes de ser efetivada, ela tem de passar, obrigatoriamente, 
por um superior da pasta, a quem caberá decidir se a punição ocorrerá ou não. “O resultado está aí: 
a boiada passando pelas porteiras da destruição que foram escancaradas”, dispara o parlamentar.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Ou soma ou vamos perder a eleição”. Do 
deputado Moacir Rodrigues (PSL), opinan-
do que o racha na oposição na Paraíba, 
por conta de divergências quanto ao apoio 
incondicional à reeleição de Bolsonaro, 
prejudicará o grupo em 2022. E acrescen-
tou: “A direita não tem força para vencer 
sozinha”. 

racha na oposição: 
depuTado vê “derroTa” 

em reciprocidade 

deverá sair 

Surgiu especulação na imprensa de Monteiro 
e de Patos segundo a qual a deputada Edna 
Henriques (PSDB) não será candidatra à ree-
leição. Ela teria fechado acordo com o depu-
tado Hugo Motta (Republicanos) nos seguin-
tes termos: Motta apoiaria o filho dela, Michel 
Henrique (PROS), para deputado estadual. E a 
família apoiaria a reeleição dele.   

Michel Henrique chegou a presidir o PROS na Para-
íba, foi apeado do cargo por decisão da executiva 
nacional do partido, mas não rompeu, em definiti-
vo, seus laços com a legenda. Porém, dificilmente 
não migrará para outra legenda, quando da aber-
tura da janela partidária, em março. Recentemente, 
ele disse ter recebido “convites de várias legendas”.    
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No município de Tavares

PB usa tecnologia francesa para tratar água
A comunidade rural 

da Jurema, localizada no 
município de Tavares, inte-
rior do Estado da Paraíba 
conta agora com um siste-
ma de tratamento de água 
cuja tecnologia é francesa, 
garantindo água de beber 
para a população local sem 
gastos com energia elétri-
ca. O Dosatron funciona 
somente com a pressão da 
água, que faz funcionar um 
sistema de pistão, o qual 
injeta automaticamente do-
ses de cloro dentro da água 
a ser consumida.

Isso foi possível gra-
ças ao programa PB Rural 
Sustentável, que está ga-
rantindo o acesso à água de 
qualidade para a população 
rural da Paraíba. “Uma das 
atividades do programa é 
exatamente onde já exis-
te abastecimento d’água 
completo, como é o caso 
da Jurema, receber um tra-
tamento onde você possa 
ter na sua casa água potá-
vel para beber”, explicou o 
coordenador geral do Pro-
jeto Cooperar, Omar Gama.

Para o gestor do Coo-
perar, a implantação do 
equipamento “é uma revo-
lução porque não precisa 
de energia elétrica para 
funcionar. A empresa é 
francesa com experiência 
no mundo inteiro onde já 
fez esse trabalho na Índia, 
em toda a África e em vá-
rios países da América do 
Sul. Aqui na comunidade 
da Jurema é o primeiro im-
plantado no Brasil”.

Para o secretário de 
Agricultura do Município 
de Tavares, Abel Manoel, 
que na entrega do benefí-

cio representava o prefeito 
Genildo José da Silva, disse 
que o governo municipal 
deu todo apoio para que as 
comunidades rurais pudes-
sem pleitear subprojetos 
do Cooperar. “É uma satis-
fação participar da inaugu-
ração de um grande siste-
ma de tratamento de água, 
que é o 1º da Paraíba e do 
Brasil. Parabenizo a comu-
nidade e a Associação por 
demandar o bem maior: a 
água. Também parabenizo 
o governador João Azevêdo 
e toda a equipe do Projeto 
Cooperar”, ressaltou Abel.

O gerente na América 
do Sul da Dosatron Interna-
cional, François Pequerul, 
explicou o funcionamento 
do sistema: “O sistema é 
extremamente simples e 
funciona sem eletricidade 
somente com a pressão da 
água. O ponto de água ini-
cial é o açude de Tavares 
que abastece um reserva-
tório de 50 mil litros, e os 
dois dosatrons foram ins-
talados na tubulação de 
entrada onde se faz o trata-
mento da água que vai para 
estocagem e, em seguida, 
abastecer a comunidade da 
Jurema, levando água para 
as torneiras de cada casa”.

O presidente da As-
sociação Comunitária Ru-
ral João Paulo II, Osman 
Gomes, destacou que esse 
benefício levou dignidade 
para a comunidade com 
o tratamento da água po-
tável. “Queremos dizer ao 
governador João Azevêdo 
nosso muito obrigado por 
possibilitar uma política 
tão importante para uma 
comunidade tão isolada, 

mas que agora começa a fa-
zer parte dos caminhos dos 
Paraíba”, disse Osman. 

Sônia Pereira, 60 anos, 
é uma das moradoras da 
comunidade da Jurema e 
disse estar satisfeita em ter 
água potável nas torneiras 
de sua casa. “A gente sabe o 
quanto é difícil ter água tra-
tada nas grandes cidades, 
imaginem numa comunida-
de rural no interior do Es-
tado da Paraíba”, declarou, 
agradecendo o apoio do go-

vernador João Azevêdo em 
levar o benefício para a co-
munidade, como também 
para os representantes da 
Associação Comunitária 
Rural João Paulo II.

Também estiveram 
presentes, o engenheiro 
Gilson Frade e José Benigno 
de Sousa Filho (Zé Filho), 
respectivamente, coorde-
nador de Licitações e Aqui-
sições e o gerente regional, 
com sede no Município de 
Patos.

O Projeto Cooperar/
PB Rural Sustentável, vin-
culado à Secretaria de Es-
tado da Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento 
do Semiárido (Seafds), é 
um programa do Governo 
do Estado da Paraíba com 
o objetivo de melhorar o 
acesso à água, reduzir a 
vulnerabilidade agroclimá-
tica e aumentar o acesso a 
mercados das organizações 
de produtores da agricultu-
ra familiar da Paraíba.

Foto: Secom-PB

A comunidade da Jurema, em Tavares, tem o primeiro sistema de tratamento de água com tecnologia francesa implantado no País
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Secretaria de Estado da Saúde confirmou 563 novos casos de contaminação e 12 mortes em decorrência da doença

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
novos 563 casos de conta-
minação pelo novo corona-
vírus e 12 falecimentos em 
decorrência do agravamen-
to da doença. Com a atua-
lização, a Paraíba chegou a 
414.982 casos confirmados, 
sendo 8.906 óbitos (2,15% 
dos casos totais confirma-
dos) e 287.578 (69,30% 
dos casos totais) pacientes 
considerados recuperados. 
Aproximadamente 118 mil 
casos estão em aberto, refe-
rente a pacientes em recu-
peração ou com a situação 
não finalizada no sistema de 
notificação de casos.

Entre os confirmados, 
45 pessoas são de pacientes 
que precisam de hospitali-
zação e se encontram nas 
unidades de referência para 
o tratamento da doença. Da-
dos do Centro Estadual de 

Regulação Hospitalar indi-
cam que outros 31 paraiba-
nos foram hospitalizados 
entre a terça-feira e ontem. 
Ao todo, 394 pacientes es-
tão internados em hospitais 
públicos.

A ocupação dos leitos 
de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) é de 32%, 
enquanto nas enfermarias 
adulto, o número é de 25%. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocu-
pação é de 25% em UTI, e 
28% em enfermarias. Em 
Campina Grande, os núme-
ros são de 43% e 21%, em 
UTI e enfermaria adultos. 
No Sertão, a ocupação em 
UTI é de 38% e 35% nas 
enfermarias, ambos para 
adultos.

As vítimas acometidas 
pela doença possuíam entre 
35 e 86 anos. Três deles não 
apresentaram comorbida-
des, nos demais a presença 
de cardiopatia foi observada 
com maior frequência. Oito 

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

Jonas Valente
Agência Brasil

Pepita Ortega
Agência Estado

PB tem menos de 400 pacientes 
em leitos destinados a covid-19

IPVA: desconto para placa final 7 terminar no dia 30
Quem optar pelo paga-

mento em cota única, com 
desconto de 10% à vista do 
Imposto Sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA), de veículos com fi-
nal de placa 7, deve efetuar 
o pagamento até o dia 30 
de julho.

Essa é também a data 
limite para a entrega da 
comprovação dos documen-
tos dos que solicitaram a 
isenção do tributo do IPVA 
da placa final 7, no ano pas-
sado. Eles precisarão fazer 
o envio da documentação, 
via e-mail, para o endereço: 
gerencia.itcd.ipva@sefaz.
pb.gov.br.

Os contribuintes têm 
três opções de pagamento 
do tributo com placa final 
7. A primeira é a cota úni-

ca com desconto de 10% à 
vista. A segunda opção é o 
pagamento em três parcelas, 
mas sem desconto, sendo a 
primeira com vencimento 
até o dia 30 deste mês e a 
terceira é o pagamento total 
do IPVA no dia 30 de setem-
bro, também sem o desconto 
de 10%, evitando ainda os 
acréscimos de juros e multa.

Boletos via portais
Os boletos do IPVA/

licenciamento devem ser 
impressos por meio da in-
ternet. O boleto será dispo-
nibilizado no portal da Sefaz 
(sefaz.pb.gov.br) e também 
no do Detran-PB (detran.pb.
gov.br). O pagamento deve 
ser efetuado nas agências 
bancárias do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Fede-

ral ou no serviço de autoa-
tendimento dos bancos; nas 
casas lotéricas; ou de forma 
mais prática no mobile ban-
king – aplicativo disponível 
pelos bancos em aparelhos 
móveis como smartphones.

Pagamento
A Sefaz-PB ampliou os 

locais para pagamento do 
IPVA, caso o contribuinte es-
colha, no ato da impressão, a 
opção ‘Ficha de Compensa-
ção’. Com ela, o contribuinte 
poderá pagar o tributo em 
casas lotéricas, correspon-
dentes bancários e em toda 
a rede bancária. Se a opção 
permanecer no Documen-
to de Arrecadação (DAR), 
o pagamento fica restrito 
ao Banco do Brasil e à Caixa 
Econômica Federal.

Ficha de Compensação
O contribuinte preci-

sa ficar atento também às 
regras da impressão para 
pagamento por Ficha de 
Compensação. A primeira 
delas é o tempo de espera 
para pagar. O boleto emiti-
do por Ficha de Compensa-
ção necessita de até 60 mi-
nutos para ser registrado 
no sistema de pagamentos 
da rede bancária. Ou seja, 
se o pagamento for rea-
lizado na mesma data de 
impressão, em virtude das 
normas recentes da Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(Febraban), os contribuin-
tes vão precisar esperar 
até 60 minutos antes de 
efetuar o pagamento dire-
tamente na rede bancária 
ou nas lotéricas.

Isenção da placa final 7
As categorias como 

portadores de deficiência 
física, com base no novo 
decreto 40.959/2020 da 
Portaria  nº 176/2020, 
além da visual, mental ou 
autista, taxistas, veículos 
cadastrados no Ministério 
do Turismo na qualidade 
de transporte turístico; 
motofretistas e de moto-
boys até 150 cilindradas, 
de placa final 7, que pe-
diram, no ano passado, a 
isenção do IPVA, precisa-
rão enviar a documenta-
ção via e-mail até o dia 30 
de julho para comprovar a 
isenção e gozar do benefí-
cio em 2021. Neste mesmo 
dia, essas categorias já po-
dem solicitar a isenção de 
2022.

Isentos
Para o cidadão realizar 

a comprovação via e-mail, 
basta anexar os documen-
tos solicitados, em forma-
to de PDF, e enviar para o 
e-mail: gerencia.itcd.ipva@
sefaz.pb.gov.br. Os docu-
mentos que precisam ser 
enviados em formato PDF 
são: documento do veícu-
lo; carteira de habilitação; 
comprovante de residên-
cia; e o laudo médico ou a 
autorização de compra do 
ICMS.

É importante lembrar 
que esses veículos isentos 
deverão pagar as demais 
taxas que envolvem o em-
placamento, como seguro 
obrigatório (DPVat), licen-
ciamento do Detran-PB e a 
Taxa de Bombeiro.

Roberto Jefferson 
sofre condenação

Os desembargadores da 
2ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo mantiveram decisão 
que condenou o ex-deputado 
e presidente do PTB Roberto 
Jefferson a indenizar em R$ 
50 mil o ministro Alexandre 
de Moraes e em R$ 10 mil a 
advogada Viviane de Moraes, 
mulher do ministro, por se 
referir ao magistrado como 
‘Xandão do PCC’ e ainda in-
sinuar que o casal pratica 
condutas tipificadas como 
advocacia administrativa e 
corrupção.

A decisão foi proferida 
na terça-feira, 20, durante 
julgamento no qual os de-
sembargadores analisaram 
recurso impetrado por Ro-
berto Jefferson contra sen-
tença de primeiro grau. Ao 
TJSP, o ex-deputado alegou 
que suas declarações não ti-
nham o intuito de caluniar 

o casal, sustentando que se 
tratam apenas de críticas. No 
entanto, o relator do caso, de-
sembargador José Joaquim 
dos Santos, considerou ‘evi-
dente’ a intenção de Roberto 
Jefferson em atingir a honra 
de Alexandre e Viviane com 
as declarações. O magistrado 
indicou ainda que a reitera-
ção de ataques, ‘em manifesto 
abuso de direito de expressão, 
merece reprimenda’.

“Beira as raias da litigân-
cia de má-fé a alegação de que 
a conduta do apelante consis-
tente em vincular falsamente 
o apelado Alexandre a fac-
ção criminosa e imputar aos 
apelados a prática de crimes 
não implicou violação à honra 
destes tão somente porque se 
trataria de reprodução de crí-
ticas amplamente divulgadas 
e propagadas pelos meios de 
comunicação”, frisou o relator 
em seu voto, que foi acompa-
nhado pelos demais integran-
tes da 2ª Câmara de Direito 
Privado do TJ-SP.

Governo do Distrito Federal confirma seis 
casos de infectados pela variante Delta

O Governo do Distrito Fe-
deral confirmou ontem em en-
trevista coletiva a identificação 
de seis casos de pessoas infec-
tadas com a variante Delta do 
coronavírus, anteriormente 
chamada de “variante indiana”.

O governo realizou o se-
quenciamento genético de 67 

pessoas, encontrando as seis 
infectadas com a variante Del-
ta e as demais com a variante 
Gama, anteriormente chama-
da de variante de Manaus.

Dos seis infectados com 
a variante Delta, não houve 
até o momento necessidade 
de hospitalização. De acordo 
com o secretário de Saúde do 
DF, Osnei Okumoto, apenas um 
dos pacientes teve um descon-

forto respiratório. As pessoas 
infectadas têm idades entre 20 
e 59 anos, sendo três homens e 
três mulheres. Os casos foram 
detectados em diferentes re-
giões administrativas do DF: 
Planaltina, Plano Piloto e Santa 
Maria.

Outras quatro pessoas 
apresentaram suspeita de in-
fecção com a variante Delta e 
estão sendo analisadas, para 

verificar se foram ou não conta-
minadas com essa modalidade.

“A variante Delta já está 
circulando. A Secretaria de 
Saúde já identificou todas as 
pessoas, está fazendo monito-
ramento e acompanhamento 
para que a gente possa enten-
der e diminuir a circulação da 
variante no DF”, disse o secre-
tário da Casa Civil do DF, Gus-
tavo Rocha.

Bolsonaro: “Se PIB cresce 5% este ano e 
caiu 4% no ano passado, crescemos 9%”

O presidente Jair Bolso-
naro se atrapalhou ontem, ao 
comentar as projeções para o 
crescimento da economia bra-
sileira durante a pandemia.

“Alguns projetam um cres-
cimento de 5% positivo esse 
ano... Se 5% é positivo e o ano 

passado foi 4% negativo, cres-
cemos 9%. É um milagre. É 
uma coisa inacreditável”, disse 
Bolsonaro à Rádio Jovem Pan 
Itapetininga.

Pelas contas do presidente, 
a queda de 4,1% do Produto In-
terno Bruto (PIB) em 2020, por 
causa dos efeitos à pandemia, 
somada à alta de 5% neste ano 

(com base nas expectativas do 
mercado) resultaria no “mila-
gre” de 9% de crescimento nos 
dois anos.

No ano passado, o resulta-
do de queda de 4,1% foi o maior 
tombo desde o início da série 
histórica atual do IBGE, inicia-
da em 1996. Considerando a 
série histórica anterior, iniciada 

em 1948, o tombo de 4,1% em 
2020 foi o maior em 30 anos e o 
terceiro pior resultado anual da 
história econômica do Brasil. 
As maiores retrações já regis-
tradas ocorreram em 1981 e 
1990, quando houve queda de 
4,3% do PIB em ambos os anos.

Agência Estado

dos 12 óbitos ocorreram en-
tre a terça-feira e ontem, os 
demais são datados desde 
o dia 17 de julho. Outros 64 
falecimentos estão em in-
vestigação pela SES. 

Os falecimentos acon-
teceram em João Pessoa e 
Itapororoca (2 casos cada); 
Bonito de Santa Fé, Conde, 
Cubati, Cuité de Maman-

guape, Itabaiana, Pirpiritu-
ba, Santa Teresinha e Sapé 
(com um caso cada). Apenas 
Riachão do Bacamarte se-
gue sem registrar casos de 
mortes entre seus residen-
tes por covid-19. 

F o r a m  r e a l i z a d o s 
1.093.973 testes para diag-
nóstico da covid-19 em todo 
o Estado, contabilizando ca-

sos em todos os 223 muni-
cípios e óbitos em 222. Um 
total de 70 cidades possuem 
mais de mil casos de co-
vid-19. As maiores concen-
trações de casos ocorrem 
em: João Pessoa (101.820), 
Campina Grande (39.843), 
Patos (13.423), Guarabira 
(9.766), Cajazeiras (9.526), 
Cabedelo (9.293), Santa Rita 

(9.277), Bayeux (7.811), 
Sousa (7.049), São Bento 
(5.737), Pombal (5.652) e 
Esperança (5.279).

As cidades com o maior 
registro de casos ontem fo-
ram: João Pessoa, com 84 
casos; Campina Grande 
aparece em seguida com  a 
confirmação de 80 casos; 
Bayeux teve 45 novas conta-
minações; Cajazeiras e Cato-
lé do Rocha encerram a lista 
com, respectivamente,  22 e 
18 novos casos. 

Com instabi l idade, 
o Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde 
confirmou a aplicação de 
2.217.729 doses totais, sen-
do 1.580.457 pessoas vaci-
nadas com a primeira dose. 
Outros 637.272 completa-
ram os esquemas vacinais, 
onde 581.204 tomaram as 
duas doses e 56.068 utili-
zaram imunizante de dose 
única. A Paraíba já distribuiu 
um total de 2.704.869 doses 
de vacina aos municípios.

Segundo o Ministério da Saúde, já foram aplicadas 2.217.729 doses, sendo 1.580.457 relativas à primeira aplicação

Foto: Agência Brasil

Leia mais na Página 18



Paraíba
Férias na natureza
A programação de férias realizada pela Sudema no Jardim 
Botânico começou ontem. Uma nova turma participará das 
atividades na próxima quarta-feira. Página 8 Fo
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Celebrações voltaram a sofrer alterações por causa da pandemia e incluem missa ‘drive-in’ e carreata no lugar da procissão

Carol Cassoli 
Especial para A União

Com o tema ‘com Ma-
ria, em família, fortalecidos 
na Palavra’, a 436° Festa das 
Neves terá início no pró-
ximo domingo (25). Pelo 
segundo ano consecutivo, 
a comemoração passa por 
mudanças na realização 
dos ritos e, desta vez, devi-
do à pandemia de covid-19, 
terá limite de ocupação nas 
missas. 

Segundo a programa-
ção divulgada pela Arqui-
diocese da Paraíba, a Festa 
das Neves 2021 começa 
domingo e se encerra no 
próximo dia 5 de agos-
to, com missa ‘drive-in’. O 
evento acontecerá na Pra-
ça Dom Ulrico, no centro 
de João Pessoa, onde fica a  
Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves. E, em 
acordo com os protocolos 
sanitários e decretos esta-
dual e municipal, as cele-
brações contarão com me-
tade do limite de ocupação 
dos bancos para respeitar o 
distanciamento social.

Durante os dias de fes-
ta, além da realização do 
tradicional novenário da 
padroeira da cidade, alguns 
shows serão transmitidos 
nas redes sociais da Arqui-
diocese. A iniciativa é uma 
forma de contribuir para 
que a população se sinta 
incluída nos festejos, ainda 
que não sejam realizados 
em modalidade totalmente 
presencial.

Assim como no ano 
passado, a procissão de en-
cerramento será substituí-
da por uma carreata. Além 
disso, a última missa do 
evento ocorrerá em formato 

Festa das Neves: programação 
religiosa começa no domingo
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Atividades religiosas para celebrar a padroeira da cidade de João Pessoa serão realizadas na área da Catedral Basílica 

Na capital

Defesa Civil realiza desassoreamento de rios
A Prefeitura de João Pes-

soa, através da Defesa Civil, 
está executando o serviço de 
desassoreamento na terceira 
lagoa das Três Lagoas, em Oi-
tizeiro, beneficiando bairros 
e comunidades adjacentes. 
O serviço de retirada de ma-
téria orgânica vai permitir 
uma maior fluidez das águas, 
evitando inundações, só está 
sendo possível devido à união 
de secretarias da atual gestão. 
A Defesa Civil, com o apoio da 
Secretaria do Meio Ambiente 
(Semam) e Autarquia Especial 
de Limpeza Urbana (Emlur), 
entre outras, está empenhada 
em garantir uma maior segu-
rança à população ribeirinha e 
proporcionar um novo cenário 
dos rios, lagos e lagoas que cor-
tam a capital paraibana.

“Em parceria com outras 
secretarias e órgãos da gestão 
municipal, estamos mudando 
a cidade de João Pessoa. Nos-
sas águas já começam a ter 
outra fluidez. Isso significa 
uma maior segurança, princi-
palmente para os moradores 

que vivem às margens dos rios, 
e também modifica a paisagem 
do local, trazendo mais beleza”, 
disse o secretário da Defesa Ci-
vil, Kelson Chaves.

Além das Três Lagoas, o 
Rio Jaguaribe está passando 
pelo processo de desassorea-
mento, no Jardim Guaíba, no 
bairro de Cruz das Armas, e no 
Bessa, beneficiando as comuni-
dades Alfa, Beta e Gama.

 Outro ponto beneficiado 
com o mesmo serviço, recen-
temente, foi o Lago das Cinco 
Fontes, localizado no Parque 
Arruda Câmara (Bica). Segun-
do o diretor da Bica, Rodrigo 
Fagundes, o desassoreamento 
no local era uma reivindicação 
antiga e necessária ao lago 
onde ficam os pedalinhos. A 
vegetação acumulada no fundo 
do lago juntava areia e deixava 
o local sem profundidade.

 O secretário de Meio 
Ambiente, Welison Silveira, 
destacou que o trabalho feito 
pela Defesa Civil é imprescin-
dível para a qualidade de vida 
das pessoas, da fauna e flora 

da cidade. "Muitas vezes nós 
não associamos diretamente 
as ações da Defesa Civil com o 
meio ambiente, mas são ações 
que estão relacionadas. O tra-
balho feito no Lago das Cinco 
Fontes, na Bica, é um dos inú-
meros exemplos. Todo ecos-
sistema da área foi beneficiado 
pelo desassoreamento, com 
retirada de matéria orgânica. 
Somos muito gratos pela par-
ceria", concluiu.

 O serviço de limpeza dos 
rios já beneficiou o Bairro São 
José, a Comunidade dos Ipês, 
os moradores da Comunidade 
Tito Silva e dos arredores do 
Rio Cuiá (trechos próximos 
a Valentina / Mangabeira) e 
da comunidade São Rafael, 
no Castelo Branco. E ainda a 
Comunidades Padre Hildon 
Bandeira, São Luís e São Ga-
briel, no Bessa, e Cinco de Ju-
lho e Beira da Linha, no Alto 
do Mateus. Equipes da Defesa 
Civil trabalharam também no 
desassoreamento do Rio do 
Cabelo, no bairro da Penha, e 
do Rio Morto, no Bessa.Draga faz o serviço de dessaroeamento na região das Três Lagoas, às margens da BR-230, em João Pessoa

Foto: Secom-JP

drive-in e, portanto, aqueles 
que desejarem participar 
da celebração deverão ficar 
dentro de seus veículos.

Mesmo com a celebra-
ção dos ritos religiosos, o 
prefeito de João Pessoa, Cí-
cero Lucena (PP), já confir-
mou que a tradicional festa 
pagã permanece suspensa 
até que seja possível aglo-
merar novamente. 

A festa
Comemorado em 5 de 

agosto, o dia de Nossa Se-
nhora das Neves celebra 
a padroeira da Paraíba e é 
lembrado junto ao aniversá-
rio da capital, João Pessoa. 
Anualmente, a festa em ho-
menagem à santa mescla a 
tradição religiosa e pagã da 
população, entre os dias 1 e 
5 de agosto.

Em suas mais de qua-
trocentas edições, a festa 

sempre foi realizada no pá-
tio da Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves 
e, com o tempo, ao adqui-
rir proporções maiores, se 
estendeu pelas proximi-
dades. Durante a festa, a 
população pode se distrair 
com a Monga, no parque de 
diversões ou comendo uma 
maçã do amor, tradição do 
evento.

Através do QR Code, acesse a página 
da Arquidiocese da Paraíba no 

Facebook que transmitirá as cerimônias 
religiosas de Nossa Senhora das Neves.

ProgrAmAção 

n 25/07  11h30 Live Junina

n 26/07   19h Solenidade de Abertura

n 30/07   21h Live Show Oracional

n 31/07  21h Live Festiva

n 1/8    11h30 Feijoada da Padroeira

n 1/8    21h Live Show Oracional

n 4/8   21h Live Festiva

n 5/8   9h Benção sobre a cidade 

n 5/8   12h Oração do Angelus

n 5/8    15h Saída da Carreata

n 5/8    17h Missa Drive-in
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Apenas na última semana, a Central de Transplantes da Paraíba realizou a captação de seis córneas em Campina Grande

Juliana Cavalcanti  
 julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Captação de córneas tem meta 
de zerar a fila de transplantes

A Central Estadual de 
Transplantes da Paraíba 
registrou na última sema-
na, em Campina Grande, a 
captação de seis córneas. O 
número é um recorde para o 
período de sete dias. Quatro 
captações aconteceram no 
Hospital de Trauma e duas, 
de forma inédita, foram no 
Hospital da FAP.

“Estamos cumprindo 
com o prometido de fazer 
de tudo para zerar a fila de 
espera das córneas. Na últi-
ma quinta-feira, em Campina 
Grande, tivemos em 12 horas 
de plantão duas captações 
de córneas. As equipes estão 
sempre na busca incansável 
pelo sim da família”, enfati-
zou Juliana Alves, coordena-
dora do núcleo de capacita-
ção em Campina Grande.

Do início do ano até ago-
ra, a Paraíba contabilizou 96 
doações de córneas, sendo 
27 em Campina Grande e 69 
em João Pessoa. 

“A gente fica emociona-
da mesmo com esse aumen-
to dos transplantes aqui na 
Paraíba. Fazia tempo que 
não se via isso. Na última 
semana de dezembro do 
ano passado, por exemplo, 
realizei 10 transplantes, e 

transplantei, inclusive, no 
dia 31”, relatou a médica 
Camila Gadelha, diretora do 
Banco de Olhos da Paraíba. 

A maior parte das doa-
ções nos primeiros seis me-
ses de 2021, equivalente a 
69,8%, aconteceu nos meses 
de maio, junho e julho. No 
estado existem, atualmente, 
380 pacientes na lista de es-
pera, aguardando a doação 
de uma córnea. A meta da 
Central é zerar a fila até o 
final de setembro deste ano.

“Nossa gratidão às fa-
mílias, que mesmo num 
momento de dor autoriza-
ram as doações, e isso vem 
proporcionando esses re-
sultados,” afirmou Rafaela 
Carvalho, coordenadora do 
Núcleo de Ações Estratégi-
cas da Central Estadual de 
Transplantes.

O total de 69,8%,
das doações captadas 

nos primeiros seis meses 
de 2021 aconteceu 
nos meses de maio, 

junho e julho.

A região Nordeste foi a 
que apresentou os menores 
índices pluviométricos, che-
gando a menos de 500 milí-
metros ano em algumas áreas. 
Em relação à precipitação mé-
dia histórica, ou seja, a soma 
dos totais anuais observados 
ao longo de alguns anos, o 
semiárido brasileiro, forma-
do por 1.262 municípios, dos 
estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia e Minas Gerais é 
a que possui menores índices 
pluviométricos.

Estes dados são de um 
novo boletim  sobre as chuvas 
em território brasileiro duran-
te o ano de 2020. O estudo, ela-
borado por pesquisadores do 
Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil e Ambien-
tal (Ppgecam) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), uti-
lizou dados de sensoriamento 
remoto, coletados através de 
satélites na órbita da Terra.

Conforme a pesquisa, a 
região Norte atingiu volumes 
superiores a 3.000 mm/ano. 
Já o Centro-Oeste e parte do 
Sudeste apresentaram baixos 
índices de precipitação em 
2020.  

O levantamento também 
registrou o Norte continua com 
os maiores índices pluviomé-
tricos do país e que a região 
norte do Centro-Oeste, o Sul e 
o litoral do Nordeste apresen-
taram um volume médio anual 
entre 1.200 e 2.000 mm/ano.

A pesquisa foi coordena-
da pelo professor Cristiano das 
Neves e contou com a parti-
cipação do professor Victor 
Hugo Rabelo e os alunos da 
pós-graduação Emerson da 

Silva, Filipe Carvalho, Geraldo 
Moura e Marcela Antunes. Ele 
também trouxe a distribuição 
das anomalias (anos de seca 
ou chuva excessiva) e registrou 
uma redução da precipitação 
de chuvas em parte da região 
Norte, seguindo para Centro
-Oeste e Sul. 

De acordo com o coorde-
nador da pesquisa, os satélites 
foram escolhidos por serem 
utilizados mundialmente, 
como fonte de informação so-
bre as chuvas, principalmen-
te por cobrir grandes áreas. A 
Agência Espacial Americana 
(Nasa), por exemplo, é um 
exemplo de agência que lança 
satélites para quantificar chu-
vas em escala global.

O professor afirma que 
através do boletim, é possível 
ampliar o conhecimento so-
bre a precipitação no Brasil. “As 
pessoas vão saber o quão gran-
de foi a chuva naquela região. 
Se ela foi na média, ou seja, o 
que normalmente ocorreria ali. 
Ou, se foi um ano chuvoso ou 
mais seco do que acontece na-
turalmente. Assim, as regiões 
em que choveu acima, abaixo 
ou mesmo dentro da média da 
localidade podem ser identi-
ficadas”, esclarece  Cristiano 
das Neves.

O estudou surgiu com a 
disciplina “Geoprocessamento 
em nuvens com o Google Earth 
Engine”, ministrada no Ppge-
cam/UFPB. Os pesquisadores 
resultaram na criação de um 
site para que o leitor possa 
verificar os dados e fazer sua 
própria análise. Este novo le-
vantamento foi lançado após 
um boletim sobre as chuvas 
ocorridas no Brasil durante 
o ano passado, com dados 
de 1.334 estações do Centro 
Nacional de Monitoramento 
e Alerta de Desastres Naturais. 

UFPB divulga boletim 
sobre o clima no NE

‘Se Liga no Enceeja’

Secretaria inicia preparação de alunos 
jovens e adultos para exame nacional

A Secretaria de Es-
tado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da 
Paraíba deu início, ontem, 
pelo seu canal no YouTu-
be, ao ‘Se Liga No Enceeja’ 
2021, uma ação que visa 
preparar os estudantes 
da modalidade Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA) para o Exame Nacio-
nal para Certificação de 
Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja), que 
será realizado no dia 29 
de agosto. Mais de 12 mil 
estudantes das cidades de 
João Pessoa, Cajazeiras, 
Campina Grande, Patos 
e Sousa se inscreveram 
para realizar o Exame.

As aulas serão reali-
zadas em parceria com 
o programa Se Liga No 
Enem, de forma remota, 

até o dia  26 de agosto, às 
terças e quintas-feiras, a 
partir das 19h, pelo canal 
da Secretaria de Educação 
no YouTube. Os conteúdos 
serão divididos por área 
de conhecimento: nas 
terças-feiras as aulas se-
rão destinadas ao Ensino 
Fundamental, e nas quin-
tas-feiras, destinadas ao 
Ensino Médio. As inscri-
ções continuam abertas e 
podem ser realizadas pelo 
link  https://bit.ly/3dA-
MJuA.

Na aula inaugural, por 
meio de vídeo, o secretá-
rio de Estado da Educação, 
Claudio Furtado, deu as 
boas vindas aos estudantes 
e ressaltou a importância 
da preparação: “É muito 
importante preparar nos-
sos jovens para o Enceeja, 

porque vai dar uma contri-
buição muito grande para 
que eles possam concluir 
seus estudos dentro do 
ciclo da educação, assim 
como para sua consequen-
te inserção no mercado de 
trabalho”. 

Já o secretário execu-
tivo de Gestão Pedagógica, 
Gabriel Gomes, parabeni-
zou a equipe pela iniciativa 
e aconselhou os estudantes 
a aproveitarem as aulas. 
"Toda a equipe que vai es-
tar aqui é muito preparada 
e capacitada e vai contri-
buir muito para o  processo 
de aprendizagem”, disse.

A gerente operacional 
da Geeja, Célia Varela, in-
formou que o projeto Se 
Liga no Encceja visa dar 
um suporte pedagógico 
para as pessoas que se 

inscreveram no Encceja. 
“São pessoas cuja traje-
tória escolar não foi con-
cluída na educação bási-
ca, porém a Educação de 
Jovens e Adultos trabalha 
com a concepção ao longo 
da vida, então as pessoas 
não deixaram de apren-
der. O importante é que 
elas retomam agora para 
certificar a sua educação 
básica e concluir”.

O Encceja é um exa-
me gratuito destinado a 
jovens e adultos que não 
tiveram oportunidade de 
concluir seus estudos na 
idade apropriada para 
cada nível de ensino: no 
mínimo, 15  anos comple-
tos para o Ensino Funda-
mental, e no mínimo 18 
anos completos para o 
Ensino Médio.

Desde o início do ano as equipes da Central de Transplantes contabilizaram 96 doações de córneas, sendo 69 delas na capital e 27 em Campina Grande

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) informa que o abas-
tecimento de água vai ser 
suspenso, hoje, das 7h às 
22h, nos bairros do Va-
lentina, Boa Esperança, 
Muçumagro e Paratibe, na 
capital. 

De acordo com a dire-
toria de Operação e Manu-
tenção da Cagepa, a inter-
rupção no fornecimento de 
água será necessária para 
que equipes da companhia 
realizem serviços de limpe-
za e desinfecção nos reser-
vatórios da unidade R-29.

Ainda segundo a Com-
panhia, as manutenções 
preventivas e periódicas 
dos reservatórios admi-
nistrados pelo órgão aten-
dem à portaria do Minis-
tério da Saúde e garantem 
a qualidade da água distri-
buída aos paraibanos.

Mais informações 
sobre os serviços exe-
cutados pela Cagepa 
podem ser obtidas gra-
tuitamente pelo telefone 
115, que também atende 
ligações originadas de 
celular, ou no site www.
cagepa.pb.gov.br.

Cagepa suspende hoje fornecimento 
d’água em quatro bairros da capital

Foto: Secom-JP
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Resultado é consequência das estratégias de combate à violência em todas as regiões, destaca secretário Jean Nunes
As operações de pre-

venção e repressão qua-
lificadas, realizadas pelas 
Polícias Militar e Civil da 
Paraíba, apreenderam um 
total de 3.502 armas de fogo 
em 2020. Com esse número, 
a Paraíba foi o 5º Estado do 
país que, proporcionalmen-
te, mais retirou armamento 

das ruas, segundo o Anuário 
do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública.

De acordo com o docu-
mento, publicado na última 
quinta-feira (15), a taxa de 
apreensões na Paraíba é de 
86,7 armas por 100 mil habi-
tantes, inferior apenas às taxas 
de Minas Gerais (126,8), Ron-

dônia (103,3), Espírito Santo 
(95,7) e Tocantins (93,6).

O secretário de Estado 
da Segurança Pública e da 
Defesa Social, Jean Nunes, 
destacou que o combate à 
circulação de armas de fogo 
ilegais sempre foi uma das 
estratégias mais importan-
tes no combate à violência 
no Estado. “Mantivemos o 
trabalho voltado para as 
apreensões, que impactam 
diretamente nos crimes vio-
lentos, tanto homicídios, 
quanto roubos. Dessa for-
ma, no ano passado tivemos 
3,5 mil armas fora das ruas”, 
frisou. Em 2011, 84% dos 
assassinatos ocorreram com 
esse instrumento e o percen-
tual caiu para 74% em 2019.

No Estado, a apreensão 
de armas de fogo é fomenta-
da por um Bônus Pecuniário, 
que vai de R$ 600 a R$ 1.500, 
de acordo com o tipo de ar-
mamento.

As apreensões também 
ocorrem independente das 
operações e são realizadas 
pelas guarnições que circu-
lam diuturnamente em todas 
as regiões do Estado.

Paraíba ocupa 5a posição na 
apreensão de armas de fogo

No Estado, os policiais 
civis e militares recebem 
bônus pecuniário, que 

varia de R$ 600 a 
R$ 1.500 pela 

apreensão de armas

Diversos tipos de armas, de um simples revólver calibre 38 até fuzis e metralhadoras, fazem parte do arsenal apreendido durante as operações na PB

Foto: Ascom / PMPB

Detento é flagrado com  dois 
quilos de crack em Bayeux

Policiais da Delegacia de 
Repressão ao Entorpecen-
te da capital prenderam em 
flagrante Jonathan Ricardo 
de Lima Medeiros, 40 anos, 
conhecido por “Dom”. Com 
ele os policiais encontraram 
dois quilos de crack.  A prisão 
aconteceu na manhã de ter-
ça-feira (20) no bairro Man-
guinhos, em Bayeux, Região 
Metropoitana de João Pessoa.

Segundo o delegado 
Bruno Victor, titular da DRE/
JP, Jonathan Ricardo, o “Dom” 
é considerado de extrema 
periculosidade. Foi conde-
nado a 27 anos de reclusão 
pela Justiça da Paraíba por 
assalto a instituições bancá-
rias, carros-fortes e grandes 
empresas. Ele fugiu da Peni-
tenciária Dr. Romeu Gonçal-
ves de Abrantes – PB1 e PB2, 
em João Pessoa, no dia 10 de 
setembro de 2018, junto com 
mais 91 detentos daquele 
complexo prisional.

Logo depois, “Dom” foi 
preso durante uma blitz da 
PRF com documento falso 
no Rio Grande do Norte, sen-
do conduzido para a Paraíba, 
tendo conseguido livramen-
to condicional no dia 5 deste 
mês. “Hoje (terça-feira) con-
seguimos lograr êxito e pren-
dê-lo com dois quilos de Crack 
quando iria realizar uma nego-
ciação da venda deste entor-
pecente”, revelou o delegado.

Bruno Victor informou 
que a DRE tomou conhe-
cimento que “Dom” estava 
agindo na Região Metropoli-
tana de João Pessoa e os poli-
ciais passaram a monitorar o 
suspeito e perceberam quan-
do ele saiu de uma casa, com 
uma bolsa na mão, no bairro 
de Manguinhos, possivel-
mente iria fazer uma entrega. 
“Dom” é apontado como líder 
do PCC em João Pessoa.

O detento estava na ‘condicional’ e já havia fugido da penitenciária PB1

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de 
Campina Grande está so-
licitando, através dos te-
lefones 197 (Disque De-
núncia e Polícia Militar) a 
colaboração da população 
para identificar e prender 
um jovem suspeito de ter 
assassinado um homos-
sexual naquela cidade do 
Agreste paraibano. Ima-
gens do suspeito entran-
do na casa e também ca-
minhando pela rua estão 
sendo divulgadas através 
de redes sociais.

A delegada Elizabeth 
Beckman, de Homicídios 
de Campina Grande, está 
responsável pelas inves-
tigações do assassinato 
do homem identificado 
por José Marcos Pereira 
Costa, de 61 anos, encon-
trado morto, na casa onde 
residia no bairro Presi-

dente Médici, naquela ci-
dade, na manhã no dia 17 
de junho.

O homem era agente 
sanitarista aposentado e, 
segundo moradores da 
região, diariamente saía 
de casa e conversava com 
os vizinhos. A última vez 
que foi visto com vida foi 
na terça-feira, 15. Uma vi-
zinha do idoso desconfiou 
do sumiço e foi até a casa 
dele. Ela possuía uma có-
pia da chave da casa do 
homem, que a teria dado 
para que utilizasse em 
caso de necessidade.

Ao entrar na casa, a 
mulher se deparou com o 
corpo de José Marcos caí-
do no chão da sala. A polí-
cia foi chamada e uma pe-
rícia realizada indicou que 
ele morreu com pelo me-
nos doze golpes de faca.

Suspeito de homicídio 
é procurado em CG

Um homem, que não 
teve a identidade revela-
da e foragido da Bahia foi 
preso pela Polícia Rodo-
viária Federal na Unida-
de Operacional em Santa 
Terezinha, na BR 230, km 
142, em Campina Grande, 
após perseguição. Ele é 
suspeito de integrar gru-
po criminoso responsável 
por assaltos e explosões 
a bancos na região Nor-
deste.

De acordo com a ins-
petora Keilla Melo, da PRF 
na Paraíba, a prisão acon-
teceu na segunda-feira 
(19), mas somente divul-
gada nessa quarta-feira, 
porque ele vinha sendo 
monitorado pelo serviço 
de inteligência do órgão 
na Bahia e havia o risco 
de resgate. 

O fugitivo da Bahia foi 
preso por tráfico de dro-
gas e estava fugindo para 
Paraíba, após a realização 
de uma operação pelas 
polícias da Bahia para 
prender um grupo cri-
minoso que atuava reali-
zando assaltos a banco no 
Nordeste. O homem de 35 
anos conduzia um veículo 
VW Jetta quando foi abor-
dado pelos policiais ro-
doviário, e na abordagem 
se identificou com nome 
falso. Ele possui uma ex-
tensa ficha criminal e é 
apontado como braço di-
reito do líder da organiza-
ção criminosa que atuava 
em assaltos e explosões a 
bancos, principalmente 
na Bahia. O foragido foi 
levado à Polícia Civil em 
Campina Grande e será 
reconduzido à Bahia para 
cumprimento da pena.

PRF prende 
foragido da 
Bahia após 
perseguição

Ciganos detidos suspeitos de matar taxista
Os ciganos conhecidos por 

“Dão”, “Cula”, “Ramon”, “Ricar-
do” e “Miguel” foram presos na 
cidade de Sousa, no Sertão do 
Estado, durante operação rea-
lizada que envolveu policiais 
civis, militares e o Corpo de 
Bombeiros. Eles são suspeitos 
de envolvimento em homicí-
dios e outros crimes na Paraíba. 
As prisões aconteceram nessa 
quarta-feira (21).

Na operação batizada de 
Tisífone, faz referência à per-
sonificação da vingança na 
mitologia grega, que era a Erí-
nia Tisífone também houve a 
apreensão de uma pistola 380, 
munições, dois carregadores e 
aves silvestres mantidas em ca-
tiveiro. Foram expedidos cinco 

mandados de busca e apreen-
são e cinco de prisão.

O delegado Carlos Seabra, 
que coordenou a operação, in-
formou que os presos são sus-
peitos de terem assassinado 
Cícero Rodrigo Abreu, de 51 
anos, por vingança, pois a ví-
tima teria se envolvido em um 
acidente quando o veículo que 
dirigia, um táxi, colidiu contra 
uma moto ocupada por quatro 
pessoas, provocando as mortes 
de dois adultos e uma criança. 
Cícero foi brutamente assassi-
nado e o corpo encontrado no 
dia seguinte ao acidente.

O caso
O acidente ocorreu na 

noite do dia 14 de dezembro 

do ano passado, na BR-230, na 
região de Sousa. Cícero Abreu 
dirigia seu veículo, que colidiu 
com a moto. No local do aciden-
te morreu Pedro Bernardono 
Cabral; o irmão dele, Cristiano 
Bernardono foi socorrido e fale-
ceu a caminho do hospital onde 
também morreu Wellington 
Francisco Pedro Maia Cabral, 
de oito anos. Outra criança de 
4 anos sofreu ferimentos leves. 
As vítimas eram de uma mesma 
família e faziam parte de uma 
comunidade cigana de Sousa.

Carlos Seabra informou 
que os presos foram levados 
para a delegacia de Sousa, sub-
metidos a exame de corpo de 
delito e depois encaminhados 
para a Colônia Penal de Sousa. Os presos residem na comunidade onde as vítimas moravam, em Sousa

Fotos: Reprodução
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Programação para crianças teve início ontem com uma trilha ecológica lúdica e uma oficina de transplante de mudas

Teve início ontem a quar-
ta edição da Colônia de Férias 
da Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema). Este ano, devido à 
pandemia de covid-19, o even-
to está ocorrendo em espaço 
aberto e com formato reduzido, 
no Jardim Botânico Benjamin 
Maranhão. Além das crianças 
que participaram das ativida-
des ontem, outras 10 participa-
rão do encerramento do evento 
na próxima quarta-feira (28), 
das 14h às 16h.

Após um ano sem realizar 
o evento direcionado ao públi-
co infantil, a Sudema decidiu 
voltar com as atividades recrea-
tivas de férias. Para isto, a supe-
rintendência optou por mudar 
o formato da colônia que, antes 
da pandemia, acontecia na pró-
pria sede da Sudema. Desta vez, 
as crianças estiveram partici-
pando de um novo formato da 
programação; mais reduzido e 
mais seguro também. 

Para evitar os riscos de 
contaminação das crianças e 
da equipe, foram abertas vagas 
para 10 inscrições em cada um 
dos dias do evento. O  primei-
ro dia de recreação aconteceu 
ontem e contou com 10 das 20 
crianças inscritas no evento. O 

encerramento da colônia será 
na próxima quarta-feira, dia 21, 
e contará com a presença de ou-
tras 10 crianças.

A diretora do jardim Botâ-
nico Benjamin Maranhão, Suê-
nia Oliveira, explicou que este 
é o primeiro evento presencial 
que a Sudema organiza para 
educação ambiental, desde o 
começo da pandemia: “Normal-

mente o evento é realizado na 
Sudema mesmo, mas preferi-
mos fazer aqui no jardim botâ-
nico por ser um espaço aberto.”

Durante a tarde, as crian-
ças participaram de trilha eco-
lógica lúdica e oficina de trans-
plante de mudas de agrião. A 
programação também contou 
com teatro de fantoches e brin-
cadeiras educativas. Além disso, 
os pais puderam acompanhar 
as atividades e Rosário Rolim, 
mãe de Maria Júlia, de 10 anos, 
ficou muito satisfeita em ver a 

filha interagindo com outras 
crianças depois de tanto tem-
po em casa. “Ela está há mais 
de um ano enclausurada e essa 
socialização é uma ótima opor-
tunidade para quebrar a rotina 
com segurança”, destacou.

Segundo Suênia Oliveira, 
o objetivo do encontro busca 
integrar as crianças à natureza: 
“Qualquer atividade que envol-
va pessoas e o ambiente natural 
gera inúmeros benefícios para 
o desenvolvimento da saúde fí-
sica e mental”. 

A diretora do Jardim Bo-
tânico explica que, devido à 
rotina, a população sofre de 
algo conhecido como “déficit 
natureza”, em que quanto mais 
tempo as pessoas passam longe 
dos espaços naturais, maior a 
tendência ao desenvolvimento 
de doenças psicológicas; como 
ansiedade e depressão.

De acordo com o psicó-
logo e educador ambiental da 
Coordenadoria de Educação 
Ambiental da Sudema, Felipe 
Moraes, é muito importante 
integrar crianças na faixa etária 
dos 6 aos 10 anos com o meio 
ambiente. “Nada melhor do que 
integrá-las para um aprendiza-
do completo. Um conhecimento 
que elas poderão levar adiante; 
para os pais, para os colegui-
nhas, para a vida”, explicou o 
psicólogo.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Sudema realiza colônia de 
férias no Jardim Botânico

A cidade de Pilões, no 
Brejo encontrou nas opções 
de lazer da Zona Rural al-
ternativas para fomentar a 
economia criativa, mesmo 
durante a pandemia, e con-
tribuir com a renda de mais 
de 30 famílias. Foi lançada, 
na última semana, a Rota 
‘Caminho das Águas Lim-
pas de Pilões’ que oferece 
aos visitantes passeios, tri-
lhas, rapel, banhos em rios 
e cachoeiras, pôr do sol na 
serra, turismo de vivência, 
momentos culturais e uma 
gastronomia típica da região.

A rota será fixa no mu-
nicípio e acontece nas co-
munidades rurais dos sítios 
Manga, Pau D’arco, Pinturas 
de Baixo, Rio do Braz, Ouri-
curi, Veneza e Poço Escuro. 
Em cada local, é possível vi-
venciar experiências e sen-
sações inéditas do turismo 
rural. 

A prefeita de Pilões, So-
corro Brilhante, comentou 
que “em nosso município, 
a principal fonte de renda é 
o serviço público e a gente 
sabe que a prefeitura não 
tem condições de empregar 
todo mundo. Então, a gente 
pensou em algo que pudesse 
fazer parte da nossa realida-
de e poder beneficiar a popu-
lação para que todos sejam 
empregados ou emprega-
dores, através do empreen-
dedorismo, seja no turismo, 
agricultura e comércio”.

A implantação da Rota 
‘Caminho das Águas Lim-
pas de Pilões’ surgiu após 
a liberação do decreto es-
tadual, o 41.431/2021, que 
autoriza o retorno de ativi-
dades turísticas com o total 
cumprimento das medidas 
sanitárias contra a covid-19. 
Bem como a classificação de 
Pilões no Plano Novo Nor-
mal Paraíba, que a coloca na 
bandeira amarela, permitin-
do uma maior flexibilização 

nos serviços e funcionamen-
to dos empreendimentos da 
cidade. “Nós já estávamos 
com esse projeto pronto, 
mas por conta da pandemia 
foi adiado e nesses últimos 
meses aproveitamos para 
ampliar a rota para outras 
localidades do município. 
Como estamos seguindo 
todas as determinações e 
protocolos do Governo do 
Estado, já podemos receber 
os turistas com toda segu-
rança”, destaca a prefeita.

Conhecida por suas 
inúmeras cachoeiras, Pilões 
utilizou de seus atrativos 
naturais para incentivar os 
setores econômicos relacio-
nados ao turismo e estrutu-
rou a cidade que as pessoas 
possam ampliar seus pas-
seios para outras localidades 
rurais do município. 

O secretário Municipal 
de Turismo, Jaime Souza, 
explicou que “muita gente 
vinha conhecer as cachoei-
ras da Manga e a Ouricuri, 

mas também temos outras, 
além de locais que propor-
cionam banhos em águas 
cristalinas nos rios que ba-
nham a região. Então, cria-
mos essa rota para incenti-
var a economia sustentável 
e criativa entre a população 
pilõesense”.

As visitações aos locais 
da Rota ‘Caminho das Águas 
Limpas de Pilões’ são abertas 
ao público em geral, mas para 
ter acesso é preciso fazer o 
agendamento, através dos 
contatos (83) 998150604 e 
(83) 999103466. Os valores 
que variam de acordo com a 
atração desejada. 

Por exemplo, a visita-
ção a Vila Pau D’arco, onde 
se desfruta de um pôr do sol 
cultural, é cobrado um valor 
simbólico para o cachê do 
artista, a oficina de produ-
ção de cocada custa R$ 25 
por pessoa e o ingresso para 
chá da tarde é de R$ 10. Já 
no sítio Veneza, onde fica o 
Memorial Casa de Farinha, 

a visita para vivência com a 
produção da farinha de man-
dioca varia entre R$ 10 e R$ 
25, dependendo da opção es-
colhida. 

No ‘Caminho das Águas 
Limpas’, além das visitas as 
cachoeiras, estão inclusos 
os banhos no Rio Ingá e a 
contemplação do horizonte 
de cima da Pedra da Santa, 
onde também tem pinturas 
rupestres, que ficam no Sí-
tio Pinturas Debaixo. Como 
também as trilhas pelas Pe-
dras do Espinho, destinadas 
aos amantes do rapel, e as 
que possuem formatos se-
melhantes de pilões, que ori-
ginaram o nome da cidade. 

Segundo Jaime Souza, 
todas as atrações da rota 
foram pensadas para ofere-
cer aos visitantes espaços 
gastronômicos singulares e 
intimistas, como o Recanto 
da Toinha Flores e Chá, que 
após o pôr do sol é possível 
se deliciar com um chá ao 
entardecer; a Casa da Tapio-

ca, que possui um cardápio 
singular, com recheios de ba-
nana com melaço de cana-de
-açúcar, doce de mamão e de 
banana; o Café na Varanda, 
que oferece um típico café 
nordestino e pizzarias com 
pizzas  caipiras de tripa de 
porco e bode. “Perto de cada 
ponto estamos potenciali-
zando a gastronomia. Assim, 
além das belezas naturais, 
os turistas aproveitam para 
provar pratos bem originais 
da nossa cidade”, informou o 
secretário.  

Todas as atividades são 
supervisionadas pela asso-
ciação de moradores dos 
sítios que cuidam da pre-
servação dos locais e são be-
neficiados com as taxas de 
estacionamento e visitação. 
Atualmente, a cidade possui 
hotéis e pousadas que ofe-
recem hospedagem tanto na 
zona urbana quanto na zona 
rural, para quem optar por 
um descanso longe do coti-
diano. 

Pilões lança rota ‘Caminho das Águas Limpas’
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Crianças participantes 
da colônia de férias 
têm contato com o 
meio ambiente durante 
a visita ao Jardim 
Botânico Benjamin 
Maranhão

Uma nova turma já 
agendou participação 
nas atividades para a 
próxima quarta-feira, 
dia 28, no horário das 

14h às 16h.

Fotos: Ortilo Antônio

Foto: Jaime Souza/Ascom Prefeitura de PilõesThiago Rodrigues Ascom Prefeitura de Pilões 

‘Caminho das Águas Limpas de Pilões’ inclui lugares como a Vila Pau D´Arco, onde é possível desfrutar de um belo pôr do sol e excelente gastronomia, assim como o banho em várias cachoeiras, como a Cachoeira Ouricuri
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Lançamento triplo
Escritor e advogado paraibano Everaldo Dantas da Nóbrega lança 
três livros produzidos durante o período de pandemia, reunindo 
poesias, crônicas, contos e pequenas histórias. Página 12
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Amy Winehouse
Amanhã completa uma década da morte da cantora 
e compositora que transcendeu sua carreira efêmera 

e dizia que a fama era como um câncer terminal 

Fo
to

: K
ei

ny
 A

nd
ra

de
/e

st
ad

ão
 C

on
te

úd
o

Na esteira das homenagens 
à cantora, vão estrear 
dois documentários, um na 
visão da mãe da artista e 
o outro  que conta com o 
olhar da sua afilhada

Biografia procura desmistificar imagem autodestrutiva da artista 
entre as produções cultu-

rais que surgem para celebrar 
a memória e o legado de Amy 
Winehouse, o livro Minha Amy: 
A vida que partilhamos (editora 
Agir, 352 páginas, R$ 60,90), 
escrito por Tyler James, me-
lhor amigo da artista desde a 
infância, procura desmistificar 
a imagem de uma viciada au-
todestrutiva. Ambos se conhe-
ceram numa escola de canto e 
teatro de Londres quando ele 
tinha 13 e ela, 12 anos. Torna-
ram-se amigos inseparáveis. 
Mais: eram “almas gêmeas”, se-

gundo ele. Tyler acompanhou 
Amy ao longo de sua ascensão 
artística: de cantora de jazz em 
obscuros clubes noturnos a su-
perestrela dos grandes palcos e 
festivais do mundo. o livro tem 
lançamento previsto para o dia 
30 deste mês.

Tendo assistido de perto ao 
massacre de Amy pela indústria 
musical, o autor narra a fuga da 
artista nas drogas e na bebida, 
os surtos de bulimia e automu-
tilação, que acabaram tão cedo 
com sua carreira. servindo como 
uma homenagem em forma de 
biografia, a obra tem ainda a 
intenção de tirar o caráter len-
dário e heroico de Amy entrar 
para o “Clube dos 27”, termo 
que se refere à crença de que 
um número incomum de mú-

sicos morreram aos 27 anos de 
idade devido ao uso excessivo de 
bebidas alcoólicas ou drogas, ou 
meios violentos como homicídio 
ou suicídio. Fazem parte dessa 
lista Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Jim Morrison e Kurt Cobain.

os relatos de Tyler James 
remontam a trajetória de uma 
garota tímida e introvertida que 
desde os 14 anos tomava anti-
depressivos e era fã dos clássicos 
do jazz. ele também procura 
destacar que Amy passou cerca 
de três anos sem usar crack e 
heroína, e mesmo durante o 
tempo em que compôs ‘Back to 
Black’, que viria a ganhar vários 
prêmios no Grammy, Amy não 
usava as drogas mais pesadas 
com as quais teve dependência. 
Tyler James relaciona, porém, 

justamente o sucesso do álbum 
de 2006 e o relacionamento com 
Blake Fielder-Civil com a derro-
cada da vida da artista.

Além do livro, os fãs brasilei-
ros de Amy Winehouse podem 
rever apresentações da cantora 
e entrevistas sobre ela através 
das plataformas de streaming. 
os assinantes do pacote ‘Globo-
play + Canais Ao Vivo’ podem 
assistir a duas produções: Amy 
Winehouse Back to Black - Clas-
sic Albums, filmado em lugares 
onde o álbum mais conhecido 
da cantora foi gravado, traz en-
trevistas com produtores, além 
dos momentos de cantoria. Já 
Amy Winehouse - Live At She-
pherds Bush é a gravação de 
um show ao vivo realizado em 
Londres, Inglaterra.
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Escrito por Tyler James, melhor amigo 
da cantora desde a infância, ‘Minha 
Amy: A vida que partilhamos’ chega 
ao Brasil no final deste mês

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Amanhã, o dia 23 de ju-
lho marca o décimo aniver-
sário da morte da cantora e 
compositora britânica Amy 
Winehouse. Seu corpo foi en-
contrado por volta das 15h 
em seu quarto na região de 
Camden, em Londres, por seu 
segurança, que imaginou que 
ela dormia. A causa da morte 
da jovem artista de 27 anos foi 
uma intoxicação por álcool. 
Nesse dia, a música perdeu 
um de seus maiores ícones 
e talentos. A voz marcante, 
ecletismo nos ritmos e a figu-
ra que trazia em suas letras 
e performances os dramas e 
virtudes pessoais continuam 
influenciando gerações e sen-
do objeto de livros, documen-
tários e polêmicas.

Para lembrar a data, a 
BBC lança amanhã o docu-
mentário Reclaiming Amy. A 
produção traz a visão de sua 
mãe, Janis – que sofre de es-
clerose múltipla –, e promete 
trazer imagens raras de apre-
sentações nunca vistas antes 
ao longo de seus 60 minutos, 
que também trazem depoi-
mentos de familiares e amigos 
da artista. A obra será exibida 
às 21h pela BBC Two, no Rei-
no Unido, e depois deve ficar 
disponível na plataforma BBC 
iPlayer, sem previsão de exibi-
ção no Brasil. “Não sinto que o 
mundo conheceu a verdadei-
ra Amy, aquela que eu criei, e 
anseio pela oportunidade de 

oferecer uma compreensão 
de suas raízes e um vislumbre 
mais profundo da verdadeira 
Amy”, chegou a explicar a mãe 
sobre a obra.

Na esteira das homena-
gens à cantora, estreia no dia 
27, Amy Winehouse e Eu: A 
História de Dionne Bromfield, 
que conta com o olhar da afi-
lhada da artista. “Espero que 
este documentário apresen-
te Amy como mais do que 
apenas uma pessoa lutando 
contra o vício e, em vez disso, 
mostre a pessoa incrível que 
minha madrinha era”, conta 
Bromfield. O documentário 
foi anunciado pela MTV e pelo 
Paramount+ e será exibido no 
Brasil no canal pago na próxi-
ma terça-feira (dia 27), às 19h, 
ficando disponível no serviço 
de streaming posteriormente. 
Dionne compartilha seus al-
tos e baixos e material de ar-
quivo inédito dos tempos que 
passou com a cantora.

Não se tratam dos pri-
meiros documentários sobre 
a cantora. Em 2016, o diretor 
Asif Kapadia recebeu o Oscar 
de Melhor Documentário em 
Longa-metragem por Amy, 
uma desconfortável biogra-
fia que aborda o declínio da 
cantora e sua relação com 
o uso exagerado de drogas, 
seu marido Blake Fielder-Ci-
vil e o frequente assédio dos 
paparazzi, que faz o público 
refletir se, durante os últimos 
anos da jovem, não acabou 
contribuindo para sua morte 
precoce aos 27 anos.

À época, seu pai, Mitch 
Winehouse, por vezes retra-
tado como oportunista, cri-
ticou a produção: “O filme é 
equivocado e desequilibrado. 
Todo mundo que participou 
da produção desse documen-
tário deveria se envergonhar. 
Minha relação com a Amy era 
repleta de amor. Tínhamos al-
guns problemas, como qual-
quer família. Mas, no geral, a 
gente se amava muito”.

A artista de penteado 
alto em forma de colmeia e a 
forte sombra nos olhos dei-
xou apenas dois álbuns de 
estúdio, Frank (2003) e Back 
to Black (2006), acompanha-
dos de três EPs e um álbum 
ao vivo em vídeo, I Told You I 
Was Trouble: Live in London. 
De forma póstuma, foi lança-
do ainda o compilado Lioness: 
Hidden Treasures (2011). 
Amy, porém, nunca teve a 
intenção de se tornar uma 
estrela do showbiz. “Fama é 
como um câncer terminal. Eu 
não desejaria isso a ninguém”, 
costumava afirmar. A expo-
sição nos tabloides de seus 
problemas com o vício em 
drogas e de seu conturbado 
relacionamento com o cantor 
Blake Fielder-Civil.

Show em Recife
Já muito famosa e consa-

grada como uma das cantoras 
mais vendidas da época, Amy 
veio ao Brasil em turnê de-
pois de ter passado dois anos 
longe dos palcos para tratar 
de seus problemas de saúde. 

Em janeiro de 2011, ela veio 
ao Recife (PE), a única capital 
nordestina no mapa da pro-
gramação. Quem esteve pre-
sente nessa apresentação foi 
o produtor cultural paraibano 
Antônio Alcântara. Além de 
ser fã da cantora, ele fez uma 
parceria na produção desse 
show, vendendo ingressos e 
levando o público da Paraíba 
para a apresentação no Cen-
tro de Convenções de Olinda. 
“Foi um show emocionante. 
Amy veio para marcar. É uma 
pena como a gente perde 
uma pessoa tão jovem e tão 
talentosa, que com certeza ia 
ter muito a contribuir com a 
música de um modo geral”, la-
menta Alcântara.

Logo depois do show de 
Amy Winehouse, Antônio Al-
cântara lembra que a produ-
ção responsável por incluir 
Pernambuco na agenda da 
artista já fazia planos de trazê
-la de volta ao Recife, o que fez 
ele articular a vinda da canto-
ra para uma apresentação em 
João Pessoa. “A gente pensava 
em, quando ela voltasse, ten-
tar colocar a Paraíba também 
na turnê. Mas não deu tempo. 
Foi o último show dela que 
tive o prazer de ver”.

Amy foi a cantora estran-
geira que mais vendeu discos 
no Brasil nos anos de 2008 e 
2009 e fez uma legião de fãs de 
seu vozeirão tão improvável 
para uma pessoa tão franzina. 
“Uma mulher nova, branca, 
com uma voz que é mais co-
mum a gente ouvir nos gran-

des ícones do jazz, como Ella 
Fitzgerald, Aretha Franklin e 
tantas outras. E quando você 
ouve a voz e vê a performance 
da mulher, não tem como não 
se apaixonar”, justifica Antô-
nio Alcântara.

Antes do show na capital 
pernambucana se especula-
va se a artista comparecia ou 
não no palco em virtude de 
sua condição de saúde. Du-
rante a turnê brasileira, Amy 
fez apresentações curtas, es-
quecendo algumas vezes as 
letras de suas músicas e sain-
do do palco sem explicações. 
Ela já não conseguia demons-
trar o poderio vocal que a tor-
nou tão singular, chegando a 
cair no palco em Recife. “Isso 
não tira o fato de que ela era 

uma grande artista, com uma 
voz incrível e com letras su-
persensíveis e muito íntimas”, 
destaca a jornalista e DJ pa-
raibana Sarah Falcão.

Naquele dia, Sarah deci-
diu pegar um ônibus e ir so-
zinha para o show da artista 
que tanto a impressionava em 
uma época na qual o pop fazia 
incursões mais voltadas à mú-
sica eletrônica e Amy realiza-
va uma trajetória em direção a 
ritmos mais tradicionais com 
bases na soul music. “Ela toda 
diferentona, tatuada. Quando 
eu a vi, eu pensei: que mulher 
incrível. E o visual dela era 
incrível, a voz, as músicas, as 
referências dela. Isso pra mim 
foi o mais marcante sobre ela”, 
relembra a jornalista.

Apresentação em São Paulo, 
em janeiro de 2011: Amy 
Winehouse realizou mais cinco 
shows, nas cidades do Rio de 
Janeiro, Florianópolis e Recife
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Apesar de ser tachado como “inimigo do povo”, 
Shostakovich continuou conseguindo apoio do go-
verno porque Stalin apreciava notoriamente suas 
composições, com ênfase às mais de 20 peças dedi-
cadas ao cinema, considerando-o um artista capaz de 
atingir as grandes massas.

Ao viger das restritivas recomendações oficiais, 
o compositor estava escrevendo sua quarta sinfonia, 
mas resolve suspender e dar início à quinta, tentando 
se moldar aos preceitos políticos traçados pelo Partido 
Comunista, e estreou-a com a Orquestra Filarmônica 
de Leningrado, em novembro de 1937.

Maravilhosamente “caótica”, ainda que sob cria-
tividade supostamente restrita, a ‘Quinta Sinfonia 
em Ré Menor, Opus 47’, foi um imenso sucesso. Com 
impressionante riqueza temática que se insere em 
variada gama de possibilidades sonoras inimaginá-
veis, a obra está muito longe de ser bem comportada, 
estética e formalmente. A diversidade de atmosferas, 
estilos, abordagens, combinações, timbres, melodias, 
surpresas que se interpõem tecidas com espantoso 
senso de unidade traduzem exatamente a certeza de 
que, em Shostakovich, o caos é tremendamente belo. 
O Pravda tinha razão, mas não tinha ciência de que 
aludia a uma obra “fractal”, de geometria não clássi-
ca, com partes independentes construindo tessitu-
ra com magnífica “anastomose”, em uno e verso, tal 
como na autossimilaridade caótica.

Em estudos científicos sobre códigos que trans-
cendem a previsibilidade, a arte, a música e a poética 
se afinam à luz da matemática superior como com-
plexas estruturas geométricas, por vezes associadas 
a organismos psicodélicos, caóticos e “enlouquecedo-
res”, a exemplo dos fractais que cativam pela hipno-
tizante beleza.

Assim é a música de Shostakovich. Ramifica-se 
aleatória e imprevisivelmente como os caminhos de 
seu balé – ‘O Córrego límpido’ (Op. 64) – pelo leito ter-
reno e pelos raios que se estampam na cúpula celes-
tial tempestuosa.

Apesar de ter sido escrita após a ordem para que os 
artistas guardassem “fidelidade” ao regime soviético e 
às “regras” estéticas impostas pelo governo stalinista, 
Shostakovich venceu todos os limites da liberdade de 
expressão em sua ‘Quinta Sinfonia’. Aliás, alguns críti-
cos referem-se como superiores as obras concebidas 
durante o período intenso e doloroso de sua história – a 
Segunda Grande Guerra e o regime stalinista – quando, 
para poder se ajustar às exigências políticas, exerceu a 
inspiração de forma inteligente e subliminar, inclusive 
conseguindo criticá-las sutilmente sem que Stalin e a 
maioria do público percebessem.

Não havia precedente de tamanho êxito em es-
treias de outras peças de Dmitri Shostakovich até 
então. O entusiasmo do maestro Yevgeny Mravinsky, 
conterrâneo de São Petersburgo, o levou a erguer a 
partitura da ‘Quinta’ acima da cabeça para o público 
que gritava vociferante em delirantes aplausos. Se-
gundo registraram os jornais da época, a ovação du-
rou cerca de 40 minutos e a satisfação da cúpula socia-
lista foi oficializada por uma crítica favorável escrita 
pelo acadêmico e consagrado escritor russo, Aleksei 
Tosltói, aliado ao poder. Em outro artigo, o escritor, 
compositor e musicólogo, Boris Asafyev, definiu a sin-
fonia como “instável, sensível e evocativa de um con-
flito gigantesco que surge como relato dos problemas 
enfrentados pelo homem moderno”, o que corrobora a 
liberdade formal alcançada em sua música.

(continua na próxima semana)

Aplausos de
40 minutos (II)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Romancista, contista, poeta, 
crítico literário, ensaísta, músico, 
folclorista, fotógrafo, epistológra-
fo, viajante, crítico de artes plás-
ticas, cronista e professor, Mário 
de Andrade constitui-se num 
dos mais emblemáticos homens 
de letras do Brasil, uma figura 
verdadeiramente caleidoscópica, 
numerosa e multiplicada, tantas 
e tão diversas foram as áreas de 
interesse intelectual por onde 
transitou a irrequieta e criativa 
inteligência do criador do revo-
lucionário romance Macunaíma, 
ponto alto da ficção brasileira do 
século 20.

Na excelente biografia que 
escreveu sobre Mário de Andra-
de, intitulada Em Busca da Alma 
Brasileira, o jornalista Jason Tércio, 
apoiado em farta pesquisa biblio-
gráfica, apresenta-nos um Mário 
de Andrade marcado, em todas 
as dimensões constitutivas da 
sua existência, pela confluência 
dialética das mais antagônicas 
realidades, as quais encontraram 
no autor de Pauliceia Desvairada, 
a rara capacidade de promover 
sínteses e admiráveis conciliações. 
Conciliador emérito de uma imensa 
coreografia de contrários, eis o 
acertado juízo de valor com o qual 
Jason Tércio esculpe a imagem multifacetada de Mário de Andra-
de, a quem o emérito crítico literário José Guilherme Merquior 
classificou como o mentor intelectual do barulhento movimento 
empreendido pelos modernistas de 1922, que intentou modificar 
a fisionomia estética e literária da cultura brasileira.

Jogador polivalente, e sobremaneira hábil na grande 
área da literatura, Mário de Andrade, conforme já sinalizado, 
atuou em várias posições, sempre exibindo invulgar talento, 
que o digam os belos dribles que operacionalizou no livro Os 
filhos da Candinha, conjunto de crônicas que vieram a lume 
nos anos 1940.

Gênero anfíbio da arte verbal, a crônica literária sempre 
foi recepcionada na República das Letras com certa suspei-
ção por parte de uma crítica literária sisuda e hierarquizado-
ra do fenômeno estético. Alheia a essas duvidosas categori-
zações subjacentes às quais reside o par dicotômico gênero 
maior vs. gênero menor, a crônica singra mares, mergulha 
nos verticais oceanos da linguagem literária e, ao fim e ao 
cabo, firma o seu nome no território cada vez mais plural da 
teoria literária contemporânea.

Em Os filhos da Candinha, com a leveza tonal que lhe é pecu-
liar, Mário de Andrade produz uma modalidade de crônica que 
ancora no porto de um roçante incursionamento pelo universo 
ensaístico. Óbvio que aqui não há nenhum vestígio de aprofunda-
mento doutrinário, o que, em se consumando, asfixiaria a crônica 
e a faria naufragar na vocação suicida a que certa feita aludiu 
o mestre Eduardo Portella, que foi o pioneiro nos estudos da 
crônica literária em solo brasileiro. Em Educai vossos pais, Mário 
de Andrade põe em cena os inevitáveis conflitos geracionais que, 
frequentemente, antagonizam pais e filhos em suas nem sempre 
pacíficas relações familiares. Em Macobeba e O Diabo, Mário de 
Andrade percorre o fecundo veio da cultura popular, notadamen-

te, o que se vincula às estórias de 
assombração, que rendeu, dentre 
outros, um livro clássico da lavra 
de Gilberto Freyre: Assombrações 
do Recife Velho. Em O culto das es-
tátuas, Mário de Andrade, consor-
ciando ironia e realismo, sinaliza 
o modo pouco sério e interesseiro 
como são prestadas as home-
nagens a algumas pessoas que, 
efetivamente, fizeram diferença no 
âmbito da sociedade em que estive-
ram inseridas. Na prática, a estátua 
substitui o morto quase burlesca-
mente, morto esse que, no final das 
contas continua, na maioria dos 
casos, sendo alvo do mais completo 
esquecimento.

Amante incondicional do 
Brasil, mas sem se deixar cegar 
para as suas congênitas e históricas 
mazelas, Mário de Andrade sempre 
confere às suas crônicas acentua-
das notas de contundente crítica 
social, a exemplo do que ocorre 
em O grande cearense, na qual, ao 
mesmo tempo em que exalta a 
paradigmática figura de Delmiro 
Gouveia, por ele qualificado como 
“um gênio da disciplina”, o contras-
ta com o meio tacanho e violento 
em que esteve inserido. Referindo-
se ao notável brasileiro, assim se 
pronuncia o cronista: “E foi mesmo 

um dramático movimentador de luzes, luzes verdes de esperan-
ça, luzes vermelhas de alarma dentro do noturno do caráter do 
Brasil. Por isso teve o fim que merecia: assassinaram-no. Nós não 
podíamos suportar esse farol que feria os nossos olhos gostado-
res de ilusões, a cidade da Pedra nas Alagoas”.

Na crônica intitulada: Brasil-Argentina, a propósito de 
discorrer sobre uma partida de futebol entre duas seleções 
sumamente rivais, o cronista, na verdade, mais uma vez, tece 
incisivas críticas a respeito da falta de senso prático do povo 
brasileiro, que, frequentemente, ao agir efetivo diante das 
circunstâncias concretas da vida, finda preferindo o cômodo 
refúgio no campo das duvidosas idealizações, daí o certeiro e 
sentencioso arremate: “A força verdadeira de um povo é con-
verter cada uma das suas iniciativas ou tendências, em norma 
cotidiana de viver”. Página portadora de aliciante poesia e 
límpido lirismo é a que se cristaliza na crônica Abril, na qual, 
idilicamente, o cronista sinaliza: “Vamos exercer o nosso pau-
listismo famoso, em sua expressão maior, abril: as coisas estão 
desaparecidas, mansinhas, e o céu claro, lá”.

Crônica dotada de nítido viés político, Mesquinhez pugna 
pela urgente necessidade que têm os escritores de “toma-
rem atitude ante os fenômenos sociais”, e não se refugiarem, 
confortavelmente, no plácido castelo da neutralidade, o que 
o cronista classifica como “muito boa falta de caráter”. Com 
o brasileirismo triunfante e libertário de sua desataviada 
linguagem, com Os filhos da Candinha, Mário de Andrade, 
ratifica o valor estético da crônica literária, ao mesmo tempo 
em que confirma o acertado dizer de Affonso Romano de 
Sant’Anna, que em A teoria da crônica, breve ensaio presen-
te no livro A sedução da palavra, assinala: “Não há gêneros 
maiores, nem menores, o que há são pessoas maiores ou 
menores diante dos gêneros”.

‘Os filhos da Candinha’

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Dmitri Shostakovitch (E) e o maestro Yevgeny Mravinsky (D) em 1961

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

O programa Espaço 
Cultural desta quinta-feira 
fará um tributo ao Dia do 
Cantor Lírico, tocando em 
um dos blocos peças com 
interpretações de tenores, 
sopranos e barítonos parai-
banos. Também tem um blo-
co de entrevista com Mani 
Carneiro, que está lançando 
o EP Ouvir no chão.

Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, programa realizado 
pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) vai 
das 22h à meia-noite, na Rá-
dio Tabajara FM (105,5).

A edição começa com a 
entrevista de Mani Carneiro. 
Conhecido por seu trabalho 
ao lado da banda paraibana 
As Parêa, ele nasceu em Per-
nambuco, mas durante mui-
tos anos morou na Paraíba e 
hoje está radicado no Rio de 
Janeiro. Lançou o álbum solo 
Ecoou (2015) e o EP Canções 
para… (2018). Seu novo tra-
balho conta com as faixas ‘É 

de couro’, ‘Esta flor’, ‘Feito a 
faca e afeto’ e ‘Qualantena’. O 
EP Ouvir no chão tem a partici-
pação especial de Alessandra 
Leão e François Muleka.

O tributo ao Dia do Can-
tor Lírico será no quarto bloco, 
com canções interpretadas 

por Isabel Barbosa, Amarí-
lis de Rebuá, Vianey Santos, 
Wanini Emery, Elton Veloso, 
Giovanna Maroppo, William 
Pereira e alunos do Cearte.

No segundo e terceiro 
blocos, a playlist terá músicas 
de Val Donato, Seu Pereira e 

Musa Caliente, Polyana Re-
sende, Nélio Torres, Escuri-
nho, Mebyah, Helayne Cris-
tini e Didier Guigue. Ainda 
Arquiza, Star 61, Cida Alves, 
PS Carvalho, Saiô Silfer e Ma-
ria Juliana, além do novo sin-
gle de Elon: ‘Quentin’.

O programa Espaço Cul-
tural também pode ser ouvi-
do pelo site oficial da Rádio 
Tabajara (radiotabajara.pb.
gov.br/radio-ao-vivo/) e, no 
dia seguinte, fica disponível 
no canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

Programa ‘Espaço Cultural’ promove 
um tributo ao Dia do Cantor Lírico

Foto: Fernando Cirillo/Divulgação

Na entrevista, o cantor e compositor Mani Carneiro falará do EP ‘Ouvir no chão’

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

Capa do conjunto de crônicas de Mário de Andrade lançado nos anos 1940

Imagem: Divulgação



Cultura

Até o final dos anos de 1960, na Paraíba vivia 
um caboclo que tinha a alma cheia de serenidade e 
sabia cantar o sentimento do povo de sua terra. Ele 
nasceu em Itabaiana e conquistou o Brasil com seu 
jeito simples de narrar nosso viver e nosso sentir. 
Sua poesia, eloquente, espalhava emoção com raí-
zes da terra.

Seu nome é Severino de Andrade Silva, mas fi-
cou conhecido como Zé da Luz, o poeta que escre-
veu os livros Brasil Caboclo e O Sertão em Carne e 
Osso, que tiveram boa acolhida e o reconhecimento 
de escritores como José Lins do Rego e Manuel Ban-
deira, somente para citar estes dois nordestinos de 
alma grande.

Não foi um caboclo letrado, mas a maneira 
como expressou o sentimento do mundo, o olhar 
sensível para as coisas ao seu redor, o transformou 
num símbolo da literatura cabocla do Nordeste, re-
conhecido pelos seus conterrâneos.

A Paraíba tem economia capenga, suas expres-
sões políticas reduzidas, mas sobra a arte como 
repercussão maior. Não quero nomear, mas temos 
vultos que se destacaram na literatura com o me-
recido espaço, e outros que não ganharam o mes-
mo estrelato porque preferiram ficar na Paraíba, 
mas igualmente de grande valor.

A simplicidade dos poemas de Zé da Luz ganha-
ram asas a partir da leituras numa rádio de Campi-
na Grande, ao final dos anos de 1940. O governador 
Argemiro de Figueiredo fez publicar pela A União 
a primeira edição de Brasil Caboclo, um livro que 
tem a alma do brasileiro dos rincões. Largado ao 
esquecimento, décadas depois a editora Acauã, de 
Carlos Roberto de Oliveira, Gonzaga Rodrigues e 
Nathanael Alves, reeditou esta obra que exprime 
sentimentos e exterioriza o que está escondido na 
alma do povo.  

O poeta Eudes Barros deu a grande definição 
deste livro: “Não há nada de artificial, de falso, de 
literato nos versos de Zé da Luz. É um livro de car-
ne e osso. Um livro que vive. Um livro humano”.

Depois de Catulo da Paixão Cearense, é Zé da 
Luz o mais interessante versejador sertanejo que 
apareceu, porque canta a simplicidade do povo, 
porque sua poesia penetra na alma e se apodera de 
nós. Tinha gosto pelo belo, a tudo expressando com 
a pureza da alma. Com originalidade e lirismo, fez 
realçar e pôs em revelo a beleza da cabocla dos en-
genhos da Paraíba.

Com seu jeito e modo de olhar ao redor, às pai-
sagens deu vida. Denunciou as amarguras causa-
das pela falta de políticas públicas que ajudassem 
a amenizar o sofrimento, cobrou solidariedade 
diante da dor causada pelas mazelas das estiagens. 
Não aceitava a exploração do homem pelo homem. 
Poeta que olhava todos como iguais. Talvez fosse 
um poeta triste.

O poeta Manoel Bandeira e o escritor José 
Lins do Rego tornaram Zé da Luz conhecido em 
todo o país. Este poeta que deu vida às palavras, 
haverá de ser reconstruído. Mas Itabaiana não 
sabe reconhecer a importância do poeta que ga-
nhou espaço entre as estrelas que fulguram na 
literatura, essa arte produzida sem seguir os pa-
drões acadêmicos.

Zé da Luz, 
iluminai poesia 

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Cultura popular

“A feira - um pedaço da alma nor-
destina” é o tema do encontro virtual 
que a União Brasileira de Escritores – se-
ção Paraíba (UBE-PB) realiza hoje, com 
transmissão a partir das 19h, pela plata-
forma Google Meet. Os convidados que 
vão participar desse encontro cultural 
são o poeta e cineasta Marco Di Aurélio, 
o cantor e compositor Beto Cajá e a poe-
tisa Claudete Gomes. 

O presidente da UBE-PB, Luiz Augus-
to Paiva, informou que serão abordados al-
guns aspectos relacionados ao tema. “Qual 
o impacto que esse tipo de comércio tem 
na vida dos nordestinos? O que faz diferen-
te a feira daqui do Nordeste das feiras do 
Sul e Sudeste?”, indagou ele.

A programação será aberta com Clau-
dete Gomes declamando versos de sua au-
toria sobre o tema. Em seguida, Marco Di 
Aurélio fará uma palestra sobre o assunto 
e o encerramento com apresentações mu-
sicais de Beto Cajá. “Eles farão uma viagem 
por um dos mais emblemáticos símbolos 
do nosso Nordeste: a feira”, acrescentou 
Luiz Augusto.  

“Eu pretendo fazer uma abordagem 
sobre a importância, a qualidade, as in-
fluências e a riqueza da feira na formação 
social, cultural e econômica dos povos. É 
uma coisa meio saudosista, porque o povo, 
principalmente a juventude, não sabe mais 
o que é uma feira livre, que vem do tempo 
do escambo. Somente os mais velhos sa-
bem a importância que as feiras livres no 
formato original possuem. Esse tipo de 
feira livre ainda existe, mas apenas no in-
terior da Paraíba e dos demais estados do 

Nordeste, mas a tendência é de que, com 
o passar do tempo, se acabe, com a chega-
da dos supermercados e da modernidade”, 
disse Marco Di Aurélio. 

O poeta ainda observou que as feiras 
livres originais são aquelas que ainda pos-
suem o aspecto cultural, onde estão pre-
sentes os vendedores de folhetos de cordel, 
emboladores e repentistas. “É um universo 
a céu aberto, pois consegue reunir quem 
mora na zona urbana e quem vem da área 
rural para adquirir ou comercializar pro-
dutos, ou seja, é um abraço da urbanidade 
com a ruralidade”, explicou Di Aurélio.

Encontro da UBE-PB tem 
como tema a feira no NE

Foto: Divulgação

EstrEias

Dupla Explosiva 2 - E a primEira-Da-
ma Do CrimE (The Hitman’s Wife’s Bodyguard. 
EUA. Dir: Patrick Hughes. Ação e Comédia. 16 anos). O 
guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que 
abandonar sua licença sabática para proteger Darius 
(Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal 
estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é leva-
do ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se 
mete em uma trama global, onde são perseguidos por 
um louco vingativo e poderoso (Antonio Banderas). 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h30 (dub.) - 19h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 21h20.

um lugar silEnCioso - partE ii (A Quiet Pla-
ce Part II. EUA. Dir: John Krasinski. Terror, Suspense e 
Thriller. 14 anos). Logo após os acontecimentos mortais 
do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Milli-
cent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o 
terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver 
em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconheci-
do, eles rapidamente percebem que as criaturas que 
caçam pelo som não são as únicas ameaças que os ob-
servam pelo caminho de areia. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 
15h30 - 18h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 
13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
1 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 16h20 - 18h15 - 20h10; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 16h20 - 18h15 - 20h10.

ContinuaÇÃo

os CrooDs 2 - uma nova Era (The Croods: 
A New Age. EUA. Dir: Joel Crawford. Animação, Aven-
tura e Comédia. Livre). Em busca de um habitat mais 
seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende 
todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas 
já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família 
que se considera melhor e mais evoluída. À medida 
que as tensões entre os novos vizinhos começam a 
aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs 
em uma aventura épica que os força abraçar suas dife-
renças, extrair forças um do outro e construir um futuro 
juntos. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h (somente 

sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h 
(somente sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h45; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h45.

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 paralela, 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 superver-
sões 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 MANAÍRA 8 (dub.): 13h45 
- 16h30 - 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h20 - 16h - 18h40; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
15h40 - 17h50 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
15h40 - 17h50 - 20h.

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, in-
clusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar 
morto. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 15h15 (dub.) - 18h15 
(dub.) - 21h15 (leg.); CINEPÓLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 15h15 - 18h15 - 21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 
1 (dub.): 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h35 
- 20h20; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h35 - 
20h20; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h.

viúva nEgra (Black Widow. EUA. Dir: Cate 
Shortland. Ação e Aventura. 12 anos). Ao nascer, a Vi-
úva Negra, então conhecida como Natasha Romanova 
(Scarlett Johansson), é entregue à KGB, que a prepara 
para se tornar sua agente suprema. Porém, o seu pró-
prio governo tenta matá-la quando a União Soviética se 
desfaz. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 14h15 - 17h15 
- 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h45 
- 17h45 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
14h30 - 18h - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
16h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h30 - 18h - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h30 - 18h 
- 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h15.

Emily Blunt e família ficam quietos por conta das criaturas que caçam pelo som em ‘Um Lugar Silencioso 2’

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

Poeta Marco Di Aurélio promoverá uma palestra sobre as influências e a riqueza da feira na formação de um povo

Através do QR Code acima, 
acesse a videoconferência 
do encontro da UBE-PB

Foto: Arquivo A União

Poeta itabaianense Zé da Luz (1905-1965), autor de ‘Brasil Caboclo’

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br



Cultura

O tempo em reclusão ao 
qual foi levado, por causa da 
pandemia da covid-19, não 
conseguiu tolher a inspira-
ção do escritor e advogado 
paraibano Everaldo Dantas 
da Nóbrega. Ao longo desse 
período de crise de saúde 
que atingiu, o autor iniciou 
do mês de março de 2020 
até fevereiro passado a pro-
dução de três livros, sendo 
um com a maioria dos textos 
inéditos, Dos tempos da qua-
rentena, e duas coletâneas 
em formato de livro de bolso, 
Poemas e Historietas, todos 
publicados pela Ideia Edito-
ra e que já estão à venda em 
livrarias e bancas de revistas 
nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande.

“Nessa pandemia, no 
primeiro ano em quarente-
na ou mesmo em semiqua-
rentena, a maior parte do 
meu tempo em atividade 
passei lendo e escrevendo. 
Assim foi que, nesse perío-
do, veio à tona o alter ego 
do poeta e surgiu a ideia de 
produziu as três obras”, dis-
se Everaldo Nóbrega.

O livro Dos Tempos da 
Quarentena, que tem 194 
páginas e custa R$ 30, é 
composto por poesias, crô-
nicas, contos e pequenas 
histórias. “Os trabalhos nele 
publicados estão ligados, de 
uma maneira ou de outra, 
à pandemia, daí o seu títu-
lo”, disse o autor. “Eu faço 
um registro do que vivi e 
observei nesse período de 
isolamento social”, resumiu 
ele, que com essa obra ho-
menageia “os profissionais 
da saúde, ciência, seguran-
ça, limpeza e demais áreas 
indispensáveis à existência 
salutar do ser humano que, 
durante a pandemia, conti-
nuaram a trabalhar, mesmo 
pondo em risco as suas pró-
prias vidas”.

“Devido à crise sanitá-
ria, eu precisei entrar em 
quarentena, a exemplo da 

maioria dos semelhantes de 
todo o planeta. Assim, humil-
demente recolhi-me ao meu 
apartamento. E, por conse-
guinte, tive que mudar meus 
hábitos e costumes. Então, 
a exemplo de outras coisas, 
muito do que normalmente 
em fazia fora do lar passei 
a fazer nele. E, como prati-
camente não saia de casa, o 
restante do tempo disponí-
vel eu preenchi com outras 
atividades, principalmente 
as de ler e escrever, para 
mim indispensáveis a uma 
vida deveras salutar”, relatou 
Everaldo Nóbrega.

Na obra Dos Tempos 
da Quarentena, o prefácio 
Nascido da Quarentena é 
assinado pelo advogado, 
escritor e historiador Flá-
vio Sátiro Fernandes, e o 
texto de apresentação – 
denominado Danado de 
Bom! – é de autoria do jor-
nalista e escritor Gilson 
Souto Maior. Everaldo Nó-
brega apontou que acre-
dita que o leitor terá uma 
ideia de como ele agiu e em 
que situação se encontrava 
o seu estado de espírito 

diante de um período que 
classificou de “quase pri-
são domiciliar” provocada 
pelo coronavírus. “Não só 
para divulgá-los e dispô
-los aos meus poucos lei-
tores, mas também para 
que as gerações futuras 
possam ter uma ideia de 
como nós enfrentamos e 
ultrapassamos período tão 
difícil e único, até então, 
para o ser humano”.

Everaldo Nóbrega ob-
servou que, dos trabalhos 
que integram a obra, as poe-
sias Rotina da pandemia e 
Invisível inimigo foram pu-
blicadas em abril de 2020, 
no Correio das Artes, o suple-
mento literário do Jornal A 
União. Ele ainda disse que 
a poesia Invisível inimigo e o 
conto O poeta, o amigo foram 
selecionados para compor a 
Antologia Minuto de Tudo – 
Tempo de Palavras, do Grupo 
Editorial Scortecci, de São 
Paulo, que será lançada em 
breve. E o conto Assembleia 
Galinácea disputa o sexto 
Concurso Literário Conto 
Brasil – Minicontos, da Edi-
tora Trevo (SP).

 Outro livro do autor, 
Poemas, que tem 100 pá-
ginas e custa R$ 15, é uma 
seleção de 48 textos, cole-
tados de outras obras suas 
publicadas anteriormente. 
“A antologia é composta por 
poesias de uma e duas estro-
fes e, ainda, por fragmentos 
(duas estrofes) de poesias 
mais densas. Eu fiz assim, 
com poemas curtos, para 
não cansar o leitor e, tam-
bém, para quem é iniciante 
em poesia e para alunos 
do Ensino Fundamental”, 
disse ele, acrescentando 
que romance e questões de 
natureza existenciais são al-
guns dos temas abordados 
na obra. 

A terceira obra lançada 
por Everaldo Nóbrega, Histo-
rietas, tem 158 páginas, cus-
ta R$ 15 e reúne 28 textos. 
“São pequenas histórias e 
estórias pinçadas de crôni-
cas e contos que publiquei 
em outras obras e no Face-
book. Nesse livro, eu procu-
rei espelhar somente parte 
de cada um desses trabalhos, 
aqueles de maior interesse, 
segundo a minha visão”, ex-

plicou o autor. “Abordo fatos 
que ocorreram na minha in-
fância, bem como com a mi-
nha família, meu pai e minha 
mãe, e a experiência vivida 
em eventos, a exemplo da 
visita até a Cruz da Menina, 
na cidade de Patos, onde fui 
criado, relatando como se 
deu essa visita e qual era o 
meu estado de espírito du-
rante esse percurso”, exem-

plificou Everaldo Dantas da 
Nóbrega, natural do Muni-
cípio de São Mamede e que 
também é jurista, historia-
dor, membro da Academia 
Paraibana de Letras Jurídi-
cas, da União Brasileira de 
Escritores de São Paulo, da 
Confraria dos 100 Bibliófilos 
do Sertão Paraibano e do 
Instituto Histórico e Geográ-
fico de Patos.

Obra reúne poesia, contos e 
crônicas feitas na pandemia

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

Paraibano Everaldo Dantas da Nóbrega lança ‘Dos Tempos da Quarentena’ e mais dois livros de bolso
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

‘Dos Tempos da Pandemia’ contém textos ligados à crise sanitária; já ‘Poemas’ selecionou 48 versos curtos; por fim, ‘Historietas’ possui 28 textos pinçados de crônicas e contos

Everaldo Nóbrega 
acredita que o leitor 
terá uma ideia de como 
ele agiu e em que 
situação se encontrava 
o seu estado de espírito 
diante de um período 
que definiu como 
uma “quase prisão 
domiciliar” provocada 
pela covid-19
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O cineasta Gauber Rocha (foto) 
nasceu na Bahia, em Vitória 
da Conquista, em 14 de março 

de 1939 e morreu em 1981, aos 42 anos, 
deixando uma obra impressionante.

O que estaria pensando Glauber dian-
te do atual caos brasileiro? 

Na Folha de S.Paulo, Naief Haddad 
escreveu: “Acredito que estaria, como sem-
pre, cheio de energia, desesperado e lúcido 
ao mesmo tempo. Nos faz falta”.

nnnnnnnnnn

Glauber foi o cineasta brasileiro de 
maior expressão internacional, desde o 
explosivo Deus e o diabo na terra do sol, 
que recebeu o Grande Prêmio no Festival 
de Cinema Livre da Itália e o Prêmio da 
Crítica em Acapulco.

Impressionante constatar que as 
críticas em Deus e o diabo na terra do sol 
há mais de 50 anos (o filme foi lançado 
menos de um mês antes do golpe de 1964) 
persistem no Brasil.

Glauber passeia pela miséria repre-
sentada por Manuel (Geraldo Del Rey), 
vaqueiro que se desentende com um 
coronel, acaba matando-o e tem que fugir 
com sua mulher Rosa (Yoná Magalhães).  
Sua fuga o coloca na trilha de Sebastião 

(Lídio Silva), pregador cuja analogia com 
Antonio Conselheiro o diretor não es-
conde, do matador e representante das 
forças do Estado e da Igreja, Antonio das 
Mortes (Maurício do Valle) e, finalmente, 
de Corisco (Othon Bastos). O crítico Luiz 
Oricchio publicou no Estadão texto do 
qual transcrevo trechos:

“Hoje talvez não haja mesmo um artis-
ta como Glauber Rocha, capaz de interferir, 
tanto com sua arte como com sua palavra, 
na circunstância do seu tempo. Tempo da 

esperança em um Brasil mais justo, nas 
eras Juscelino e Jango, ao desespero da 
ditadura civil-militar instaurada em 1964 
com um golpe de Estado.

Há, nesse sentido, o arco que vai de 
Barravento (1962) a Deus e o diabo na ter-
ra do sol (1964) e Terra em transe (1967) 
até A idade da Terra (1981). 

Os dois primeiros falam da necessi-
dade do povo tomar consciência de sua 
importância no processo histórico. Terra 
em transe é a digestão do golpe, em todos 
os aspectos. A idade da Terra, tido como 
incompreensível por uns e profético por 
outros, desce às raízes da nação na tenta-
tiva de encontrar saídas para o impasse do 
regime se recusando a morrer.

nnnnnnnnnn

Obras-primas são Deus e o diabo 
na terra do sol e Terra em transe. Mas 
há sempre que se voltar para os outros 
títulos: O dragão da maldade contra o 
santo guerreiro (1968), Cabeças cortadas 
(1970), O leão de sete cabeças (1970), O 
câncer nesta paisagem fascinante (1972), 
Claro (1975) e A idade da Terra, seu ‘tes-
tamento’, como se costuma dizer da obra 
de um gênio, mesmo que não tivesse 
esse plano”.

Falta que Glauber Rocha faz ao país Cineasta potiguar
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Conheci 
pessoal-
mente o 
cineasta 
Antonio Fi-
lho (foto) 
quando ele 
veio a João 
Pessoa e 
me entre-
gou o do-
cumentá-
rio Rocha 
que voa, 
de Eryk 
Rocha (filho de 
Glauber).
Até então nos falá-
vamos pelo telefone 
ou através do Orkut. 
Nascido potiguar, 
ele morava em 
Serrinha dos Pin-
tos, fronteira com a 
Paraíba. De lá,  foi 
para Natal e depois 
para a França, de 
onde viajou para 
os Estados Unidos, 
onde mora agora 
em Salt Lake City, no 
estado de Utah (mas 
pretende morar em 
Washington).

Veio até a Paraíba, 
onde filmou, em 
Alagoa Grande, O 
pato, em média-me-
tragem, com uma 
história um tanto ou 
quanto policial. 

nnnnnn

Em primeira mão, 
informo que convidei 
Antonio Filho para 
dirigir uma adap-
tação minha para 
Barcelona Borbo-
rema, livro de José 
Nêumanne e canção 
em parceria comigo 
e Gustavo Magno.

Foto: Divulgação
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Designado pelo governador João Azevêdo para a pasta, Roberto Paulino diz que leva sua experiência para a gestão

O ex-governador Ro-
berto Paulino(MDB) disse, 
ontem, que, na condição de 
vice-presidente do MDB, re-
cebeu sua indicação para a 
Secretaria de Governo como 
sinal de confiança e de maior 
aproximação do governador 
João Azevêdo com a sua mi-
litância política e com o seu 
partido.

“A nossa aliança ainda 
não é consenso em 100%, 
mas defendo a posição de 
que nós, emedebistas, de-
vemos votar na reeleição do 
atual governador”, afirmou 
Paulino, cuja nomeação foi 
publicada na edição de on-
tem do Diário Oficial.

Roberto Paulino substi-
tui o presidente do partido 
Cidadania, Ronaldo Sergio 
Guerra, que acumulava a 

secretaria com a chefia do 
Gabinete do Governador.

A respeito de sua no-
meação, Roberto Paulino 
disse que o trabalho para 
consolidação da aliança do 
seu partido com o grupo 
político liderado pelo atual 
governador já existe desde 
as eleições municipais de 
2018, e que se trata de “um 
encaminhamento cada vez 
mais simpático ao conjunto 
do partido como um todo”.

Ele agradeceu a con-
fiança do governador João 
Azevêdo e garantiu que vai 
“arregaçar as mangas da 
camisa para dar conta da 
missão que lhe foi atribuída 
pelo chefe do Executivo do 
Estado. “Acho que estou pre-
parado e me comprometo a 
oferecer toda minha expe-
riência em favor dessa nova 
missão”, disse. 

Vice-governador da 

Paraíba na gestão de José 
Maranhão que se iniciou 
em 1999, Paulino assumiu 
o governo quando o titular 
renunciou, em 2002, para 
entrar na disputa pelo man-
dato de senador. Na ocasião, 
o então gestor foi indicado 
candidato pelo PMDB ao go-
verno da Paraíba, mas aca-
bou perdendo para Cássio 
Cunha Lima (PSDB).

Pai do deputado esta-
dual, e vice-líder da bancada 
do Governo na Assembleia, 
Raniery Paulino, Rober-
to também foi prefeito de 
Guarabira por duas vezes, 
deputado estadual por dois 
mandatos e também depu-
tado federal. Já foi diretor do 
Banco do Nordeste do Brasil 
com sede em Fortaleza e, em 
2020, disputou novamente a 
Prefeitura de Guarabira sen-
do vencido pelo atual prefei-
to Marcus Diogo(PSDB).

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ex-governador é nomeado para  
pasta da Secretaria de Governo

Denúncia em Mulungu 
Operação da Controladoria Geral da União e Polícia Federal investigam 
secretário da prefeitura de Mulungu e empresários da região. Suspeitas são 
de desvio de verbas destinadas para combater a covid-19. Página 14 Fo
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Confiança depositada pelo governador foi avaliada de forma positiva por Paulino, que agora vai “arregaçar as mangas”

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação / IFPB

Prefeito e reitor do IFPB firmam parcerias
O prefeito de Pedras de 

Fogo, Manoel Júnior Solida-
riedade, reuniu-se ontem com 
o reitor do Instituto Federal 
de Tecnologia (IFPB), Nicácio 
Lopes, e o diretor da unidade 
instalada na cidade, Frederico 
Campos. Na oportunidade foi 
firmada uma cooperação com 
a prefeitura para ofertar cur-
sos atendendo a demandas de 
capacitação de estudantes da 
região.

O prefeito Manoel Júnior 
sinalizou apoio ao IFPB com 
a oferta de um terreno de 4,5 
hectares na entrada da cidade 
para a instalação da sede de-
finitiva do campus de Pedras 
de Fogo. “O campus do IFPB 
em Pedras de Fogo tem muito 
a contribuir na formação de 
nossos alunos e na capacitação 

O ex-prefeito de Olho 
D’água, Genoilton Carva-
lho (Republicanos), mor-
reu ontem, aos 69 anos, de 
um infarto fulminante. Ele 
estava em sua fazenda, no 
município de Catingueira, 
Sertão da Paraíba, quando 
começou a sentir os sin-
tomas. O ex-gestor ainda 
chegou a ser socorrido por 
uma ambulância do Samu, 
mas não resistiu. 

A Federação das As-
sociações de Municípios 
da Paraíba (Famup) la-
mentou a morte do ex-
gestor. “Mais um homem 
que viveu para servir o 
próximo e ajudar seu 
povo. Como prefeito, 
Genoilton contribuiu 
para o desenvolvimento 
de Olho D’água. Nosso 
mais profundo pesar aos 
familiares do ex-gestor 
e aos amigos por essa 
perda irreparável”, dis-
se George Coelho, presi-
dente da Famup. 

Dr. Genoilton, como 
era conhecido, adminis-
trou o município Olho 
D’água entre os anos de 
2017 e 2020. Ele ainda 
chegou a disputar as elei-
ções municipais de 2020 
e tentar uma reeleição, 
mas perdeu a disputa 
para a atual prefeita da 
cidade, Joana de Dr. Chi-
co (Cidadania). A gestora 
lamentou, em suas redes 
sociais, o falecimento 
do ex-prefeito, solidari-
zando-se com a família. 
“Olho D’água hoje perde 
um grande nome da sua 
história. Um líder político 
dos bons, foi prefeito por 
dois mandatos e deixou 
seu legado. Meu total res-
peito pela sua história”, 
comentou Joana.

Famup
lamenta 
morte de 
ex-prefeito
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Economia

Fórum Pós-Pandemia tem apoio da CDL-CG
A Câmara de Dirigentes 

Logistas (CDL) de Campina 
Grande é mais uma insti-
tuição a integrar Fórum do 
Desenvolvimento no Pós
-Pandemia na Paraíba. A in-
tegração da CDL ao Fórum, 
idealizado pelo deputado 
estadual Tovar Correia Lima 
(PSDB), se deu após uma 
reunião realizada entre o 
parlamentar e diretores na 
Rainha da Borborema.

“A participação da CDL 
será fundamental para tra-
çarmos estratégias que pos-
sam garantir ações efetivas 
de recuperação da econo-
mia no pós-pandemia. Pre-
cisamos discutir soluções 
e encontrar caminhos para 
garantir uma retomada eco-
nômica segura, mantendo os 
empregos e gerando novos. 
Só assim, vamos garantir 
que a Paraíba se fortaleça na 
geração de emprego e ren-
da”, observou o deputado.

Durante a reunião, no 
início desta semana, o de-
putado Tovar conheceu a 
programação e logística 
da CDL para realização 
da 19º Liquida Campina, 
campanha desenvolvida 
pela entidade que funcio-
na como mais um “Natal” 
para os comerciantes de 
Campina Grande.

De acordo com a CDL, 
a logística utilizada este 
ano para a participação 
dos consumidores será 
praticamente 100% digi-
tal. Não será necessário 
colocar cupom nas urnas. 
Terá um aplicativo onde as 
pessoas vão se cadastrar 
para concorrer aos prê-
mios do Liquida.

Além do deputado To-
var, participaram da reu-
nião o presidente da CDL 
de Campina Grande, Car-
los Botelho; o vice-presi-
dente João Paulo Rocha e 

o diretor Tesoureiro, Ola-
cy Cavalcanti.

Parceria
A Associação Comercial 

de Campina Grande (ACCG) 

já confirmou sua participação 
no Fórum do Desenvolvimen-
to no Pós-Pandemia na Pa-
raíba. “O comércio emprega 
uma parte significativa da po-
pulação e, apesar da impor-

tância que possui para o giro 
econômico de uma cidade, 
sofreu fortes impactos com 
algumas medidas restritivas e 
com a pandemia de um modo 
geral”, destacou Tovar.

Preocupado com a recuperação econômica, deputado Tovar (esq.) discute soluções com empresas e representantes  

Foto: Divulgação / Assessoria

técnica dos nossos munícipes 
através de uma educação de 
qualidade, por isso nosso apoio 
será incondicional”, afirmou.

O diretor Frederico Cam-
pos falou dos avanços alcança-
dos na educação com a oferta 

regular de cursos de Forma-
ção Inicial e Continuada (FIC), 
além dos cursos Subsequen-
tes Técnicos de Informática e 
Modelagem do Vestuário para 
aquela região.

“A partir de 2019 o cam-

pus apresentou números sig-
nificativos no tocante à oferta 
de vagas em cursos regulares. 
Essas ofertas despertaram o 
interesse do prefeito municipal 
em fortalecer as relações insti-
tucionais e apoiar a consolida-
ção do referido campus”, disse 
o diretor Frederico.

O pró-reitor de Adminis-
tração e Finanças, Pablo An-
drey, destacou a necessidade 
de um aporte orçamentário 
através de emendas parlamen-
tares ou de suplementações 
orçamentárias para tornar 
realidade a construção do 
campus. “Envidaremos todos 
os esforços necessários para, 
através de um trabalho em 
equipe, consolidarmos essa 
parceria e transformá-la em 
uma unidade educacional que 

certamente irá contribuir para 
o desenvolvimento regional”, 
comentou o pró-reitor.

Ao final da reunião, o rei-
tor Nicácio Lopes agradeceu 
a visita do prefeito Manoel 
Júnior e colocou a equipe do 
IFPB à inteira disposição do 
prefeito no sentido de fortale-
cer parcerias já existentes do 
IFPB com as diversas secreta-
rias do município, que já exe-
cutam projetos em comum nas 
áreas de Indústria 4.0; Meio 
Ambiente; Educação; Infraes-
trutura e Empreendedorismo. 
Encerrando a reunião Nicácio 
proferiu: “Fico feliz em ver 
que o IFPB consegue atingir 
seus objetivos educacionais 
e sociais através de sólidas 
parcerias como esta que ora 
firmamos”, concluiu.

Ao lado dos gestores do Instituto, Manoel Júnior destacou 
doação de terreno para construção da sede própria 
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Esquema envolveria servidores, secretário municipal e empresários e teria desviado quase R$ 400 mil de ações contra a covid

A Polícia Federal na Pa-
raíba deflagrou, ontem, no 
município de Mulungu, ope-
ração de busca e apreensão 
em quatro endereços de 
secretários e empresários 
da cidade. De acordo com a 
operação, entre 2017 e 2020, 
os investigados teriam co-
mandado um esquema frau-
dulento de contratação de 
servidores “fantasmas” e se 
apropriado de recursos mu-
nicipais e federais destinados 
ao enfrentamento da pande-
mia do coronavírus.

Denominada Falsum 
Latere, a operação contou 
com a participação do Mi-
nistério Público Federal e 
da Controladoria Geral da 
União (CGU) que chegou a já 
estimar os prejuízos em R$ 

396.446,78. Os mandados de 
busca foram expedidos pela 
12ª Vara Federal, na cidade 
de Guarabira.

Conforme representação 
criminal que foi formaliza-
da por alguns vereadores do 
município, e que provocou 
investigação da CGU, após re-
ceberem seus vencimentos, 
por orientação do esquema 
fraudulento, os servidores 
“fantasmas” os repassavam 
para um funcionário da em-
presa de um dos secretários 
do município.

Foi verificado que os 
prestadores de serviços 
“fantasmas” deveriam fazer 
trabalhos de apoio junto a 
agentes de saúde e da Vigi-
lância Sanitária nas ativi-
dades de enfrentamento ao 
coronavírus. Mas a apuração 
encontrou indícios de que os 
serviços não eram prestados 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Mulungu: CGU e PF investigam 
denúncias contra “fantasmas”
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e que, posteriormente, os va-
lores (ou parte destes) eram 
repassados para “operado-
res” de uma empresa do ramo 

de cerâmica, a qual também é 
propriedade de um dos secre-
tários municipais.

Os investigados respon-

derão pelo crime de pecu-
lato previsto no Artigo 312 
do Código Penal, cuja pena 
poderá chegar a 12 anos de 

reclusão.O nome da opera-
ção (Falsum Latere) é a forma 
latina de “Falso Tijolo”, uma 
alusão direta à empresa do 
ramo de cerâmica.

A contratação de servi-
dores seria para prestação 
de serviços de transportes 
de pacientes e profissionais 
da saúde pela Prefeitura de 
Mulungu, e a maior parte dos 
recursos envolvidos vinha 
do Fundo Nacional de Saúde, 
exclusivamente para ações de 
combate à pandemia da co-
vid-19. Com uma população 
estimada em cerca de 10 mil 
habitantes, o município de 
Mulungu registrou a ocorrên-
cia de 971 casos de covid-19 
e a morte de 20 pessoas. Caso 
confirmadas as irregularida-
des, toda essa população de-
verá ser impactada negativa-
mente nas ações de combate 
à covid-19.

Representação de vereadores motivou investigações sobre possível recebimento de salários e posterior repasse

Foto: Divulgação / CGU - PB

Prefeito alega que desconhece motivos da operação e aguarda advogado
A respeito das investiga-

ções, o prefeito de Mulungu, 
Melquíades Nascimento(PTB) 
alegou que não poderia dar 
entrevista porque não tinha 
muito o que falar, com as in-
vestigações ainda em curso.

“O que posso dizer? Ape-

nas chegaram lá no município, 
pegaram os celulares de um 
secretário e de um servidor e 
foram embora. Não tenho o 
que dizer. Conversamos com 
o advogado Johnson Abran-
tes e ele é quem vai lá saber 
de alguma coisa [sobre a in-

vestigação] para depois nos 
contar”, afirmou.

O secretário a que ele se 
refere é José Ribeiro Rodri-
gues, da Administração, mas, 
quanto ao servidor, ele reve-
lou não saber o nome. Na 
sequência, informou apenas 

que, na manhã de ontem, a 
Prefeitura estava aberta, que 
ele estava no seu gabinete, 
mas que ninguém da opera-
ção passou por lá. 

Melquíades Nacimento, 
que está no segundo manda-
to, também disse que desco-

nhece tudo o que foi relatado 
como justificativa da opera-
ção, e concluiu alegando que 
só poderá tratar mais detalha-
damente do assunto depois 
que seu advogado concluísse 
as consultas à CGU e Polícia 
Federal.

O deputado federal Ruy 
Carneiro(PSDB) defendeu, 
ontem, uma candidatura 
única das oposições ao Go-
verno do Estado em 2022, 
ao mesmo tempo em que 
lembrou o nome do ex-go-
vernador Cássio Cunha Lima 
como opção desse bloco ao 
Senado Federal.

Essa união, segundo 
Ruy Carneiro, precisaria es-
tar totalmente desvinculada 
da disputa presidencial. “Um 
palanque aberto nacional-
mente, oportunizando, a to-
dos os integrantes do bloco, 
adesão ao candidato presi-
dencial, sem que seja neces-
sário vinculá-lo ao apoio na 
corrida estadual”.

Ruy acha importante 
que a oposição tenha apenas 
um palanque, legitimando, 
assim, a pretensão de todos 
que já se colocaram, entre 
eles, Romero Rodrigues, Pe-
dro Cunha Lima e Luciano 
Cartaxo, mas que isso cami-
nhe para uma unidade no 
plano da disputa estadual.

 Ele entende que um 
palanque de oposição é um 
palanque de diversidade, 
onde todos têm que se sentir 
bem acolhidos. “Ou seja, se 
alguém é da oposição e seu 
partido tem um candidato a 
presidente, que vote no seu 
candidato a presidente, sem 
exclusões. Precisamos nos 
colocar para unir e não para 
dividir”, explicou

Quanto à definição de 
um nome do bloco das oposi-
ção ao Senado, Ruy Carneiro 
não tergiversa para apontar 
o do ex-governador Cássio 
Cunha Lima (PSDB). “Ele é 
o que aparece em primeiro 
lugar nas pesquisas internas 
feitas pelo agrupamento po-
lítico da oposição”, disse.

Mas, no que se refere 
a uma definição final desse 
nome, Ruy analisa dizendo 
que é preciso esperar porque 
está havendo uma disputa 
interna que pode gerar em 
desmembramento de alia-
dos do lado da situação. “Isso 
pode gerar um outro nome 
para a oposição, mas, nas 
contas de hoje, quem lidera 
as pesquisas é Cássio”, frisou.

Deputado federal quer 
unidade das oposições

Ruy Carneiro defende tese de desvincular campanha local da nacional Major Sidney (centro) conheceu projeto da instituição e assegurou parcerias
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Tribunal de Justiça realiza capacitação 
sobre a Campanha Sinal Vermelho

Prefeito firma parceria com cooperativa 
que vai se instalar, em breve, no Brejo

A Coordenação da Mu-
lher do Tribunal de Justiça da 
Paraíba promoveu, na tarde 
de ontem, uma reunião por 
videoconferência, represen-
tantes das empresas de su-
permercado da Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
sobre violência doméstica. 
No encontro, foi realizada 
uma capacitação sobre a 
Campanha Sinal Vermelho, 
de combate à violência fami-
liar contra a mulher.

A juíza Anna Carla Fal-
cão, coordenadora da Mu-
lher do TJPB, informou que, 
em parceria com a Secre-
taria Estadual da Mulher e 

da Diversidade Humana, foi 
realizado um treinamento, 
envolvendo as redes de su-
permercado, as quais estão 
aderindo à campanha. “Essa 
capacitação visou cientificar 
a todos sobre a importân-
cia da Lei Maria da Penha, 
bem como, da participação 
dos supermercados no en-
frentamento da causa, mos-
trando questões atinentes à 
vulnerabilidade de gênero”, 
realçou.

Segundo Anna Carla 
Falcão, a Campanha Sinal 
Vermelho coloca os super-
mercados como agentes na 
comunicação contra a vio-

lência doméstica, por uma 
questão de responsabili-
dade em si e como forma 
de aumentar a proteção às 
mulheres paraibanas. “Re-
comendamos que todos os 
supermercados adiram à 
campanha”, conclamou.

O juiz Antônio Gonçal-
ves Ribeiro Júnior, que in-
tegra a Coordenadoria da 
Mulher do Tribunal de Justi-
ça, explicou que, com a am-
pliação da Campanha Sinal 
Vermelho, o TJPB demonstra 
o objetivo de enfrentar a vio-
lência contra a mulher como 
um todo, não apenas a ques-
tão da violência doméstica. 

“Essa campanha traduz um 
grito silencioso de socorro 
da vítima, que no ano passa-
do procurava as farmácias e 
ali encontrava um meio de 
conseguir a proteção para 
combater a violência domés-
tica sofrida”, pontuou 

O magistrado revelou 
que, este ano, os supermerca-
dos serão os multiplicadores 
desta iniciativa, por serem 
locais de grande frequência 
de mulheres vítimas. “Com 
o apoio desse segmento nós 
podemos ampliar a rede de 
proteção e assistência à mu-
lher vítima da violência do-
méstica”, frisou.

O prefeito de Sapé, Major 
Sidnei (Podemos) dialogou, 
esta semana, sobre parcerias 
com uma Cooperativa de Cré-
dito que, em breve, deverá se 
instalar na cidade. Represen-
tantes da instituição financeira 
Sistema de Crédito Coopera-
tivo (Sicredi) relataram que 
devem iniciar as atividades 
nos próximos 60 dias e além 
de utilizar mão de obra local, 
empregos na cidade, tem entre 
suas propostas democratizar o 
acesso dos servidores a crédi-
tos consignados

De acordo com o gestor 
municipal, a chegada da Si-
credi Evolução mostra que as 
empresas têm percebido em 
Sapé um potencial econômico 

que tem sido fomentado nos 
últimos meses.

“A instalação da Sicredi 
revela o caminho que estamos 
percorrendo: do desenvolvi-
mento e da atenção à nossa 
população e também ao servi-
dor. O povo de Sapé terá agora 
mais uma opção para fazer em-
préstimos e financiamentos, o 
que gera taxas mais atrativas 
oferecidas pelas instituições fi-
nanceiras presentes”, pontuou.

A instituição já busca in-
teressados para as vagas de 
estagiário de atendimento e 
assistente de atendimento tam-
bém se comprometeu a doar 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) para a Secre-
taria de Saúde do município.
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Mudanças serão divulgadas na segunda-feira; ministros Luiz Eduardo Ramos e Onyx Lorenzoni podem sair

Bolsonaro anuncia, sem detalhe, 
‘pequena mudança ministerial’ 

Edição: Carlos Vieira      Editoração: Joaquim Ideão
João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de julho de 2021     |     A UNIÃO       15

O presidente Jair Bol-
sonaro anunciou ontem que 
haverá uma “pequena” mu-
dança ministerial na segun-
da-feira (26). Em entrevista 
na manhã dessa quarta-feira 
à Jovem Pan Itapetininga, o 
chefe do Executivo afirmou 
que os novos ministros fo-
ram escolhidos “com crité-
rio técnico”, sem dar mais 
detalhes.

Como mostrou o Broa-
dcast Político, sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado, na terça-fei-
ra (20), Bolsonaro tem sido 
pressionado pelo Centrão a 
mexer na articulação política 
do governo e a substituir os 
ministros da Casa Civil, Luiz 
Eduardo Ramos, e da Secre-
taria-Geral, Onyx Lorenzoni. 

Segundo apuração, um 
dos nomes cogitados para a 
cadeira de Ramos é o do sena-
dor Ciro Nogueira (PI), presi-
dente do Progressistas. Alia-

Presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado pelo Centrão a mexer na articulação política do governo

Foto: Agência Estado

“Mildelesas” da vida

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadamidias@gmail.com

É estranho celebrar aniversário num tempo 
pandêmico. Nesses últimos dois anos foi assim, 
anoitecer e amanhecer agradecendo por estar viva, 
embora em alguns momentos cercada de tristeza 
e temor. Nesses tempos duros há muitas pessoas 
amadas que anoiteceram e não amanheceram. Nun-
ca fui apoteótica em aniversários. A discrição das 
datas particulares sempre foi algo que fez bem. Sou 
de lembrar as datas, e anotar para não ser traída 
pela memória. Gosto da felicidade causada pela 
lembrança afetuosa das pessoas mais amadas, as 
mais cotidianas. Como acolho com imensa alegria 
a ciranda ampliada das pessoas que chegam com 
suas bendições. 

Sentir-se bendita. Abençoar. Alguns dias atrás 
escutei Elisa Locon, liderança indígena mapuche 
ao falar sobre a cosmovisão andina, e a relevância 
da palavra nas culturas indígenas. Afirmando que 
o desenvolvimento humano não deve ultrapassar a 
natureza, nem destruí-la. Sua fala mostra a centra-
lidade das histórias que se transmitem através das 
palavras. Elisa arremata o coração da gente falando 
de coisas simples e profundas, complexas e filosó-
ficas.

Na cultura indígena a palavra é um dispositivo 
que permite criar o mundo. Criar a realidade. Com 
a palavra se pode fazer a paz. E com as palavras se 
pode construir a guerra. A palavra é muito impor-
tante como o respeito que se deve ter a elas. Homens 
e mulheres, segundo Elisa, têm a responsabilidade 
de cuidar da palavra, da natureza, e cuidar-se entre 
si. Embora muitos de nós saibamos de tudo que Elisa 
Locon diz com tanta força, esse modelo de “desen-
volvimento”  desumano nos afasta cotidianamente 
dessa experiência vital de ser e estar.

Essa ideia de tempo humano, de viver os ciclos, 
de celebrar os anos tem esse poder para movimen-
tar as emoções da gente. Com a pandemia, a visão de 
somar anos de certo modo se modificou um pouco. 
A vida se tornou mais urgente ao mesmo tempo com 
menos pressa. Há tempos que tudo em nós precisa 
desacelerar. Quando vejo as notícias sobre mudan-
ças climáticas por vezes imagino o Titanic querendo 
frear para não bater nos icebergs. Como conter tan-
to plástico, embalagens descartáveis, gases, desma-
tamento, poluição? Fico fazendo do “Sal da Terra” de 
Beto Guedes um mantra: “Vamos precisar de todo 
mundo, um mais um é sempre mais que dois… Terra 
és o mais bonito dos Planetas…”

Celebrar mais um ciclo, poder estar em um novo, 
tocando a invisibilidade da alma. Tomando café. Meu 
filho, quando criança, se referia a “mildelesas”, para 
falar miudezas. Eu hoje me sinto assim, buscando as 
“mildelesas” da vida, como seu Manuel de Barros, 
um dos meus profetas do tempo presente. 

Outro dia, em pleno aniversário me mandam 
mensagem pela sucursal das perturbações (que em 
parte são os aplicativos de troca de mensagens), fa-
lando para ir no sistema de informação rever dados. 
Sistemas esses que tomam parte significativa da 
vida das pessoas. Corroem suas visões literalmente. 
Mas são um vetor de consumação da energia vital.

Vivendo os rituais de passagem de mais um ano 
de vida. Adorei pausar, acolher todo amor nas pa-
lavras, nas bendições, no aconchego, no riso. Parar 
para olhar os peixes, poder me autorizar a parar 
tudo para ir olhar os peixes por muito tempo. Ob-
servar suas cores, o movimento deles numa piscina 
natural, sentir o movimento das águas, com a maré 
enchendo. A mesma maré que iria colocá-los de vol-
ta às profundezes. 

Olhar o céu estourando azul, e tecendo degra-
dês ao pôr do sol, estar num manguezal. Tecer com 
as palavras silenciosas a memória de todas as pes-
soas amadas que partiram, tocando adiante o fio 
da vida, tênue. Ser fiandeira. Lembrar da expressão 
grega Logos, palavra. Viver na cultura indígena ou-
tros experiências de significação da vida, outros ar-
gumentos, uma outra racionalidade. 

Viver talvez seja em parte o não entendimento 
das coisas. Por outro lado o desejo é uma certa ur-
gência pela vida. Quando a gente faz aniversário se 
revisita um pouco. Percebe uma certa diferença na 
atmosfera. E pode também se transmutar em gra-
tidão. 

dos do governo avaliam que 
Bolsonaro precisa contemplar 
o Senado, principalmente ago-
ra quando está acuado pela 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid.

“É para a gente conti-
nuar administrando o Brasil”, 

comentou Bolsonaro sobre 
a nova mudança. O chefe do 
Executivo pontua que sabia 
que assumir a presidência 
“não era fácil, mas realmente 
é muito difícil”. “Não reco-
mendo essa cadeira para os 
meus amigos”, declarou. Bol-

sonaro avalia que seu estado 
de saúde está bom, após in-
ternação na semana passada 
por conta de uma obstrução 
intestinal - e disse que vem 
trabalhando na mudança que 
será anunciada na semana 
que vem.

Novo planejamento

CPI da Covid cria sete núcleos para
acelerar investigação contra o governo

A Comissão Parlamen-
tar CPI da Covid dividiu a 
investigação sobre suposta 
omissão e corrupção do Go-
verno Federal na pandemia 
em subgrupos. Em reunião, 
os senadores entenderam 
que os documentos referen-
tes a cada assunto serão apu-
rados por sete núcleos.

A “força-tarefa” da CPI 
conta com o reforço das 
senadoras Simone Tebet 
(MDB-MS) e Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), que não são 
titulares da comissão, mas 
têm comparecendo aos de-
poimentos e acompanhan-

do as investigações. A ideia 
é que os núcleos ajudem a 
estruturar um material con-
sistente, baseado nos do-
cumentos recebidos, para 
auxiliar na produção do rela-
tório final, do relator Renan 
Calheiros (MDB-AL).

A compra da vacina in-
diana Covaxin vai ser apu-
rada por um dos grupos por 
suspeita de corrupção na 
negociação. O Ministério da 
Saúde fechou contrato com 
a empresa Precisa Medica-
mentos e com a farmacêu-
tica indiana Bharat Biotech, 
em 25 de fevereiro, para ad-
quirir 20 milhões de doses 
por R$ 1,6 bilhão.

O contrato da compra 

do imunizante foi suspenso 
em 29 de junho pela pasta, 
após recomendação da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU). Cada dose da vacina 
custaria US$ 15, preço mais 
caro dentre os imunizantes 
comprados no país. O valor 
do contrato ainda não foi 
pago, mas foi empenhado 
(reservado).

Outro núcleo vai investi-
gar a atuação de intermediá-
rios na compra de vacinas. 
Essa frente de apuração fica-
rá com o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), vice
-presidente da CPI.

Outro grupo vai mirar 
nas denúncias feitas pelo 
ex-governador do Rio Wil-

son Witzel, sobre possíveis 
irregularidades na adminis-
tração de hospitais federais 
fluminenses. Essa parte da 
investigação, que vai avaliar 
contratos e vínculos de or-
ganizações sociais com os 
hospitais, ficará a cargo do 
senador Humberto Costa (PT
-PE).

Witzel falou à CPI em 
16 de junho. No depoimen-
to, disse que os hospitais do 
Rio tinham “um dono”. “Os 
hospitais federais, os hospi-
tais federais são intocáveis, 
ninguém mexe ali. Tem um 
dono, e esta CPI pode desco-
brir quem é o dono daqueles 
hospitais federais”, declarou 
na ocasião.

PF deflagra operações para investigar 
contratações irregulares em três estados

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou ontem duas operações 
para investigar contratações 
feitas em 2020 na cidade de 
Guarulhos (SP) dentro do con-
texto de combate à pandemia. 
Na Operação Covid-19 são 
investigadas suspeitas de ir-
regularidades na contratação 
de empresas privadas e orga-
nização social para a presta-
ção de serviços de vários tipos 
relacionados ao hospital de 
campanha instalado na cida-
de em março do ano passado, 
com custo de mais de R$ 53 
milhões.

Na Operação Florença, se-
gunda fase da Operação Vene-
za, a PF aprofunda a investiga-

ção sobre fraudes na aquisição 
de máscaras pela prefeitura 
da cidade, com a utilização de 
recursos federais repassados 
para o combate ao novo coro-
navírus. Parte desses valores 
foi repassada para uma mi-
croempresa sediada em Minas 
Gerais, mas os valores se mos-
travam incompatíveis com sua 
capacidade econômica, infor-
mou a Polícia Federal.

Os mandados foram cum-
pridos em residências, em-
presas e órgãos públicos nas 
cidades paulistas de Artur No-
gueira, Campinas, Guarulhos, 
São Paulo, Monte Mor, São Cae-
tano do Sul, (SP), e em Três La-
goas, em Mato Grosso do Sul, e 
Teófilo Otoni, em Minas Gerais. 
Os crimes apurados são os de 
fraude ao caráter competitivo 
da licitação, de dispensa irre-

gular e fraude à licitação para 
causar prejuízo à fazenda pú-
blica, associação criminosa, 
corrupção, peculato e lavagem 
de dinheiro.

Empresas fictícias
“Os seis contratos tinham 

como objeto serviços diversos 
desde montagem da estrutu-
ra, fornecimento de serviços 
médicos, alimentação, locação 
de equipamentos, unidades 
móveis e transporte, dentre 
outros. As principais irregu-
laridades eram fraudes nas 
licitações, já que todos os con-
tratos foram firmados por dis-
pensa de licitação, o que traz 
indício de direcionamento e 
participação de empresas fic-
tícias e sem capacidade econô-
mica, expertise, técnica míni-
ma para funcionar, sobrepreço 

e sobreposição de contrato”, 
explicou o delegado de re-
pressão a corrupção e crimes 
financeiros, Fabricio Alonso 
Martinez.   

Segundo ele, o próximo 
passo é aprofundar a análise 
para verificar o caminho do 
dinheiro, descobrir e respon-
sabilizar os participantes. Na 
Operação Covil-19 foram cum-
pridos 21 mandados de bus-
ca e apreensão e na Florença, 
dois. Foram apreendidos veí-
culos, documentos, bens, celu-
lares, computadores. 

O delegado de investiga-
ção e combate ao crime orga-
nizado da superintendência da 
PF de São Paulo, Márcio Mag-
no, explicou que as duas ope-
rações foram deflagradas ao 
mesmo tempo porque havia 
alvos comuns. 

Sofia Aguiar, 
Gustavo Côrtes e
Matheus de Souza
 Agência Estado

Flavia Albuquerque
Agência Brasil

Isadora Duarte e 
Leticia Pakulski
Agência Estado
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Inundação atingiu a cidade de Zhengzhou, onde cerca de 100 mil pessoas foram retiradas de suas casas e levadas para abrigos 

Pior chuva em mil anos deixa 
pelo menos 25 mortos na China
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Pelo menos 25 pessoas 
morreram em Henan, na re-
gião central da China – uma 
dúzia delas em uma linha do 
metrô na capital da provín-
cia, Zhengzhou, que foi inun-
dada pelo que autoridades 
meteorológicas chamaram 
de a pior chuva em mil anos.

Cerca de 100 mil foram 
retiradas de suas casas na 
capital Zhengzhou, onde 
os transportes ferroviário 
e rodoviário foram inter-
rompidos, com represas e 
reservatórios cheios em ní-
veis alarmantes e milhares 
de tropas realizando uma 
operação de resgate na pro-
víncia.

Autoridades municipais 
disseram que mais de 500 
pessoas foram resgatadas 
do metrô inundado, com 
imagens das redes sociais 
mostrando passageiros de 
trem no escuro, com água 
até o peito, e uma estação 
reduzida a uma grande pis-
cina marrom.

“A água bateu no meu 
peito”, escreveu um sobre-
vivente nas redes sociais. 
“Fiquei com muito medo, 
mas o mais aterrorizante 
não foi a água, mas a falta 
de ar dentro do trem.”

A chuva interrompeu os 
serviços de ônibus na cidade 
de 12 milhões de habitantes, 
localizada cerca de 650 qui-
lômetros ao sudoeste de Pe-
quim, afirmou um morador 
de sobrenome Guo, que ha-
via passado a noite no escri-
tório. “É por isso que muitas 
pessoas usaram o metrô, e a 
tragédia aconteceu”, disse 
Guo à Reuters.

Pelo menos 25 pesso-
as morreram nas chuvas 
torrenciais que atingiram 
a província desde o último 
fim de semana, e há sete 
desaparecidos, disseram as 

autoridades em uma entre-
vista coletiva ontem.

Entre sábado e ter-
ça-feira, 617,1 milímetros 
(mm) de chuva caíram em 
Zhengzhou, quase o equiva-
lente à média anual de 640,8 
mm.

Aquecimento global
Como em ondas de calor 

recentes nos Estados Unidos 
e no Canadá e enchentes na 
Europa Ocidental, as chuvas 
na China são quase certa-
mente relacionadas ao aque-
cimento global, disseram 
cientistas à Reuters. “Even-
tos climáticos extremos 
como esse provavelmente 
acontecerão com mais fre-
quência no futuro”, afirmou 
Johnny Chan, professor de 
ciência atmosférica na City 
University de Hong Kong.

“É necessário que os 
governos desenvolvam es-
tratégias para se adaptar a 
essas mudanças”, acrescen-
tou, referindo-se às autori-
dades em níveis municipal, 
estadual e nacional.

Muitos serviços de trem 
foram suspensos ao redor 
de Henan, um grande pólo 
logístico com população de 
cerca de 100 milhões de pes-
soas. As estradas também 
foram fechadas, com voos 
adiados ou cancelados.

Escolas e hospitais fo-
ram abandonados, e as pes-
soas pegas pelas enchentes 
se abrigaram em bibliote-
cas, cinemas e até mesmo 
museus.

“Estamos com 200 pes-
soas de todas as idades em 
busca de abrigo temporário”, 
afirmou um funcionário com 
sobrenome Wang no Museu 
de Ciência e Tecnologia de 
Zhengzhou. “Demos ma-
carrão instantâneo e água 
quente para eles. Eles passa-
ram a noite em uma grande 
sala de reuniões.”

Agência Brasil

O governo do Haiti no-
meou formalmente na última 
terça-feira Ariel Henry como 
seu novo primeiro-ministro, 
quase duas semanas após o 
presidente Jovenel Moise ser 
assassinado em uma trama 
que provavelmente se esten-
de para além das fronteiras 
do país caribenho.

Henry assumiu o papel 
de líder de fato do país mais 
pobre do Hemisfério Ociden-
tal em uma cerimônia na ca-
pital Porto Príncipe, onde co-
meçou seu discurso de posse 
com um minuto de silêncio 
pelo presidente assassinado.

O Haiti tem tido difi-
culdades para controlar 
o momento de desordem 
abastecido por gangues 
violentas e Henry disse que 
quer criar condições para 
que o maior número de 
pessoas consiga votar nas 
eleições marcadas para o 
mês de setembro.

“É um momento para 
união e estabilidade”, disse 
Henry. O antecessor, agora 
ex-primeiro-ministro Clau-

de Joseph, afirmou que a 
indicação de Henry tem a 
intenção de facilitar as elei-
ções, que foram realizadas 
pela última vez em 2016. 
Ele também alertou para a 
difícil tarefa adiante.

“Você está herdando 
uma situação de exceção, ca-
racterizada pela ausência de 
um presidente para servir 
como seu escudo, uma crise 
política sem precedentes na 
história do país, a insegu-
rança galopante, e uma si-
tuação econômica precária 
e morosa”, disse Joseph.

Tanto Henry quanto 
Joseph ressaltaram que o 
governo precisa restaurar a 
ordem e a segurança, assim 
como fortalecer a economia 
debilitada pelo crime e pela 
pandemia de coronavírus.

A cerimônia de terça-
feira coincidiu o início da ce-
rimônia fúnebre para Moise, 
que foi morto no dia 7 de 
julho no meio da noite em 
sua residência particular em 
Porto Príncipe por um gru-
po de mais de 20 pessoas, a 
maioria delas mercenários 
colombianos.

Haiti nomeia novo 
primeiro-ministro 

Devastação

Alemanha cria financiamento para 
apoiar vítimas de enchentes no país
Agência Brasil

Uma autoridade de 
resgate diminuiu as espe-
ranças ontem de encon-
trar mais sobreviventes 
nos escombros das vilas 
devastadas por enchen-
tes no oeste da Alemanha, 
enquanto uma pesquisa 
mostrou que muitos ale-
mães sentem que os par-
lamentares não fizeram 
o suficiente para prote-
gê-los.

Pelo menos 170 pes-
soas morreram nas en-
chentes da semana passa-
da, o pior desastre natural 

da Alemanha em mais de 
meio século, e milhares 
estão desaparecidas.

“Ainda 
e s t a m o s 
procurando 
pessoas de-
saparecidas 
e n q u a n t o 
l i m p a m o s 
estradas e 
b o m b e a -
m o s  á g u a 
p a ra  fo ra 
dos porões”, 
disse  Sabi-
ne Lackner, vice-chefe 
da Agência Federal para 
Emergências Técnicas 

(THW) da Alemanha. Para 
alívio imediato, o Gover-
no Federal fornecerá ini-

cialmente 
a t é  2 0 0 
m i l h õ e s 
d e  e u ro s 
em apoio 
e m e rg e n -
cial, e o mi-
nistro das 
F i n a n ç a s , 
Olaf Scholz, 
disse que 
mais ajuda 

pode ser dis-
ponibilizada, caso seja ne-
cessário.

Isso se somará a pelo 

menos 250 milhões de eu-
ros que serão fornecidos 
pelos estados atingidos 
para reparar edifícios e 
infraestrutura local da-
nificada e para apoiar as 
pessoas em situação de 
crise.

Scholz afirmou que o 
governo contribuirá com 
os custos da reconstrução 
da infraestrutura, como 
estradas e pontes. A ex-
tensão total dos danos não 
está clara, mas Scholz de-
clarou que a reconstrução 
após enchentes anterio-
res custou cerca de seis 
bilhões de euros.

Gabriel Bueno 
Agência Estado

 A Organização Pan
-Americana de Saúde 
(Opas) afirmou, ontem, 
que houve uma “peque-
na queda” nos casos de 
covid-19 nas Américas 
na última semana, mas 
alertou para a presença 
de variantes mais conta-
giosas na região, como a 
delta. A diretora da Opas, 
Carissa Etienne, afirmou 
que houve na última se-
mana 967 mil casos e 22 
mil mortes, durante en-
trevista coletiva virtual. 
Ela destacou a diferença 

no quadro entre os paí-
ses com maior proporção 
de vacinados e aqueles 
que vacinaram pouco.

A Opas apontou que, 
na América Latina e no 
Caribe, apenas 15% da 
população está totalmen-
te vacinada contra a co-
vid-19. Etienne destacou 
o fato de que as variantes 
mais contagiosas, como a 
delta, têm provocado no-
vos casos na região e pelo 
mundo. 

Ela citou uma piora 
da pandemia em Cuba e 
disse que há alguns fo-
cos preocupantes em 
Estados amazônicos na 

Colômbia e no Peru. Por 
outro lado, há queda nos 
casos no Canadá e em 
boa parte do território 
dos EUA. Neste caso, po-
rém, Etienne notou que 
os Estados com tendên-
cia de alta nos casos nos 
Estados Unidos são os 
com menos vacinados, “o 
que demonstra a impor-
tância das vacinas para 
controlar o vírus”.

A diretora da Opas 
também afirmou que 
países com avanço na 
proporção de vacinados, 
como Chile, Uruguai e Ar-
gentina, registram queda 
nos casos da doença.

Eficácia das vacinas
Assessor regional para 

Doenças Virais da Opas, Jai-
ro Méndez comentou na co-
letiva sobre as vacinas e sua 
eficácia. Segundo ele, todos 
os imunizantes já aprovados 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) são eficazes 
contra todas as variantes co-
nhecidas até agora. Ao mes-
mo tempo, ele lembrou que 
essa eficácia não é total em 
nenhum caso, por isso a im-
portância de se manter ou-
tras medidas para conter as 
transmissões, como o uso de 
máscaras, o distanciamento 
social e que se evitem aglo-
merações.

Opas vê ‘pequena queda’ em 
casos de covid nas Américas

Pelo menos 170 pessoas morreram nas enchentes da semana passada, o pior desastre natural da Alemanha em mais de meio século

A extensão total dos danos 
não está clara, mas Scholz 

declarou que a reconstrução 
após enchentes  

anteriores custou cerca  
de seis bilhões de euros

Foto: Fotos Públicas
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Após impacto inicial, setor registrou crescimento de 46% entre os primeiros semestres de 2020 e 2021

Aos poucos, as livrarias se re-
cuperam do fechamento do comér-
cio provocado pela pandemia da 
covid-19. Impulsionadas pela ven-
da on-line, o setor percebe uma re-
tomada nas vendas, principalmente 
na literatura infanto-juvenil. Segun-
do pesquisa encomendada pelo 
Sindicato Nacional dos Editores 
de Livros (Snel), a venda de livros 
cresceu 46% entre os primeiros se-
mestres de 2020 e 2021. Neste pe-
ríodo, foram vendidos 23,3 milhões 
de exemplares no país. 

A recuperação do mercado 
editorial brasileiro foi iniciada des-
de janeiro deste ano e mostrou que 
quem não era adepto do comercial 
virtual (e-commerce) passou a 
adotar a estratégia, considerada 
fundamental neste momento de 

retomada econômica.
Considerada uma realidade 

mesmo antes da pandemia, as livra-
rias paraibanas viram no e-commer-
ce um meio de alcançar crescimento 
expressivo de clientes desde o ano 
passado por causa da segurança 
para as vendas. Essa realidade é ve-
rificada em especial nos pequenos 
negócios, que ainda não tinham ado-
tado a mudança e, diferentemente 
das grandes empresas (que já ven-
diam pela internet), puderam per-
sonalizar ainda mais o atendimento.  

O advogado João Victor, de 25 
anos, costuma frequentar livrarias 
desde criança e conta que sentia 
falta delas quando tiveram que sus-
pender o funcionamento.  Durante o 
isolamento social, chegou a comprar 
alguns exemplares on-line relacio-

nados a sua profissão, mas ele conta 
que sua preferência é escolher no 
estabelecimento.  “Gosto de livros de 
filosofia, da área jurídica, história e 
romance. Na pandemia, comecei a 
ler mais e-books (livros em forma-
to digital), já que eu não podia sair 
tanto de casa. Foi um alternativa, 
mas gosto muito mais do livro físi-
co e agora estou voltando para eles. 
Quero retomar esse consumo”, co-
mentou.

Já a advogada Ana Luísa Rama-
lho se considera uma apaixonada 
pela leitura, gosta de praticamente 
todos os gêneros e faz compras tan-
to pela internet como através das 
próprias livrarias ou feiras de livros 
pela cidade. Do ano passado até ago-
ra, leu pelo menos 56 exemplares. 
As compras foram feitas principal-
mente on-line, ambiente que reali-
za muitas promoções, estimulando 
ainda mais as vendas.

“Às vezes, na internet tem um 
preço melhor do que nas lojas físi-
cas. Gosto tanto de e-book como li-
vro físico, pois ambos me permitem 
viajar pelo mundo literário. No ano 
passado, fiz uma compra significati-
va de livros pela internet porque era 
um período muito atípico de nossas 
vidas. Aproveitei para relaxar sem 
cobrança fazendo o que eu amo, que 
é ler”, declarou.

Pandemia gerou adaptações
O proprietário da Livraria do 

Luiz, uma das mais tradicionais 
do Centro de João Pessoa, Ricardo 
Pinheiro, afirmou que a pandemia 
trouxe a necessidade de se adap-
tar a outra realidade. Uma dessas 
mudanças foi a criação de um site 
da livraria. Também foi criada uma 
plataforma de lançamentos vir-
tuais de livros que colabora nas 
divulgações. 

“A gente fazia lançamentos com 
frequência todos os sábados pela 
manhã de forma presencial. A partir 
de agora, fazemos nessa plataforma 
e depois as entregas dos livros em 
casa o que deu uma boa melhorada 
nas vendas. Existe uma tendência 
muito grande para o on-line e, por 
isso, fizemos o site da livraria com 
todo o nosso acervo. Foi muito inte-
ressante porque ajudou bastante a 
incrementar as vendas”, descreve o 
empresário.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Mercado de livros cresce na 
pandemia com venda on-line

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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Como seria bom que na retomada do 
turismo, cada destino turístico da Paraíba 
tivesse um receptivo local, que fosse um 
personagem da cultura do lugar... Até que já 
conheço alguns que têm a minha admiração, 
pela ousadia e a sua capacidade de criar e de se 
diferenciar no mercado.

Tem o Jackson do Pandeiro, em Alagoa 
Grande - PB, muito parecido com o Rei do Ritmo, 
que se veste como Jackson e toca pandeiro para 
os turistas. Tem o Zé Curió de Solânea - PB, um 
produtor de teatro, cujo personagem é fruto 
de uma das suas peças teatrais. Também o 
personagem Pedro Américo, na cidade de Areia 
– PB, que pode receber turistas no memorial, no 
museu ou no teatro da cidade. 

Posso falar sobre eles em outro momento, 
porque neste artigo eu quero ressaltar o Lima 
Filho, representante comercial que criou o 
Virgulima de Campina, um personagem da 
economia criativa, durante a consultoria da 
ACG, contratada pelo Sebrae para formatar 
produtos com foco na economia criativa, 
na economia da experiência e na produção 
associada ao turismo.

Nada melhor do que ter um mestre de 

cerimônia, sem cerimônias, que é ícone da 
cultura nordestina, para valorizar os eventos 
turísticos da Paraíba. E assim nasceu o Virgulima 
de Campina.

A sua primeira apresentação foi em 2015, 
na cerimônia de lançamento do Folder Turístico 
de Cabaceiras – PB. Pouco tempo depois, foi a 
abertura dos Caminhos do Frio, em Areia – PB 
e ,mais uma vez, o Virgulima de Campina fez o 
destaque do evento, pois todo o cerimonial foi 
em poesia, porque o Lima Filho é também um 
poeta de cordel. 

O personagem Virgulima de Campina 
é uma forma de mostrar que é possível se 
reinventar no turismo e nos eventos, agregando 
valor ao produto turístico. Virgulima de 
Campina é também um autêntico condutor local 
de turismo, que atrai a atenção dos visitantes, 
destacando o seu lado profissional, interativo, 
atualizado, assertivo e criativo.

Foi esse personagem que deu visibilidade 
ao Lima Filho que atualmente ocupa o cargo 
de gerente de turismo e economia criativa da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 
Campina Grande. 

Virgulima traz em si um leque de 

oportunidades e possibilidades que o diferencia 
em vários eventos turísticos pelo Brasil 
representando Campina Grande. Ainda pode 
comercializar o cordel impresso e personalizado 
e negociar produtos com a marca Virgulima de 
Campina.

O personagem gera uma empatia muito 
grande com o público, porque foge do padrão 
comum de um apresentador de eventos. Por 
ser poeta, utiliza a linguagem da poesia e a 
vestimenta de cangaceiro, ao invés de terno e 
gravata. Com isso deixa os eventos mais leves, 
mais informais e ricos de cultura.

O comportamento do consumidor de 
turismo vem mudando e, com isso, surgem 
novas motivações de viagens e expectativas que 
precisam ser atendidas. Virgulima de Campina 
é um exemplo de empreendedor cultural 
para que os guias de turismo e receptivos 
locais se reinventem e estabeleçam um bom 
relacionamento no ambiente de negócios, 
agregando valor aos produtos turísticos 
visitados.

A sua principal ferramenta de 
relacionamentos com os clientes são as redes 
sociais e, sempre que faz um trabalho, já fica 

negociado o próximo, conseguindo manter uma 
agenda mensal bem planejada. Recentemente 
contratou uma empresa de marketing para 
cuidar da página @virgulimadecampina, 
inclusive da loja virtual e da identidade visual da 
marca Virgulima de Campina.

Para Lima Filho, esse personagem tem a 
facilidade de ganhar o carisma das pessoas. Ele 
acredita na força do coletivo e não consegue 
ganhar dinheiro por dinheiro. Recentemente foi 
convidado para ser o Embaixador da Rede de 
Assentamentos da Paraíba, pelo propósito de 
colaborar.

Foi contratado pela Caixa, no período 
junino, para ser apresentador das Loterias 
Caixa e já está contratado para outros projetos 
da entidade financeira. Lima Filho destaca 
como principais parceiros para a gestão de 
conhecimentos e informações, o Sebrae, a ACG 
– Associação de Cultura Gerais e a Rede Recria – 
Rede Nacional de Turismo Criativo.

Quando viaja com o personagem, sente a 
troca de experiências proporcionada através do 
lúdico, do lírico, da poesia, do contato humano 
e da sinergia, contribuindo, assim, para um 
mundo mais humanizado.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Apesar do sucesso das vendas pela internet, as livrarias comemoram o retorno dos clientes às lojas físicas, após período de maiores restrições

Foto: Ortilo Antonio

Adaptações e mudanças vieram para ficar
O setor de cultura, em especial o mercado 

editorial, foi um dos mais afetados pela co-
vid-19, principalmente no primeiro semestre 
de 2020 devido às medidas restritivas para 
as lojas físicas. Mesmo assim, entre janeiro e 
junho do ano passado, as vendas chegaram a 
R$ 729 milhões e, em 2021, foram R$ 998,5 
milhões até o mês passado, de acordo com o 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel). 

“Quando surgiu a pandemia, passamos 
uma situação delicada porque nesse período 
não podíamos fazer aglomerações e os lan-
çamentos que fazíamos com frequência. Por 
cerca de cinco meses o comércio fechou e foi 
um abalo terrível. Felizmente, voltamos às ati-
vidades presenciais e melhoramos as vendas”, 
explica o empresário Ricardo Pinheiro.

Muitos ainda preferem ir às livrarias para 
ver e tocar nos produtos e, por isso, essa 
reabertura do comércio tem sido importante 
para o setor, mas agora, unindo o presencial 
ao virtual. 

As vendas on-line também foram a alter-
nativa escolhida por uma livraria dedicada 
à venda de livros religiosos na capital desde 
2020.  A supervisora do estabelecimento, Lilian 
Freire, destaca que o receio de frequentar a loja 
ainda existe, fazendo com que a internet seja o 

melhor espaço para adquirir exemplares. Todas 
essas mudanças exigiram uma adaptação da 
equipe. O público do espaço é diversificado, 
desde as crianças até idosos. E são os jovens 
os maiores adeptos da venda pela internet. Já 
os idosos preferem o presencial. No entanto, 
com receio, pedem para que os filhos ou netos 
recebam as mercadorias nas lojas. 

“Ano passado, começamos as vendas 
on-line e o delivery (entrega em domicílio). 
No início, não foi fácil. Estamos vivendo ain-
da uma reconstrução, um retorno do cliente. 
Trabalhamos com entregas, cartão on-line, 
Pix, que são coisas que estão ajudando nas 
vendas. São coisas que tivemos que aprender 
e que vieram para ficar”, finaliza Lilian.

SAIbA MAIS 

n O 6o Painel do Varejo de Livros no 
Brasil em 2021 demonstra que o setor 
continua em alta este ano em relação a 
2020. O levantamento da Nielsen BookS-
can e apresentado pelo SNEL informa um 
crescimento de 37% no faturamento das 
vendas de livros.

Livrarias precisaram se 
reinventar, oferecendo ao cliente 
vendas on-line, entregas em 
domicílio e outras facilidades 

Negócios
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Volume somou quase R$ 900 bilhões no primeiro semestre, o maior do período desde o início da série em 2007

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou ontem que o 
Ministério da Economia vai 
“descontingenciar” todos os 
recursos do orçamento dos 
ministérios por causa do re-
cente crescimento da arreca-
dação federal. No acumulado 
do primeiro semestre, o vo-
lume somou R$ 896,877 bi-
lhões, o maior para o período 
na série histórica da Receita, 
iniciada em 2007. O montan-
te representa um avanço real 
de 24,49% na comparação 
com os primeiros seis meses 
do ano passado.

“Conseguimos no dia de 
ontem aqui com Paulo Gue-
des e vários outros ministros 
também, como a arrecadação 

tem aumentado assustadora-
mente, estou até preocupado 
positivamente, óbvio né. A 
arrecadação subiu assusta-
doramente e nós resolvemos 
descontingenciar todos os 
recursos previstos no orça-
mento dos ministérios, to-
dos”, disse em entrevista à 
Jovem Pan Itapetininga.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, restam 
R$ 4,5 bilhões bloqueados 
do orçamento dos ministé-
rios. Esse valor é destinado 
ao cumprimento do teto de 
gastos, a regra que limita o 
crescimento das despesas 
do governo. O bloqueio foi 
feito no início do ano para 
garantir o cumprimento 
das metas fiscais diante das 
incertezas do efeito econô-

mico da pandemia do novo 
coronavírus.

Nos últimos meses, pu-
xada pelo aumento do preço 
das commodities (produtos 
básicos, como alimentos, 
petróleo e minério de fer-
ro, que são exportados pelo 
Brasil), a economia vem 
dando sinais de melhora e a 
arrecadação segue em alta.

Na entrevista, o presi-
dente ainda comentou so-
bre a intenção de reajustar 
o benefício do Bolsa Famí-
lia para no mínimo R$ 300 
e compensar o aumento da 
inflação do último ano. “Es-
tamos agora com um pro-
blema, que interessa a 22 
milhões de pessoas, que é o 
Bolsa Família. Estamos aqui 
propensos, bastante interes-

Agência Estado

Arrecadação sobe e governo 
libera recursos de ministérios

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona18  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de julho de 2021

Junho tem alta real de 
quase 47%, diz Receita

A arrecadação de impostos e contribuições 
federais somou R$ 137,169 bilhões em junho. O 
resultado representa um aumento real (descon-
tada a inflação) de 46,77% na comparação com 
o mesmo mês de 2020. Em relação a maio deste 
ano, houve queda real de 3,98% no recolhimento 
de impostos. O valor arrecadado no mês passado 
foi o maior para meses de junho desde 2011, 
quando a arrecadação no sexto mês do ano foi de 
R$ 143,793 bilhões.

O resultado das receitas veio dentro do in-
tervalo de expectativas das instituições, que ia de 
R$ 119,800 bilhões a R$ 156,700 bilhões, com 
mediana de R$ 137,450 bilhões.

De acordo com a Receita Federal, o com-
portamento da arrecadação de junho decorre do 
comportamento das principais variáveis macroe-
conômicas no mês e do crescimento de 89,4% 
dos valores compensados de tributos. Também 
influenciaram o desempenho o crescimento da 
arrecadação das principais formas de apuração 
de IRPJ/CSLL, que resultaram em alta de 77% nos 
valores arrecadados, e o diferimento de tributos em 
2020 que respondem por uma redução na arre-
cadação daquele mês, frente a junho de 2021, de 
aproximadamente R$ 17,9 bilhões. Outro fator foi 
a redução de alíquotas em 2020 do IOF Crédito.

Desonerações
As desonerações concedidas pelo governo 

resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 46,956 
bilhões no primeiro semestre deste ano, valor maior 
do que em igual período do ano passado, quando 
ficou em R$ 45,607 bilhões. Apenas em junho, as 
desonerações totalizaram R$ 7,083 bilhões, abaixo 
do registrado em igual mês do ano passado (R$ 
8,394 bilhões).

Eduardo Rodrigues e Fabrício de Castro
Agência Estado

 Estou até 
preocupado 

positivamente. A 
arrecadação subiu 

assustadoramente e 
nós resolvemos 

descontingenciar os 
recursos previstos

sados, com toda responsa-
bilidade, sem falar em furar 
teto, a chegar no mínimo em 
R$ 300, porque houve uma 
inflação durante a pandemia 
no alimento da cesta bási-
ca. Teve aí o gás de cozinha, 
teve o arroz, o óleo, a carne, 
entre outras coisas.”
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De acordo com dados da Economia, 
restam R$ 4,5 bilhões bloqueados 
do orçamento dos ministérios

Caminhoneiros avaliam iniciar 
paralisação total no domingo

Entidades e associações 
que representam caminho-
neiros avaliam a possibili-
dade de realizar uma para-
lisação nacional a partir de 
domingo (25), Dia do Moto-
rista, que poderia crescer na 
segunda-feira (26). Há um 
descontentamento de parte 
da categoria com promessas 
não cumpridas pelo Gover-
no Federal e com as altas do 
preço do óleo diesel.

Entre as insatisfações 
também são citadas o fim da 
isenção do PIS/Cofins sobre 
o diesel, os preços elevados 
dos insumos para o trans-
porte de cargas e a falta de 
fiscalização do piso mínimo 
do frete. Algumas entidades 
já decidiram apoiar a inter-
rupção das atividades, mas 
reuniões ainda serão reali-
zadas ao longo desta sema-
na para definir a posição da 
categoria.

Uma das entidades que 
decidiu apoiar a paralisação 
é o Conselho Nacional do 
Transporte Rodoviário de 
Cargas (CNTRC). Plínio Dias, 
presidente da entidade, dis-
se que a mobilização come-
ça no dia 25 e que a adesão 
pode crescer na segunda-
feira e nos dias subsequen-

tes. A entidade afirma já ter 
apresentado 387 ofícios ao 
governo desde o começo 
do ano com as reivindica-
ções dos caminhoneiros, 
como o fim da política de 
Preço de Paridade de Im-
portação (PPI) da Petrobras 
para combustíveis, maior 
fiscalização nas estradas 
para cumprimento do piso 
mínimo de frete e a aposen-

tadoria especial para os mo-
toristas. Segundo o repre-
sentante, a pauta é a mesma 
da paralisação do início de 
2021. “Até o presente mo-
mento, o governo e as pastas 
cabíveis não chamaram para 
conversar”, disse.

O descrédito do gover-
no vem aumentando junto 
aos caminhoneiros em vir-
tude de algumas promessas 
não cumpridas. Em maio, 
preocupado com movimen-

tos grevistas e as constantes 
ameaças de paralisações, o 
governo anunciou um paco-
te de medidas para a catego-
ria, o “Gigantes do Asfalto”. 
Entre as medidas consta a 
criação do Documento Ele-
trônico de Transportes (Dt-
e), uma das principais 
apostas do governo para o 
segmento autônomo. O pro-
jeto foi aprovado no último 
dia 15, pela Câmara dos De-
putados por meio da Medida 
Provisória nº 1051/21 e vai 
tramitar no Senado. Trata-se 
de um recurso que vai unifi-
car os documentos exigidos 
para o transporte de cargas 
e que poderá ser usado pelo 
celular do motorista. Tam-
bém foi visto pela categoria 
como tentativa de acalmar 
os ânimos.

A Associação Brasileira 
dos Condutores de Veícu-
los Automotores (Abrava) 
vai decidir sobre a adesão 
no movimento em reunião 
com seus associados hoje. 
“Estamos conversando e 
orientando a categoria para 
seguirmos para termos os 
cumprimento das leis que 
conquistamos”, disse o pre-
sidente Wallace Landim. A 
entidade vem cobrando a 
efetivação de uma série de 
medidas anunciadas pelo 
Executivo para a categoria 
em manifestações recentes.

Isadora Duarte e 
Leticia Pakulski
Agência Estado

Indústrias abriram 7,6 milhões 
de postos de trabalho em 2019

O número de empresas 
industriais do país chegou 
a 306,3 mil em 2019, com 
queda acumulada de 8,5%, 
ou menos 28,6 mil empresas, 
desde 2013. Essas empre-
sas ocupavam 7,6 milhões 
de pessoas, contingente que 
vem recuando há seis anos, 
acumulando queda de 15,6%, 
com menos 1,4 milhão de tra-
balhadores, desde 2013.

Esses dados constam da 
Pesquisa Industrial Anual 
Empresa 2019 (PIA Empre-

sa), divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

As indústrias movimen-
taram R$ 3,6 trilhões de re-
ceita líquida de vendas e pa-
garam um total de R$ 313,1 
bilhões em salários. A ativi-
dade gerou um total de R$ 
1,4 trilhão de valor de trans-
formação industrial (VTI), 
sendo 90,1% decorrentes 
das indústrias de transfor-
mação. Esse total é resultado 
da diferença entre um valor 
bruto da produção industrial 
de R$ 3,3 trilhões e os custos 
de operações industriais, de 

R$ 1,9 trilhão.
O faturamento bruto to-

tal das empresas em 2019 
alcançou R$ 4,8 trilhões, sen-
do 82,5% da venda de pro-
dutos e serviços industriais, 
8,3% decorrentes da receita 
gerada por atividades não 
industriais, e 9,2% por ou-
tras receitas, como rendas 
de aluguéis, juros relativos 
a aplicações financeiras, va-
riações monetárias ativas e 
resultados positivos de parti-
cipações societárias.

As oito maiores empre-
sas industriais concentravam 
24,7% do VTI. 

Categoria alega que 
há uma série de 

reivindicações não  
atendidas pelo governo

Pedidos

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

A Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) 
subiu 2% em julho, alcan-
çando a segunda alta con-
secutiva. O indicador che-
gou a 68,4 pontos e atingiu 
o maior nível desde abril. O 
resultado ficou 3,5% acima 
do registrado no mesmo 
período de 2020. 

O índice, porém, segue 
abaixo do nível de satisfa-
ção (100 pontos). Os resul-
tados da pesquisa, feita pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), foram di-
vulgados ontem. “A maior 
confiança das famílias na 
estabilidade da tendência 
positiva do mercado de tra-
balho, a disponibilização do 
auxílio emergencial e uma 

maior parcela da população 
já vacinada favoreceram 
as condições de consumo”, 
afirmou o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros.

Como em junho, todos 
os subíndices da pesquisa 
registraram resultados po-
sitivos, com destaque para o 
que mede a Perspectiva de 
Consumo, que subiu 5,1% 
na comparação com junho, 
indo a 66,8 pontos. 

Intenção de consumo das 
famílias mantém elevação
Ana Cristina Campos
Agência Brasil
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Provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes estão marcadas para acontecer em 14 de novembro

Com objetivo de avaliar 
estudantes que estão ingres-
sando ou concluindo cursos 
de graduação, o Exame Na-
cional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade) 2021 
está marcado para o dia 14 
de novembro. Até o dia 8 de 
agosto, os coordenadores 
dos cursos avaliados deverão 
inscrever os estudantes no 
Sistema Enade.

De 9 a 29 de agosto, os 
coordenadores de curso po-
derão corrigir a inscrição dos 
estudantes habilitados para 
o Enade 2021.

Em 2021 serão avalia-
dos os estudantes, ingressan-
tes e concluintes, dos cursos 
de bacharelado pertencentes 
às áreas de Ciência da Com-
putação, Ciências biológicas, 
Ciências Sociais, Design e 
Educação. Entre as licencia-
turas, os alvos serão os cur-
sos de Artes visuais, Ciência 
da Computação, Ciências 
biológicas, Ciências Sociais, 
Educação física, filosofia, 
física, geografia, história, 
letras – português, letras – 
inglês, matemática, música, 
pedagogia e química.

Também estão incluídos 
os estudantes de cursos supe-
riores de tecnologia em análi-
se e desenvolvimento de sis-
temas, tecnologia em gestão 
da tecnologia da informação e 
tecnologia em redes de com-
putador. O estudante que não 
realizar a prova ou preencher 
o questionário do Estudante 
fica impedido de colar grau.

Provas
Realizado pelo insti-

tuto Nacional de Estudos e 
pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (inep), o Enade 
2021 será composto por uma 
prova com 40 perguntas. O 
conteúdo é dividido entre 10 
questões de formação geral, 
com temas comuns a todos 
os cursos, e 30 questões de 
componente específico, com 
perguntas próprias de cada 
área. Os estudantes terão 4 
horas para realizar a prova.

Karine Melo 
Agência Brasil

Inscrições para o Enade 2021 
seguem até o dia 8 de agosto
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Se depender do projeto 
Revelando Campeões, exe-
cutado pelo Eixo Esporte, 
Cultura e lazer da fundação 
Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente Alice de 
Almeida (fundac), o adoles-
cente m.b.A., de 16 anos, que 
cumpre medidas judiciais 
no Centro Socioeducativo 
Edson mota (CSE), poderá 
integrar o elenco de jogado-
res do Clube de Regatas do 
flamengo, do Rio de Janeiro.

Na última terça-feira 
ele teve a oportunidade de 
participar de seletiva espor-
tiva do time carioca, reali-

zada no campo do Estádio 
Sebastião Ribeiro, no mu-
nicípio de Conde, na Região 
metropolitana de João pes-
soa, e foi selecionado para 
ser monitorado regional-
mente pelos observadores 
filiados ao clube.

A articulação junto ao 
flamengo faz parte de uma 
coletânea de ações que é 
trabalhada em rede com os 
times parceiros do proje-
to Revelando Campeões da 
fundac. A parceria com o 
flamengo se deu por meio do 
olheiro Jean Carlos (botafogo 
e CSA), que está sendo volun-

tário na fundação, junto com 
o professor milton pereira, 
que tem assessorado as arti-
culações com algumas bases.

Segundo Nilton Santos, 
coordenador do Eixo Espor-
te, Cultura e lazer da fun-
dac, o adolescente m.b.A. foi 
selecionado para ser moni-
torado regionalmente pelos 
observadores filiados ao 
clube. “Isso significa dizer 
que ele será preparado com 
treinos específicos conforme 
seu perfil, e será acompa-
nhado in loco, com o objetivo 
de desenvolver as aptidões 
necessárias para o futebol 

profissional”, explicou.
Nilton Santos acredita 

que o socioeducando terá 
grandes chances e sabe que 
esse passo é apenas o início 
de uma jornada. “Agradeço a 
todos que vêm nos apoian-
do nesta empreitada e lem-
bramos da participação dos 
professores de Educação 
física da fundac, a exemplo 
de Aurélio e vevé, como tam-
bém do oficineiro do Eixo, 
Edson Barbosa”, lembrou.

Além da equipe que 
compõe o Eixo de Esportes 
da fundac, durante o penei-
rão o adolescente foi acom-

panhado pela presidente 
da fundação, Waleska Ra-
malho; pela diretora téc-
nica, luciana brito; e pelo 
diretor do CSE, Davi lira; 
além da Coordenação de 
Segurança (liderado pelo 
tenente pereira).

Waleska Ramalho enfa-
tizou que a participação do 
adolescente na seletiva “é 
fruto da ousadia de Nilton 
Santos, por meio do projeto 
Revelando Campeões, que 
tem apostado na habilidade 
e no sonho dos meninos que 
estão privados de liberdade”,  
ressaltou.

Socioeducando da Fundac participa de 
seletiva e é escolhido por clube carioca

Nesta quinta-feira

Debate virtual vai discutir a cobertura 
da pandemia feita pelo jornal A União

há mais de 490 dias 
de pandemia da covid-19, 
a produção do Jornal A 
União dedica, diariamen-
te, espaço para trazer as 
notícias mais pertinentes 
sobre o tema para a po-
pulação paraibana. para 
discutir as produções e 
relacionar com a vivência 
cotidiana com o vírus, o 
Jornal A União fará, nesta 
quinta-feira, um debate ao 
vivo, pelas redes sociais.

fazem parte do de-
bate as jornalistas Ana 
flávia Nóbrega, repórter 
do jornal que atua com 
a cobertura da covid-19, 
e gi ismael, entrevista-
dora. Além da discussão 
a respeito da cobertura 
da doença, as jornalistas 

também vão comparti-
lhar relatos pessoais da 
convivência com o novo 
coronavírus. A transmis-
são será no perfil do Jor-
nal A União no instagram, 
a partir das 17 horas. O 
acesso pode ser facilitado 
através do qR Code.

O acesso para o debate pode ser 
facilitado através do QR Code As jornalistas Gi Ismael e Ana Flávia Nóbrega vão debater a cobertura da doença e compartilhar relatos pessoais

Fotos: Arquivo pessoal

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 033/2021

REGISTRO Nº 21-01331-5
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F.M MONSENHOR JOSÉ BORGES DE CARVA-

LHO, EM ALAGOA NOVA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 09 de agosto de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 21 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021
Nos termos apresentados no processo nº 0530/2021-0 pelo Pregoeiro Oficial, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 0001/2021, que objetiva: Aquisição de veículos, sendo um utilitário e uma caminhonete, 
destinados a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do Convênio DEPEN – MJSP, Plata-
forma+Brasil nº 891353/2019; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto as empresas: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - R$ 170.000,00 e UNIDAS 
VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 238.950,00.

João Pessoa - PB, 21 de julho de 2021
RICARDO JOSÉ COSTA SOUZA BARROS

Defensor Público Geral

Lamarck Meira Araújo, CPF:036.668.874-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente e Licença a LICENÇA DE OPERAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA 
UNIFAMLIAR, situado à RUA VITORINO CARDOSO, CONDOMÍNIO VILLAS PONTA DE CAMPINA 
LOTE 13 QUADRA A, POÇO, CABEDELO

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA – CCP – CNPJ/CPF N° 12.616.864/0002-00, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autori-
zação Ambiental n° 1195/2021 em 24 de junho de 2021, Prazo: 365 dias. Para teste de queima 
para coprocessamento em forno de clínquer, utilizando Combustível Derivado de Resíduos – CDR 
importado como substituto parcial de combustível, seguindo as normas da CONAMA n° 499/2020. 
Na FAZENDA CCP, KM 18,5. PB 044, ZONA RURAL – PITIMBU/PB – CEP 58.324-000. Processo: 
2021-004951/TEC/AA-6635.

TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 12.488.358/0004-
37, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
de Cabedelo a Licença de Operação para Comércio de tintas, vernizes, materiais para pintura, 
ferragens e ferramentas, situado na Rodovia BR-230, sn, KM 10.8 QUADRA 81, LOTE 06, Jardim 
América – Cabedelo/PB.

A Empresa Pacto Urbanismo Altiplano Construções e Incorporações SPE Ltda CNPJ: 
40.545.632/0001-55, localizada na Rua Lindolfo Gonçalves Chaves, nº 382, Jardim São Paulo. João 
Pessoa - PB. CEP: 58051-200. vem requerer junto a Secretaria de Meio Ambiente-SEMAM de João 
Pessoa a licença ambiental prévia do empreendimento condomínio residencial de sua propriedade, 
situado Avenida Hilton Souto Maior, s.n. Bairro Portal do Sol.

Termina no próximo 
sábado, às 23h59, o prazo 
para contestar os pedidos 
de Auxílio Emergencial 
2021. A data limite se apli-
ca aos trabalhadores que 
se inscreveram pelos meios 
digitais e que tiveram a so-
licitação negada na revisão 
mensal de julho.

mensalmente, governo 
analisa os CPFs dos benefi-
ciários para conferir se eles 
ainda se enquadram nos cri-
térios para receber o auxílio.

De acordo com a pasta, 
a contestação vai permitir 
uma nova análise com bases 
mais atualizadas dos dados 
da pessoa. O requerimen-
to com o pedido de revisão 
deve ser feito pelo site do 

ministério da Cidadania. 
“Após ingressar com os da-
dos de identificação e clicar 
na aba correspondente ao 
auxílio emergencial 2021, a 
pessoa deve clicar no botão: 
‘contestar’. A partir daí, pre-
cisa aguardar até que seja 
realizada uma nova análise 
da situação do seu benefí-
cio”, informou a pasta.

Após a contestação, 
o pedido será reanalisado 
pela Dataprev. A partir daí, 
é preciso aguardar até que a 
nova análise da situação do 
benefício seja concluída.

Se a razão que motivou 
o cancelamento permitir 
contestação, o trabalhador 
poderá voltar a receber o 
benefício.

O ministério disse que 
caso não ocorra a aprovação 
por algum motivo de indefe-

rimento definitivo, não será 
possível apresentar contes-
tação, pois a situação que 
motivou o indeferimento 
não vai se alterar.

pessoas que já tenham 
ficado inelegíveis para re-
ceber o auxílio antes e já te-
nham realizado a contesta-
ção, não poderão submeter 
nova contestação.

Já os bloqueios feitos a 
pedido dos órgãos de con-
trole não podem ser contes-
tados ainda, pois estão sob 
análise do ministério da Ci-
dadania e da Dataprev. Esse 
tipo de bloqueio é feito de 
forma preventiva.

“posteriormente, é de-
finido pela liberação ou can-
celamento do benefício em 
definitivo. Não há prazo de-
finido para divulgação do re-
sultado”, disse o ministério.

Prazo para contestar auxílio 
negado termina no sábado
Luciano Nascimento
Agência Brasil

 

O ministério da Saúde 
anunciou ontem a disponi-
bilização de recursos para a 
ampliação de equipes e de 
profissionais de saúde vincu-
lados à atenção primária. O 
nome é dado à rede de acom-
panhamento e atendimento 
formada, por exemplo, pelos 
postos de saúde e pelas equi-
pes de saúde da família.

De acordo com o minis-
tério, serão liberadas verbas 
para contratação de 13.415 
agentes comunitários de saú-
de, 1.791 equipes de saúde 
bucal, 3.374 equipes de saúde 
da família e 2.477 equipes de 
atenção primária.

Governo 
vai ampliar 
equipes de 
saúde no país
Jonas Valente
Agência Brasil
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Abertura de Casa da Cidadania 
beneficia cidade de Catingueira
Unidade será a 27a aberta pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Humano

A partir das 11h de 
hoje, a população do muni-
cípio de Catingueira conta-
rá com os serviços ofereci-
dos pela Casa da Cidadania, 
como emissão de registro 
geral (RG) digital, emissão 
de Cadastro de Pessoa Físi-
ca (CPF), serviços da Junta 
Militar e assessoria para a 
abertura de Micro Empresa 
Individual (MEI). Essa será a 
27ª unidade aberta pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), em parceria com 
prefeitura municipal local.

Com uma população em 
torno dos cinco mil habitan-
tes, o município de Catin-
gueira está localizado na re-
gião polarizada pela cidade 
de Patos, no Sertão paraiba-
no, distante a 317 quilôme-
tros da capital, João Pessoa.

Com o objetivo de pres-
tar um melhor serviço à po-
pulação daquele município, 
a Sedh adquiriu equipamen-
tos necessários à emissão do 
Registro Geral (RG) Digital, 
oferecendo serviços mais 
modernos. O atendimento 
será prestado de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h, 
por ordem de chegada. A 
partir da segunda semana 

de funcionamento, o atendi-
mento será dimensionado e 
organizado conforme a de-
manda. A Casa da Cidadania 
de Catingueira está locali-
zada à Rua Inácio Félix de 
Oliveira, s/n, no Centro, em 
frente ao prédio da prefei-
tura.

A abertura dessa nova 
Casa da Cidadania integra 
o plano de expansão e rea-
bertura das Casas, que estão 
acontecendo gradativamen-
te, obedecendo os critérios 
e cuidados necessários à 
proteção da população, bem 
como dos servidores. Atual-
mente, são 26 postos de 
atendimento levando servi-
ços para as diversas regiões 
da Paraíba.

Cestas básicas são entregues 
a 300 famílias de João Pessoa

Unir esforços para ate-
nuar os efeitos causados 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. É o que a Prefei-
tura de João Pessoa (PMJP) 
vem colocando em prática 
por meio de uma ação em 
conjunto realizada pelas 
Secretarias de Habitação 
(Semhab) e do Desenvolvi-
mento Social (Sedes), que 
entregou ontem cerca de 
300 cestas básicas a famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade social. A ação acon-
teceu na Escola Municipal 
Jornalista Nonato Bandeira 
Batista, no bairro Colinas do 
Sul.

Os donativos foram dis-
tribuídos à população dos 
assentamentos Terra Pro-
metida, Irmã Dulce e Nova 
Jerusalém, que são assisti-

das pela equipe técnica e 
social da Semhab.

O secretário do Desen-
volvimento Social, Felipe 
Leitão, destacou a impor-
tância de ações que visam 
abrandar esses efeitos. “Es-
sas cestas básicas irão fazer 
total diferença na vida dos 
moradores que mais preci-
sam. Fico muito feliz e cheio 
de emoção. A gente tem tra-
balhado incansavelmente 
como determina o prefeito 
Cícero Lucena (Progres-
sistas), que tem pautado a 
solidariedade, compaixão e 
empatia ao próximo”, com-
pletou Felipe Leitão.

“Esse público precisa 
da nossa atenção. Em breve, 
através da nossa secretaria, 
eles vão possuir um lugar 
para chamar de seu. Me sin-

to muito honrada em parti-
cipar dessa ação e estamos 
muito felizes”, ressaltou So-
corro Gadelha, secretária da 
Habitação.

O secretário executivo 
da Semhab, José Ildeberto 
Delfino, afirmou que a ação 
integrada entre as secreta-
rias aproxima a sociedade 
e o poder público. “Esse es-
forço demonstra o compro-
misso da gestão do prefeito 
Cícero com a população. É 
muito importante a união 
em um momento como 
este”, destacou.

Uma das beneficiadas 
com a doação foi Nadjailma 
Galdino, moradora do Irmã 
Dulce. “Essa cesta vai ajudar 
bastante. Só tenho a agrade-
cer por toda a atenção com 
nossa gente”, afirmou.

Reeducandos são atendidos 
com curso oferecido pela Seap

A Secretaria de Estado 
da Administração Peniten-
ciária (Seap) segue inves-
tindo nas oportunidades 
de emprego e renda para 
pessoas privadas de liber-
dade. Anteontem foi inicia-
do o Curso de Atendente de 
Farmácia para reeducandos 
do sistema prisional dos re-
gimes aberto, semiaberto e 
livramento condicional. Es-
tão inscritas na capacitação 
profissional 48 pessoas. O 
secretário da Seap, Sérgio 
Fonseca, proferiu a aula 
inaugural no auditório da 
Escola do Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep).

Em sua fala aos parti-
cipantes do curso, o gestor 

enfatizou a importância da 
capacitação profissional 
para qualquer pessoa, em 
especial para quem busca 
uma nova chance no mer-
cado de trabalho e na convi-
vência social. “A secretaria 
traçou seu planejamento 
estratégico e nesse planeja-
mento nós entendemos que 
o grande objetivo do gover-
no, da Seap, na área da res-
socialização, é exatamente 
oferecer oportunidades”.

O gerente executivo de 
Ressocialização, João Sitônio 
Rosas, destacou que o curso se 
dará em quatro módulos e será 
ministrado pela instituição 
Professor Barros Consultoria 
e Treinamentos e acrescentou 

que os cursos presenciais estão 
sendo retomados.

A Espep é parceira da 
Seap na realização do curso. 
Sitônio destacou a impor-
tância do Escritório Social 
e da Gerência de Ressocia-
lização na assistência às 
pessoas privadas de liber-
dade e egressas do sistema 
prisional, com oferta de 
oportunidades de empre-
go e renda e de atividade 
educacional.

Também participaram 
da aula inaugural a psicólo-
ga Raquel Lauritzen, da Ge-
rência de Ressocialização, e 
Camila Coutinho, que repre-
sentou a superintendente 
da Espep, Ivanilda Gentle.

Abertura de nova 
unidade integra plano 
de levar serviços para 
as diversas regiões do 

Estado da Paraíba

Expansão

Município de Catingueira possui cerca 
de cinco mil habitantes e está distante a 
317 quilômetros de João Pessoa

Foto: Prefeitura de Catingueira



Brasileiras atropelaram a seleção chinesa com um resultado histórico na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio

A Seleção Brasileira Fe-
minina de Futebol estreou 
com vitória nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio. Liderado pela 
genial e incansável Marta, 
o Brasil atropelou a China 
por 5 a 0 nessa quarta-feira, 
em Miyagi. Ela foi o grande 
nome da partida ao balançar 
as redes duas vezes. Fez o pri-
meiro gol do Brasil na com-
petição e o terceiro e deixou 
Andressa Alves cobrar o pê-
nalti que resultou no quarto 
tento. Debinha também dei-
xou sua marca no primeiro 
tempo e Bia Zaneratto fechou 
o marcador no fim.

O placar é, de certa for-
ma, enganoso, já que as chi-
nesas mandaram três bolas 
na trave e deixaram o Brasil 
em dificuldade em alguns 

momentos. No entanto, a 
atuação da Seleção Brasileira 
foi satisfatória. Encurralou as 
chinesas, mostrou organiza-
ção, intensidade, e um forte 
jogo coletivo que potenciali-
zou o talento das jogadoras, 
especialmente de Marta.

Acostumada a ostentar 
recordes, Marta fez história 
ao se tornar a primeira jo-
gadora a marcar em cinco 
edições de Olimpíada. A ca-
misa 10 do Brasil fez um bom 
jogo e deu cadência e técnica 
ao meio de campo da Sele-
ção Brasileira, participando 
ativamente da construção 
e conclusão das jogadas no 
ataque.

Além disso, a maior 
atleta da história do futebol 
feminino chegou a 12 gols 
em Olimpíada e ultrapassou 
a canadense Christine Sin-

clair para se tornar a segunda 
maior artilheira na história 
dos Jogos. A brasileira Cris-
tiane, que não foi convocada 
para Tóquio-2020, é a maior 
goleadora, com 14 gols.

No lance de seu primeiro 
gol, marcado aos oito minu-
tos, a veterana mostrou opor-
tunismo e calma ao aprovei-
tar o rebote de Debinha, que 
acertara o travessão em con-
clusão de cabeça.

Não foi só Marta que jo-
gou bem no primeiro tempo. 
Foi uma atuação harmonio-
sa das comandadas de Pia 
Sundhage na etapa inicial. 
O Brasil resistiu à pressão 
inicial das chinesas e, quando 
colocou a bola no chão, domi-
nou a adversária. No ataque, 
fez a diferença do trio Marta, 
Debinha e Bia Zaneratto e, 
claro, o talento delas.

O placar foi ampliado 
aos 21 minutos. Ágil e mui-
to forte fisicamente, Bia Za-
neratto fez boa jogada pela 
direita e chutou forte. A go-
leira deu rebote, e Debinha 
cutucou para as redes.

Depois disso, a seleção 
sofreu uma queda física e 
técnica, algo recorrente e 
que tem tirado o sono de 
Pia. A treinadora bicampeã 
olímpica tem a missão de 
conduzir a Seleção Brasileira 
à conquista do ouro inédito. 
Ela viu suas atletas levarem 
pressão das chinesas, que 
não só conseguiram balan-
çar as redes graças à ótima 
atuação da goleira Bárbara. 
Quando ela não apareceu 
para salvar as brasileiras, a 
trave ajudou. A China acer-
tou três vezes a trave.

Não era mesmo o dia 

da seleção asiática. Era de 
Marta e companhia. Quando 
o Brasil vinha sendo pressio-
nado e estava sufocado em 
seu campo de defesa, prestes 
a sofrer seu primeiro gol, 
Marta apareceu para marcar 
o terceiro gol e tranquilizar 
a equipe. A camisa 10 co-
meçou e concluiu a jogada. 
Ela cruzou da direita para 
Bia Zaneratto, que foi desar-
mada pela defesa. O corte, 
no entanto, foi mal feito e a 
bola voltou para a craque, 
que surpreendeu a goleira 
ao chutar de primeira, no 
canto esquerdo.

Marta poderia ter saído 
de campo com três gols, mas 
abriu mão da cobrança de 
pênalti e deixou Andressa 
Alves, que acabara de en-
trar, bater a penalidade que 
sofreu ao ser derrubada na 

área por Wang Xiaoxue. Ela 
chutou rasteiro, no canto 
esquerdo de Peng Shimeng, 
que se esticou mas não evi-
tou o quarto gol brasileiro, 
aos 36.

Uma das melhores em 
campo, Bia Zaneratto foi 
premiada pela luta e boa 
exibição no fim da partida. 
A atacante do Palmeiras, re-
cebeu cruzamento na me-
dida de Debinha e desviou 
de pé esquerdo para anotar 
o quinto gol do massacre 
brasileiro aos 43 e selar a 
goleada em Miyagi.

Em busca do ouro olím-
pico inédito, o Brasil conti-
nua sua jornada em Tóquio 
no próximo sábado, às 8 ho-
ras (no horário de Brasília), 
quando enfrenta a Holanda. 
Depois, na terça, fecha a pri-
meira fase contra a Zâmbia.

Ricardo Magatti 

Marta comanda goleada 
do Brasil sobre a China
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A volta do público
Começam na Paraíba as discussões sobre a 
possibilidade da volta dos torcedores aos 
estádios, no mês de agosto. Página 23
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 FICA TÉCNICA 

CHINA 0 X 5 BRASIL
 
n CHINA - Peng Shi-
meng; Luo Guiping, 
Wang Xiaoxue e Li 
Qingtong; Li Meng-
wen, Wang Yan (Wuri-
gumula), Yang Lina, 
Miao Siwen (Liu Jing), 
Wang Shuang e Zhang 
Xin; Wang Shanshan. 
Técnica: Jia Xiuquan

n BRASIL - Bárbara; 
Bruna Benites, Érika, 
Rafaelle e Tamires; 
Formiga (Júlia Bianchi), 
Andressinha, Duda 
(Andressa) e Marta 
(Ludmila); Bia Zanerat-
to e Debinha. Técnica: 
Pia Sundhage.

n GOLS - Marta, aos 
oito, Debinha, aos 21 
minutos do primeiro 
tempo. Marta, aos 28, 
e Andressa Alves, aos 
36, e Bia Zaneratto, 
aos 43 minutos do se-
gundo tempo.

n ÁRBITRO - Kateryna 
Monzul (Ucrânia)

n LOCAL - Estádio de 
Miyagi, no Japão.

A veterana Marta fez a diferença 
e marcou dois gols na goleada da 
Seleção Brasileira sobre a China, 
numa estreia surpreendente

Foto: CBF

Paraibanos entram em campo hoje contra a Alemanha

Após um ano de espera 
prolongada, dúvidas, medo e 
perdas para a pandemia da co-
vid-19, o mundo vai, finalmente, 
poder presenciar, através do 
esporte, a celebração máxima da 
humanidade, os Jogos Olímpicos 
que, mesmo em meio à continui-
dade da insegurança sanitária 
em muitos países,  começa, em 
Tóquio, um novo capítulo de es-
perança. Representando a Paraí-
ba nessa Olimpíada, sete atletas 
estarão disputando, pelo Brasil, 
a maior competição do planeta e 
tudo começa, hoje, com a estreia 
do time masculino de futebol, 
do goleiro Santos e do atacante 
Matheus Cunha que devem ser 
titulares na partida contra a Ale-
manha, marcada para o Estádio 
de Yokohama, às 8h30.

A abertura oficial das Olim-
píadas só será amanhã, mas as 
disputas do futebol se iniciam 
antes mesmo do evento ser 
aberto. Por isso, a Seleção Brasi-
leira Olímpica começa hoje a sua 
jornada em busca do bicampeo-
nato olímpico, após ter vencido, 
pela primeira vez a competição 
nos Jogos do Rio de Janeiro, em 

2016. Para esse ano, assim como 
nos jogos sediados no Brasil, a 
seleção verde e amarela contará 
com a presença da Paraíba, já 
que Douglas Santos, foi um dos 
medalhistas de ouro na última 
edição do maior evento espor-
tivo do mundo.

Agora, com Matheus Cunha 
e Santos, a expectativa é que o 
Estado possa obter mais uma 
medalha. No entanto, a com-
petição promete ser difícil e 

já começa com a reedição da 
última final olímpica onde o 
Brasil, nos pênaltis, em pleno 
Maracanã, bateu o time alemão 
e obteve seu primeiro ouro em 
Jogos Olímpicos. 

Tendo participado de todo 
o ciclo olímpico com a seleção, 
Matheus Cunha, atacante de 
22 anos, que joga pelo Hertha 
Berlim da Alemanha, vem sendo 
destaque do time brasileiro e 
um dos principais goleadores. 

Já o goleiro Santos, jogador do 
Athletico Paranaense, de 31 
anos, está entre os três con-
vocados acima dos 31 anos 
de idade que integram o atual 
grupo brasileiro para os Jogos 
de Tóquio, ao lado do lateral 
multicampeão, Daniel Alves, e 
do atacante Richarlison.

O time, treinado pelo técni-
co André Jardine, já possui um 
esquema definido e a escalação 
para a estreia contra a Alemanha 

deve ser a seguinte: Santos, Da-
niel Alves, Diego Carlos, Nino e 
Guilherme Arana; Douglas Luiz, 
Bruno Guimarães e Claudinho; 
Richarlison, Matheus Cunha e 
Antony. 

Paraíba na história
Com os dois paraibanos 

como titulares, o Brasil vai para 
campo abrindo a sua jornada 
olímpica em busca de mais uma 
medalha. Se vier a conquista, ao 
menos de um pódio, essa será 

a quarta vez que a Paraíba 
obterá medalhas, através do 
futebol, em Jogos Olímpicos. 
A primeira foi a prata obtida 
por Mazinho nos Jogos de 
Seul na Coréia do Sul, em 
1988. Depois, Hulk conquis-
tou outra prata, nos Jogos de 
Londres, em 2012. Por fim, 
veio o ouro nas disputas do 
Rio de Janeiro em 2016, com 
Douglas Santos.

O ouro de Douglas San-
tos, inclusive, é a única me-
dalha de ouro obtida por um 
atleta paraibano, na história 
dos Jogos Olímpicos, uma 
perspectiva que Matheus 
Cunha e Santos esperam mo-
dificar, assim como os ou-
tros cinco paraibanos em 
Tóquio - Luana Lira (Saltos 
Ornamentais, Andressa Mo-
rais (Arremesso de Disco), 
Jucilene Lima (Lançamento 
de Dardo), Netinho Marques 
(Taekwondo) e Álvaro Filho 
(Vôlei de Praia). Além do fu-
tebol, a única modalidade que 
possui medalhas com atletas 
paraibanos é o Vôlei de Praia, 
esporte pelo qual José Marco, 
no vôlei de praia, conquistou 
a medalha de prata, nos Jogos 
de Sydney, em 2000.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Matheus Cunha é de João Pes-
soa e joga no Herta Berlim, da 
Alemanha, enquanto Santos, de 
Cabaceiras, joga no Athletico-PR

Fotos: CBF



O técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, 
Zé Roberto, acha que o caminho até chegar a uma 

medalha de ouro será muito difícil, contra times fortes

Depois da frustrante 
campanha da seleção femi-
nina de vôlei no Rio-2016, 
o técnico José Roberto Gui-
marães prevê um caminho 
difícil para as brasileiras na 
busca por reaver nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio a me-
dalha de ouro conquistada 
em Pequim-2008 e Lon-
dres-2012. No Rio, o time 

nacional caiu nas quartas 
de final.

"Não há caminho fácil  
e temos que pensar jogo a 
jogo", diz o experiente trei-
nador, único brasileiro tri-
campeão olímpico da histó-

ria. A estreia da seleção será 
no dia 25 contra a Coreia do 
Sul. "Primeiro temos a Co-
reia, que sempre traz dificul-
dades para a gente e que tem 
uma das melhores jogadoras 
do mundo, a Kim (Yeon-Kou-
ng), que jogou comigo no 
Fenerbahce (Turquia)."

Na sequência, o Brasil 
vai duelar com equipes que 
contam com treinadores 
brasileiros e jogadoras que 

passaram pela Superliga 
Feminina. "A República Do-
minicana é treinada pelo 
Marcos Kwiek, brasileiro, e 
que tem três atletas que jo-
garam a Superliga. Aí vem o 
Japão, donas da casa, carnes 
de pescoço. Depois a Sér-
via, campeã mundial. Por 
último, o Quênia, teorica-
mente mais fácil, mas que é 
treinada pelo Luizomar (de 
Moura). E aí todo cuidado 

é pouco. É preciso ter foco, 
paciência e estar muito bem 
preparados mentalmente."

Prestes a disputar sua 
terceira Olimpíada com a se-
leção feminina - foi campeão 
olímpico comandando o time 
masculino em Barcelona-1992 
-, Zé Roberto destacou que a 
pandemia torna os Jogos de Tó-
quio diferente principalmente 
em relação à preparação dos 
atletas e das equipes.

"São Jogos di feren-
tes, e este é um momen-
to importante, por tudo 
que passamos. E a nossa 
preparação foi muito boa, 
principalmente nessa fase 
final, de aclimatação, aqui 
em Sagamihara", comentou 
o treinador, que pôde lide-
rar treinos da seleção na 
cidade antes de se mudar 
para a Vila Olímpica, nesta 
semana.

Técnico prevê 
caminho difícil 
para a seleção

Esportes
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O técnico Zé Roberto não quer saber de favoritismo e acha que as meninas terão de jogar muito para ganhar a medalha 
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Candidata à medalha de ouro na categoria street, holandesa disse nas redes sociais estar “com o coração partido”

Fim do sonho

Skatista Candy Jacobs testa 
positivo e está fora dos jogos

A skatista holandesa 
Candy Jacobs, uma das can-
didatas a medalha na cate-
goria street, foi diagnosti-
cada com covid-19 e está 
fora dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. Colocada em 
quarentena, a atleta reve-
lou em suas redes sociais 
toda a sua decepção, ape-
sar de ter seguido todos os 
protocolos de segurança.

"Estou com o coração 
partido. Infelizmente fui 
testada positivo para co-
vid-19 esta manhã, o que 
significa que minha jorna-
da olímpica termina aqui. 
Estou me sentindo saudá-
vel e fiz tudo ao meu alcan-
ce para evitar esse cenário 
e tomei todos os cuidados. 
Felizmente, temos segui-

do os protocolos para que 
meus colegas skatistas ain-
da possam brilhar", Jacobs, 
de 31 anos,

"Vou precisar de al-
gum tempo para deixar 
meu coração partido se 
curar e se recuperar dis-
so. Vamos Paris/2024", 
completou a skatista, de 31 
anos, que vai ficar em isola-
mento por dez dias, fora da 
Vila Olímpica.

De acordo com os últi-
mos números da organiza-
ção, desde 1º de julho até 
esta quarta-feira, um total 
de 75 participantes dos 
Jogos, incluindo seis atle-
tas, tiveram teste positivo 
para covid-19 nos testes 
realizados regularmente 
no Japão.

A retirada de Jacobs 
dos Jogos de Tóquio é a 
segunda para covid-19. 
Antes, foi a vez da chilena 
Fernanda.

Aguirre, do tae kwon 
do, que deu positivo na 
chegada ao aeroporto no 
dia anterior. A cerimônia 
de abertura da Olimpíada 
acontece nesta sexta-feira.

Foto: Divulgação

Bisbane, na Austrália, sediará as Olimpíadas de 2032 
O Comitê Olímpico In-

ternacional (COI) anunciou, 
nessa quarta-feira, após apro-
vação de sua diretoria execu-
tiva, que a cidade australiana 
de Brisbane será a sede dos 

Jogos Olímpicos de Verão de 
2032. Esta será a terceira vez 
que a Austrália vai receber 
uma edição das Olimpíadas, 
repetindo os anos de 1956 
(Melbourne) e 2000 (Sydney).

A nomeação de Brisbane 
foi aprovada em uma assem-
bleia do COI, em um sistema 
usado pela primeira vez, sem 
uma competição aberta entre 
várias cidades interessadas. 

Desta vez, a negociação foi 
discreta e diretamente entre 
o Comitê Olímpico e as partes 
aspirantes.

Segundo o projeto, as 
competições serão distribuí-

das em três núcleos de com-
petições: Brisbane (21 sedes), 
Gold

Coast (a 65 km, com seis 
sedes) e Sunshine Coast (a 85 
km, com mais três).

Após a realização dos Jo-
gos de Tóquio, que terão aber-
tura oficial nesta sexta-feira, 
as edições seguintes serão em 
Paris, em 2024, e Los Angeles, 
em 2028.

 Não há caminho 
fácil e temos que pensar 

jogo a jogo 

Candy não foi a única 
a testar positivo para 

covid em Tóquio e 
perder os jogos. A cada 

dia, surgem novos 
atletas contaminados

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, afirmou 
nessa quarta-feira que o 
risco de contaminação por 
covid-19 na Olimpíada de 
Tóquio é inevitável. Por 
isso, ele acredita que os Jo-
gos não devem ser avalia-
dos pelo número de casos 
que serão registrados até 
o dia 8 de agosto, data de 
encerramento do grande 
evento esportivo.

"A marca do sucesso 
do evento não é registrar 
nenhum caso de covid-19. 
É garantir que todos os 
casos sejam identificados, 
isolados, investigados e 
cuidados o mais rápido 
possível para que a trans-
missão seja interrompi-
da", declarou o dirigente 
da OMS, em reunião com 
o Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI), na capital 
japonesa.

Tedros Adhanom des-
tacou que "não há risco 
zero na vida" e afirmou 
que o Japão "pode dar 
coragem a todo o mun-
do" com a realização dos 
Jogos. "Que os raios de 
esperança desta terra ilu-
minem um novo amanhe-
cer por um mundo mais 
saudável, seguro e justo. É 
sincera a minha esperança 
que os Jogos de Tóquio se-
jam bem-sucedidos."

O número de casos 
de covid-19 relacionado à 

Olimpíada chegou a 79 no 
Japão nesta quarta-feira, 
com novos atletas apre-
sentando testes positivos 
para o novo coronavírus. 
Especialistas temem que 
o evento possa espalhar 
o vírus por mais países, 
aumentando, claro, o nú-
mero de casos também em 
solo japonês.

Apesar da sua men-
sagem de esperança jun-
to ao COI, o diretor-geral 
da OMS aproveitou a oca-
sião para reprovar a for-
ma como a pandemia vem 
sendo tratada na maior 
parte dos países. "A pan-
demia é um teste e o mun-
do está sendo reprovado", 

declarou. Ele disse tam-
bém que é uma "enorme 
injustiça" que 75% das 
vacinas do mundo contra 
a covid-19 estejam con-
centradas em apenas dez 
países.

O dirigente alertou 
que a pandemia ainda 
não acabou. E disse que 
muitos estão vivendo 
num "paraíso dos tolos" 
porque acreditam no fim 
da pandemia apenas por-
que a transmissão está 
controlada em seus paí-
ses. "A pandemia vai aca-
bar quando o mundo de-
cidir que quer encerrá-la. 
Está nas nossas mãos", 
afirmou.

Risco inevitável 

OMS admite que Tóquio  
terá muitos casos de covid 

Tedros Ahanom diz que é preciso isolar os infectados para evitar mais casos

Foto: Divulgação

Agência Estado



Esportes

Prefeitura de Campina Grande já se reuniu com os clubes, e o prefeito da capital acha que será possível no mês de agosto 

À medida que avança a 
vacinação, cresce a expecta-
tiva dos clubes pela volta dos 
torcedores aos estádios em 
todo o país. Aqui na Paraíba 
não é igual, sobretudo após 
a realização da final da Copa 
América com público, no Ma-
racanã, e nessa quarta-feira, 
houve o jogo do Flamengo 
contra o Defensa y Justicia, 
pela Libertadores, disputado 
no Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, que também 
teve presença de 20 por cen-
to da capacidade total dos 
torcedores no estádio.

Na última terça-feira, os 
presidentes de Campinense, 
Treze e Perilima estiveram 
reunidos com o prefeito de 
Campina Grande, Bruno 
Cunha Lima, e representan-
tes do Ministério Público, 
para discutir a reabertura 
dos estádios para o público. 
A reunião teve também a 
participação da presidente 
da Federação Paraibana de 
Futebol, Michele Ramalho.

A partir de agora, a Pre-
feitura Municipal de Campi-
na Grande vai preparar um 
protocolo para a reabertura 
dos estádios e aguardar um 
posicionamento da CBF e 
do Governo do Estado sobre 
o assunto. O presidente do 
Campinense, Phelipe Cordei-
ro, está muito satisfeito com 
a possibilidade e com o que 
foi decidido na reunião, mas 
acha que a reabertura não 
será tão imediata.

“Nós saímos da reunião 
com o prefeito Bruno Cunha 
Lima muito satisfeitos, por-
que senti que a vontade dos 
clubes é também a vontade 
da prefeitura e do Ministé-

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Abertura de estádios para o 
público está sendo discutida
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rio Público, desde que cum-
pramos um rígido protocolo. 
Mas, vamos aguardar ainda 
este protocolo da Prefeitura, 
a posição da CBF, via FPF, e 
por fim, a posição da Secre-
taria de Saúde do Estado. 
Porque de nada adianta se ti-
vermos sinal verde e o secre-
tário Geraldo Medeiros não 
concordar. Falam na possibi-
lidade desta abertura ocorrer 
no Clássico dos Maiorais, mas 
como está muito próximo, 
não sei se será possível. Deus 
queira que até lá tudo esteja 

pronto e que possamos fazer 
o clássico com 20% da capa-
cidade do estádio. Os clubes 
atravessam uma séria crise 
financeira e precisam mui-
to das rendas para aliviar os 
cofres”, disse o presidente da 
Raposa.

Em João Pessoa, o pre-
feito Cícero Lucena também 
vê com bons olhos a abertu-
ra do Almeidão. Ainda não é 
oficial, mas a ideia é de aber-
tura, a partir do mês de agos-
to. Sobre esta possibilidade, 
o presidente do Botafogo, 

Alexandre Cavalcanti, diz 
que está sempre em contato 
com o prefeito para agilizar 
a decisão.

“Desde a semana pas-
sada, nós temos conversado 
com o prefeito Cícero Lu-
cena. Ele pretende abrir 20 
por cento da capacidade do 
Estádio Almeidão, a partir 
de agosto. Eu vejo com bons 
olhos, porque existem aí os 
protocolos de segurança. Só 
poderão entrar no estádio as 
pessoas que estejam vacina-
das, vai ter álcool, aferição de 

febre, as pessoas com más-
caras e também mantendo o 
distanciamento. O problema 
é que quem tem que liberar 
é a CBF, e depois um alinha-
mento político entre Estado 
e Prefeitura, para que tudo 
dê certo”, disse o presidente 
do Belo.

A última vez que houve 
jogos com público no Estado 
foi em março de 2020. De lá 
para cá, os clubes estão so-
brevivendo apenas com di-
nheiro de patrocinadores, 
dirigentes e torcedores.

O presidente do Campinense, Phelipe Cordeiro, gostaria que a abertura do Amigão para os torcedores fosse no Clássico dos Maiorais, pela Série D, porém acha que talvez não dê tempo

Foto: PB Esportes

Desde a semana 
passada, nós temos 

conversado com 
o prefeito Cícero 

Lucena. Ele pretende 
abrir para 20% 
da capacidade 

do Estádio 
Almeidão

Desfalque no Belo

Fred não deverá ser liberado para enfrentar o Santa

Tudo indica que o zaguei-
ro Fred, do Botafogo, não vai 
mesmo poder jogar na pró-
xima partida do clube, pro-
gramada para sábado, às 19 
horas, no Almeidão, em João 
Pessoa, contra o Santa Cruz 
de Recife. O atleta sentiu um 
problema no joelho e deixou 
o campo durante o jogo con-

tra o Jacuipense, no sábado 
passado. Em seu lugar, 

deverá jogar o garoto 
Gabriel Yanno, prata 

da casa, que tem 
tido boas atua-
ções neste Cam-
peonato Brasilei-
ro da Série C.

A contusão 
chega a preo-
cupar, por-

que a 

zaga do Botafogo vem me-
lhorando a cada jogo, desde 
que o técnico Gerson Gusmão 
passou a adotar um sistema 
com 3 zagueiros. Fred é o res-
ponsável por cobrir o lado es-
querdo do adversário, Daniel 
Felipe fica no meio e William 
cobre as subidas do lateral es-
querdo botafoguense, ou seja, 
marca o lado direito do time 
adversário.

Em 8 jogos disputados até 
agora pelo grupo A da Série C, 
o Belo só tomou 5 gols. É a me-
lhor defesa do grupo, ao lado 
de Volta Redonda e Ferroviá-
rio. Isto torna a responsabili-
dade do garoto Gabriel, muito 
grande. O zagueiro William 
Machado reconhece que as le-
sões atrapalham um pouco o 
entrosamento do time, que já 

está se acostumando com o 
sistema implantado pelo 
treinador, mas tem certe-
za, que Yanno vai substi-

tuir Fred muito bem.
“Apesar de muito 

jovem, ele vem cres-
cendo junto com o 
grupo e nas vezes que 
precisou entrar deu 

conta do recado. Não vejo 

motivos para preocupação. É 
um ótimo jogador, apesar da 
pouca idade e tenho a certeza 
que fará uma grande atuação 
contra o Santa Cruz, no próxi-
mo sábado”, disse William.

Com 8 pontos ganhos e 
na quarta colocação, o Bota-
fogo não pode nem pensar 
em outro resultado que não 
seja a vitória no próximo sá-
bado, ou fatalmente sairá do 
G4. Jogando em casa, e contra 
o lanterna da competição, que 
não venceu nenhum jogo na 
competição, a cobrança por 
uma vitória, por parte da tor-
cida, é muito grande. William 
sabe disto, mas está tranquilo 
e confiante.

“Nós temos que fazer o 
dever de casa. Mas o time está 
em um bom momento e te-
nho certeza que faremos uma 
grande exibição contra o San-
ta Cruz e venceremos o jogo 
para terminar a rodada entre 
os primeiros lugares do grupo 
A”, concluiu o zagueiro.

Sousa
O bom time do Sousa 

está tendo muita dificulda-
de para manter o seu elenco, 

que começa a ser assedia-
do por equipes da Série C. O 
primeiro a deixar o clube foi 
o zagueiro Marcelo, conside-
rado o melhor do Campeo-
nato Paraibano. Agora está 
perdendo o habilidoso meia 
Tarcísio, que está indo para o 
Santa Cruz de Recife.

O Dinossauro está bem 
colocado no grupo A3 da Série 
D. O clube é o terceiro lugar, 
com 11 pontos. O time vem 
de uma goleada do América 
de Natal por 4 a 1, na rodada 
passada, mas no fim de sema-
na terá a oportunidade de dar 
o troco ao clube do Rio Grande 
do Norte, desta vez, no Está-
dio Marizão, em Sousa.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

O zagueiro Fred 
sentiu o joelho no jogo 
contra o Jacuipense, 
em Salvador, e  
foi substituído pelo 
garoto Gabriel Yanno
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Belo terá de vencer 
o Santa Cruz, ou 

terminará a rodada fora 
da zona de classificação

Pressão



Memorial
Edição: Jorge Rezende            Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de julho de 2021

Acompanhamento psicológico durante e após a doença é importante para promoção da saúde mental e eliminação das angústias

Medo da morte é o que mais 
aflige pacientes com covid-19

Medo de não conseguir 
respirar. Medo de ser entuba-
do e não voltar mais.  Medo de 
contaminar ou perder quem 
amamos. Os sentimentos de 
angústia, incerteza e ansie-
dade que cerceiam uma pes-
soa infectada por covid-19 
marcam uma vida inteira. O 
acompanhamento psicológi-
co durante e pós-covid é im-
portante para a promoção de 
saúde mental nesse momento 
tão difícil, pois o acolhimento 
do profissional facilita ao pa-
ciente elaborar melhor seus 
medos e angústias.

Para a psicóloga Simone 
Lira, a principal preocupação 
das pessoas que contraíram a 
covid-19 ou temem contraí-la 
é o medo de morrer com sofri-
mento. “O medo de ficar sem 
respirar gera muita angústia 
nas pessoas. Além da situa-
ção concreta, existem também 
as fantasias do que pode vir a 
acontecer. O medo de contagiar 
um familiar ou perdê-lo para a 
doença é também muito recor-
rente”, afirmou.

De acordo com a também 
psicóloga Alessandra Pereira, 
a sensação de ter o vírus cada 
vez mais próximo tem sido 
uma angústia recorrente. “Por 
mais que tomem os devidos 
cuidados sanitários, as pessoas 
se questionam: serei o próximo 
a contrair a doença? O medo, a 
ansiedade e o desânimo são 
sentimentos presentes. A saú-
de mental fica abalada com 
tantas notícias ruins e perdas 
devastadoras neste momento 
atípico pelo qual estamos pas-
sando”, pontuou.

A professora Margareth 
Almeida Nepomuceno, do 
curso de Jornalismo da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), vem sentindo diver-
sas emoções desde o início da 
pandemia. Ela descreve alguns 

Aforismo
“Qualquer que seja a sua atitude em relação à vida 

será a sua atitude em relação à morte, porque a 
morte vem como o florescimento definitivo da vida.”

(Osho)

1676 — Papa Clemente X
2000 — Maurício Reis (João Maurício da Costa), 
cantor (PB)
2006 — Gianfrancesco Guarnieri, 
ator e diretor ítalo-brasileiro
2016 — Erialdo Pereira, jornalista (PB)
2019 — Li Peng, político chinês
2020 — Maria das Neves do Egito de Araújo Duda 
Ferreira (Nevita), professora, promotora e desem-
bargadora (PB)

Mortes na História

Obituário
Dudu Frade
21/7/2021 – Aos 35 anos, em Patos (PB), 
vítima de complicações causadas pelo 
novo coronavírus. Cantor natural de Ita-
poranga (PB). Ele já tinha passado por vá-
rias grupos musicais na região do Sertão 
paraibano. Na banda Aveloz, ele cantou 

Foto: NotÍcia ParaÍba

Maciel Alves
21/7/2021 – Aos 35 anos, em Patos (PB), 
por complicações causadas pela covid-19. 
Radialista que atuava como operador de 
áudio na Rádio Espinharas de Patos. Foi 
sepultado na cidade de Santa Terezinha 
(PB). Era solteiro e não deixa filhos.

Foto: NotÍcia ParaÍba

Mat George
18/7/2021 – Aos 26 anos, após ser atrope-
lado por um carro. Era o âncora e apre-
sentador do podcast norte-americano She 
Rates Dogs. As circunstâncias da morte 
ainda estão sob investigação.

Foto: Divulgação

Robby Steinhardt
(Robert Eugene Steinhardt)
19/7/2021 – Aos 71 anos, por compli-
cações de pancreatite aguda. Integrante 
fundador, violinista e vocalista da banda 
de rock Kansas. Ele formou a banda White 
Clover ao lado de Phil Ehart, Steve Walsh 
e Rich Williams, mas, após a entrada do guitarrista Kerry Liv-
gren, o grupo passou a se chamar Kansas, uma banda de rock 
progressivo que fez história principalmente com a clássica 
‘Carry On Wayward Son’, do disco ‘Leftoverture’, de 1976.

Foto: Facebook

Victor Darmo
18/7/2021 – Aos 40 anos, em Santos (SP), 
por complicações da covid-19. Publicitário 
escolhido para participar da criação da 
sinopse de uma das novelas do escritor 
Aguinaldo Silva, intitulada ‘O Sétimo Guar-
dião’, já exibida na Rede Globo.

Foto: Redes Sociais

Breves & Curtas
# Menos mortes com mulheres no comando
Cidades com mulheres prefeitas tiveram 43% menos morte por 
covid-19 no Brasil. Estudo aponta 44% menos mortes e 30% 
menos internações nas cidades governadas por mulheres. A 
pesquisa apontou que municípios com prefeita tiveram, em mé-
dia, 25,5 mortes por 100 mil habitantes a menos do que aqueles 
em que os chefes do Poder Executivo local eram homens.

# Morte entre jovens de 10 a 19 anos
A covid-19 já é a maior causa de morte entre jovens de 10 a 19 
anos no país. Ao todo, foram 1.581 óbitos este ano. Até então, 
o câncer era o principal responsável por mortes na faixa 
etária. Em 2019, foram 1406 óbitos em 12 meses. A média 
mensal de mortes pelo vírus é maior do que qualquer outra 
doença ou conjunto de doenças e só perde para assassinatos e 
acidentes de trânsito, segundo outro levantamento feito com 
base em dados do Ministério da Saúde.

# Fortuna condenada ao limbo
Preso em uma correnteza, o romeno Mircea Popescu mal teve 
tempo de pedir socorro: em poucos segundos morreu afogado, 
levando consigo um segredo: as chaves para acessar uma fortuna 
estimada em US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões) em cripto-
moedas que, agora, pode ficar num limbo para sempre. Popescu, 
um dos maiores proprietários de bitcoins do mundo, morreu aos 
41 anos enquanto nadava em uma região da Costa Rica.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Mortes de conhecidos ou 
de familiar geram revolta

Muitas pessoas que perderam um ente queri-
do para a covid-19 apresentam um sentimento de 
revolta, segundo Simone Lira. “Faltava um mês ou 
uma semana para que a faixa etária do meu familiar 
fosse contemplada com a vacina, mas ele acabou 
sendo infectado, passou alguns dias intubado e veio 
a óbito. Ele poderia ter sobrevivido se tivesse recebido 
a proteção da vacina”, revelou a psicóloga.

Hipertenso e com doença coronária, o servidor 
público do Ministério Público Federal (MPF) Giovani 
Lira, de 57 anos, teve covid-19 há três meses. Ao 
saber que contraiu a doença ficou assustado, mas 
controlou seus medos porque não tinha noção de 
como a doença se desenvolveria no seu organismo. 
Os primeiros sintomas foram garganta irritada, tosse 
seca, febre alta, mas, à medida que a doença foi se 
agravando, começou a sentir medo.

“A covid-19 é uma doença solitária. Até o 13º dia 
estava totalmente isolado. Tinha muito medo de con-
taminar meus familiares. Estava tomando antibiótico 
e controlando a minha saturação com o oxímetro, 
bebia muita água, comecei a sentir falta de ar. Não 
sabia nem mais o que sentir e fui à emergência”.

Quando a saturação começou a ficar muito bai-
xa, os médicos sugeriram a intubação, mas a família 
pediu que os médicos esperassem mais, deixando-o 
na máscara de oxigênio. “Tive sorte de reverter o 
quadro. Meu maior medo era ser intubado, entrar 
na UTI e não voltar mais. Fui muito bem assistido no 
hospital, mas minha irmã achou melhor contratar 
uma enfermeira particular para monitorar o quadro. 
Minha prima deu todo suporte também. Graças a 
Deus estou vivo pra contar a história”, comentou.

Giovani adquiriu síndrome do pânico quando 
teve que fazer a cirurgia coronária há uns três anos. 
Prevendo um possível gatilho, se consultou por 
videochamada com o psiquiatra enquanto estava 
se tratando em casa. “Quando testei positivo pra 
covid-19, procurei o médico, pois sabia que não 
conseguiria passar por essa doença sem controle 
emocional. Aquela sensação de incerteza é muito 
angustiante”, enfatizou.

Giovani sobreviveu à doença, mas também 
ficou com sequela na taxa D- Dmero. Seu he-
matologista o alertou que a elevação dessa taxa 
aumenta consideravelmente a chance de morte 
súbita. “Isso tem me angustiado bastante”.

sentimentos, destrinchando 
em fases. Na percepção dela, 
as pessoas estavam assustadas 
porque ninguém tinha noção 
da gravidade da covid-19, mas 
ainda era considerado uma 
realidade paralela, com muitas 
informações desencontradas 
na mídia.

“O meu primeiro choque 
era a possibilidade do bloqueio 
total (lockdown) e a obrigato-
riedade do isolamento social. 
Fiquei com medo de tudo, tinha 
cuidado excessivo na higieniza-
ção de alimentos e roupas. Não 
saía de casa nem para comprar 
comida”, relembrou.

Quando começaram as 
medidas de flexibilização, 
Margareth passou a sair de 
casa apenas para serviços 
considerados essenciais. Mes-
mo com todos os cuidados, 
adquiriu o novo coronavírus 
em maio de 2020.

“Na época, os hospitais pú-
blicos e particulares estavam 
lotados, faltava assistência mé-
dica até para quem tinha plano 
de saúde, material hospitalar. 
Um verdadeiro caos. Essa si-
tuação desencadeou uma crise 
de pânico em mim. Eu tive bas-

tante sintomas: febre, cansaço 
físico e respiratório, dor de ca-
beça. Fui a um pneumologista 
e fiquei me tratando em casa, 
mesmo debilitada não quis me 
internar, apesar da pressão fa-
miliar. A yoga e a meditação me 
ajudaram a manter o equilíbrio 
emocional e assisti bastante sé-
ries televisivas para me distrair. 
Eu venci a covid-19, mas fiquei 
com um cansaço físico fora da 
normalidade por três meses”, 
contextualizou.

Alguns meses depois, o 
sentimento de esperança aca-
lentou seu coração após a pers-
pectiva de vacina para 2021. 
Mas, no final do ano passado, 
a professora universitária co-
meçou a receber notícias qua-
se que diariamente de pessoas 
próximas que contraíram o 
novo coronavírus. A maioria 
não sobreviveu à doença. Essa 
avalanche de más notícias fun-
cionou como um gatilho à de-
pressão, atingindo várias áreas 
de sua vida.

“Eu perdi mais de 20 pes-
soas, entre familiares e amigos. 
A avalanche de notícias ruins 
me deixou muito mal. A minha 
depressão que estava controla-

da veio com mais força. Com-
partilhei com meus alunos que 
não estava conseguindo ofere-
cer meu melhor nas aulas. Eles 
compreenderam”,  desabafou.

Como se não bastasse 
todas as perdas e angústias, 
em dezembro do ano passado 
Margareth foi reinfectada pela 
covid-19. A doença se apresen-
tou de forma mais branda, mas 
infelizmente deixou sequelas 
no ouvido esquerdo. “Um mês 
depois de curada, fui dormir e 
no dia seguinte acordei sem ou-
vir nada, apenas um zumbido 
enlouquecedor. Depois de mui-
tos exames, o médico constatou 
que foi sequela da covid-19. 
Perdi 70% da minha audição e 
é irreversível. Ficar sem audi-
ção é ruim, mas o zumbido no 
ouvido me deixou nervosa, irri-
tada”, contou.

“Todos esses aconteci-
mentos me abalaram muito, 
mas eu estou viva para contar 
a história. Me dói muito saber 
que o comediante Paulo Gusta-
vo, meu amigo Eduardo Carnei-
ro, a aluna Camila Albuquerque 
e mais de 540 mil brasileiros 
não tiveram a chance de serem 
vacinados”, concluiu.

Da esquerda para a direita, a psicóloga Simone Lira, a professora Margareth Nepomuceno e o servidor Giovani Lira

Foto: Arquivos Pessoais

por mais de três anos, entre 2012 e 2015. Também era composi-
tor e vendia suas músicas para bandas de expressão nacional.

Luiz Adelmo Soares de Souza
20/7/2021 – Em Aracaju (SE). Jornalista 
que exerceu vários cargos públicos no 
governo de Sergipe e na Prefeitura de Ara-
caju. Recentemente, estava como diretor 
da Galeria de Arte Álvaro Santo. Foi colu-
nista dos principais jornais de Aracaju, nas 
emissoras de televisão Atalaia e Sergipe, além de algumas 
emissoras de rádio.

Foto: ALSE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento Pregão Presencial n° 00009/2021, para aquisição de equipamentos e materiais odontológico 
para o Centro de Especialidade Odontológica (CEO), junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, 
atendendo a Portaria nº 3.389/2020 e Termo de Compromisso nº 250020/2020 e ADJUDICO o 
seu objeto à empresa MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MED. 
HOSP. E ODONT. LTDA, cadastrada no CNPJ nº 05.797.987/0001-30, vencedora  com o valor 
de R$ 5.967,60 (cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), a empresa 
ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, cadastrada 
no CNPJ nº 09.478.023//0001-80, vencedora com o valor de R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa e 
oito centavos), a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, cadastrada no 
CNPJ nº 07.897.039/0001-00, vencedora com o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e 
FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, vencedora com o valor de R$ 540,00 (quinhentos 
e quarenta reais), conforme itens na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 21 de Julho de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento Pregão Presencial n° 00008/2021, para contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos e materiais odontológico para as Unidades Básicas das Famílias (UBs’s), junto 
a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, atendendo a Portaria nº 3.389/2020 e Termo de Com-
promisso nº 250020/2020, e ADJUDICO o seu objeto à empresa MEDONTEC MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MED. HOSP. E ODONT. LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
05.797.987/0001-30, com o valor de R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais) e a empresa ODON-
TOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, cadastrada no CNPJ 
nº 09.478.023//0001-80, com o valor de R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa e oito centavos), 
conforme itens na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 21 de Julho de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: RE-
FORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Araruna - PB, 21 de julho de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2021, que objetiva: Reforma 
e Ampliação da Escola José Francisco de Lima, situada na Comunidade de Camucá; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 223.637,59.

Araruna - PB, 21 de julho de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Concorrência nº 00001/2021, que objetiva: Construção de Abastecimento de Água em 
diversas comunidades rurais do Município de Araruna/PB; REVOGO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Razões de interesse público, tendo em vista que foram levantados ques-
tionamentos por alguns licitantes em relação a Planilha Orçamentária e que de fato foi constatado 
após reanalise pelo corpo técnico da Prefeitura (Conforme pareceres nos autos), desta forma 
justifica-se a revogação do certame e por questões de interesse público, os erros serão corrigidos 
e posteriormente lançado um novo certame. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de revogação da 
licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: 
Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010.

Araruna - PB, 21 de julho de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  

Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: Con-
tratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção de Pavimentação 
em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-PB, através 
do Convênio SICONV n.º 885595/2019 - Operação CEF n.º 1064784-45/2019; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JMSV CONSTRUCOES 
EIRELI - CNPJ: 30.999.688/0001-26 - Valor: R$ 241.213,75.

Assunção - PB, 21 de Julho de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00039/2021
Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Agosto de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PÃES 
E BOLOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 21 de Julho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021 – FMAS

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da sua Pregoeira, torna público para conhecimento 
dos interessados o AVISO DE CANCELAMENTO da sessão pública do procedimento licitatório 
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE PLANOS, 
PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERESSE DA SAÚDE DO MUNICIPIO, COMPREENDEN-
DO: PROGRAMAS E SISTEMAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE; PPI (PROGRAMAÇÃO 
PACTUADA INTEGRADA), SISTEMA DE REGULAÇÃO, PLANEJAMENTO, ATENÇÃO BÁSICA E 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA-PB, a qual seria realizada no dia 27/07/2021 às 11:00 
horas, em razão da oportunidade e conveniência da administração. Maiores informações poderão 
ser obtidas por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura- PB, 15 de julho de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

N.º 0022/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fica ANULADO o processo administrativo e o 
edital de licitação do Pregão Presencial n.º 0022/2021 e seus efeitos, nos termos do artigo 49 da 
Lei 8.666/93. Motivo: Ilegalidade na fase externa do procedimento licitatório. Informamos ainda 
que a justificativa técnica da anulação, encontra-se presentes nos autos do processo com vistas 
franqueadas aos interessados. 

Boa Ventura 14 de julho de 2021.
Talita Lopes Arruda
Prefeita Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/011/2021

CONTRATO Nº. 01.084/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: RONALDO PAIVA NUNES– ME, CNPJ N°. 35.588.417/0001-00
OBJETO: Fornecimento parcelado de material de consumo e expediente, destinado a atender 

as necessidades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB.
VALOR GLOBAL com o R$ 215.207,65 (DUZENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E SETE REAIS 

E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0011/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0011/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 0039/2021 – PMBV, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, publica o 
extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2021 - PMBV sendo que o prazo de validade é 
de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da 
publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 12 DE JULHO DE 2021 ATÉ 12 DE JULHO DE 2022
EMPRESA: RONALDO PAIVA NUNES¬-ME
Endereço: AV.DEP.SOARES MADRUGA,43-CENTRO, CEP;58780-000
CNPJ: 35.588.417/0001-00 FONE: FAX 83-99802-4828/3451-2980 Ins. Est.16.089.877-3
Responsável: CELSO COUTINHO DE AS SANTOS Doc. Ident. 2496075 SSP PB

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UNID MARCA 
PRODUTO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1

AGENDA EXECUTIVA CAPA 
COSTURADA, UTILIDADE 
ANUAL (2021), OR PRE-
TAC/336 PAG.

50 UND FORONI 21,00 1.050,00

2

ALMOFADA PARA CA -
RIMBO, MATERIAL CAIXA 
PLASTICO, MATERIAL AL-
MOFADA ESPONJA AB-
SORVENTE REVESTIDA 
DE TECIDO, Nº3. NA COR 
PRETA /AZUL/VERM.

60 UND MASTER -
PRINT 5,50 330,00

3

APAGADOR P/QUADRO 
BRANCO MATERIAL MA-
DEIRA,  COM FELTRO 
FORMATO SIMPLES COR 
NATURAL.

150 UND BRW 4,55 682,50

4

APONTADOR ALUMINIO 
TAM.PEQUENO, QUANTI-
DADE DE FUROS 1, SEEM 
DEPOSITO, LAMINA EM 
AÇO INOXIDAVEL.

1.500 UND BRW 1,32 1.980,00

5

BARBANTES SOBERANO 
520M ALGODÃO ESPECIAL, 
ACABAMENTO SUPERFI-
CIAL CRU.

30 UND SOBERA -
NO 12,00 360,00

6
BOLA DE ISOPOR, DIAME-
TRO 150MM, APLICAÇÃO 
ASTRES.

50 UND SOBERA -
NO 2,452 122,60

7
BOLA DE ISOPOR, DIAME-
TRO 150MM, APLICAÇÃO 
ARTES.

60 UND SOBERA -
NO 5,60 336,00

8 BOLA ISOPOR, DIAMETRO 
6MM, APLICAÇÃO ARTES. 70 UND SOBERA -

NO 1,70 119,00

9

BORRACHA PONTEIRA 
APAGADOR ESCRIT, MA-
TERIAL BORRACHA, COR 
BRANCO TIPO PONTEIRA 
E MACIA, CARACTERISTI-
CA ADICIONAIS, PARA SE 
ADICIONADA NO LAPIS 
GRAFITE.

2.000 UND MERCUR 0,20 400,00

10

BORRACHA APAGADOR 
ESCRITA, MATERIAL BOR-
RACHA DUAS CORES, 
ESPECIAL PARA APAGAR 
CANETA E LAPIS EM TO-
DAS AS GRADUAÇÕES , 
COM DIMENSÕES 50MMX 
17MMX 7MM. 

1.500 UND MERCUR 0,66 990,00

12

CADERNO ESPIRAL 280MM 
96 FLS MATERIAL CELULO-
SE VEGETAL, MATERIAL 
CAPA DURA.

300 UND CADERSIL 9,25 2.775,00

13

CADERNO MATERIAL CE-
LULOSE VEGETAL CAPA 
DURA PAPELÃO BROCHU-
RA 96 FLS.

300 UND POLIBRAS 7,20 2.160,00

14 CARIMBO AUTOMATICO. 50 UND TRODAT 16,50 825,00

15

CADERNO MATERIAL CE-
LULOSE VEGETAL CAPA 
DURA PAPELÃO RIGIDO 
APRESENTAÇÃO ESPIRIAL 
C/200FLS CARACTERIS-
TICAS ADICIONAIS 10X1 
CAPA DURA 10 MATERIAS.

1.200 UND CADERSIL 12,90 15.480,00

16

CAIXA ARQUIVO(ARQUIVO 
M O R T O ) ,  M AT E R I A L 
PLASTICO, DIMENSÕES 
230X320X135MM, CORES 
DIVERSAS, ARQUIVAMNE-
TO DE DOCUMENTO.

2.000 UND POLIBRAS 8,45 16.900,00

17
CAIXA PARA CORRESPON-
DENCIA DUPLA VERTICAL 
SORTIDA.

50 UND DELLO 45,85 2.292,50

18
CALCULADORA, DIGITOS, 
FUNCIONALIDADE A PI-
LHA AA.

50 UND KENKO 18,50 925,00

19

CANETA ESFEROGRAFICA 
PONTA PLASTICA COM 
ESFERA TUNGSTENIO, 
ESCRITA MEDIA, CORPO 
PLASTICO TRANSPAREN-
TE 07, CAIXA COM 50 
UNIDADES, NAS CORES 
AZUL,PRETA,VERMELHA.

200 CX BRW 38,00 7.600,00

20

CAPA E CONTRA CAPA 
PARA ENCARDENAÇÃO 
TAM. A4, PACOTE COM 100 
UNIDADES, ESPESSURA 
DE 0,30MM, DE CORES 
VARIADAS.

100 PCT NEXEL 32,00 3.200,00

21

CARTOLINA, MATERIAL CE-
LULOSE  VEGETAL GRAMA-
TURA 150G/M2,FORMATO 
50X60CM, COM GLITER 
CORES VARIADAS.

1.200 UND VMP 1,85 2.220,00

22

C A RTO L I N A C O M U M -
-CARTOLINA,MATERIAL 
CELULOSE VEGETAL, GRA-
MATURA 150G/M2, CORES 
SORTIDAS, CARACTERIS-
TICA COMUM, COMPRI-
MENTO 660MM, LARGURA 
500MM, TIPO ESCOLAR.

1.500 UND VMP 0,78 1.170,00

23

C A RTO L I N A G U A C H E 
48X66 270 CARTOLINA, 
MATERIAL CELULOSE VE-
GETAL, GRAMATURA 270 
GM, COMPRIMENTO 660, 
LARGURA 48, CORES DI-
VERSAS, TIPO CARTÃO 
MASTER BRILHO, MODELO 
GUACHE.

1.000 UND VMP 1,15 1.150,00

25

C L I P S , T R ATA M N E T O 
S U P E R F I C I A L 
NIQUELADO,MATERIAL ME-
TAL, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS,TAMANHO 
2/0,CAIXA COM 100 UNID.

400 CX BRW 2,50 1.000,00

26

C L I P S ,  T R ATA M E N -
TO SUPERFIC IAL N I -
QUELADO,  MATERIAL 
METAL,CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS, TAMANHO 3/0 
CAIXA COM 50 UNID.

300 CX BRW 2,80 840,00

27

C L I P S , T R ATA M N E T O 
SUPERFICIAL NIQUE -
LADO, MATERIAL ME -
TAL, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS,TAMANHO 4/0, 
CAIXA COM 50 UNID.

500 CX BRW 2,60 1.300,00

28

C L I P S , T R ATA M N E T O 
S U P E R F I C I A L 
NIQUELADO,MATERIAL ME-
TAL, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS,TAMANHO 6/0, 
CAIXA COM 50 UNID.

30 CX BRW 3,15 94,50

29

C L I P S , T R ATA M N E T O 
S U P E R F I C I A L 
NIQUELADO,MATERIAL ME-
TAL, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS,TAMANHO 8/0, 
CAIXA COM 25 UNID.

150 CX BRW 3,09 463,50

30 COLA GLITER LIQUIDA, 150 UND ACRILEX 4,65 697,50

31

COLA BRANCA IDEAL 
PARA O USO EM TRABA-
LHOS ESCOLARES, ES-
CRITORIO E TRABALHOS 
MANUAIS. COLA PAPEL, 
PAPELÃO,CARTOLINA E 
ETC. 1KG

50 UND KOALA 14,30 715,00

32

COLA BRANCA IDEAL 
PARA O USO EM TRABA-
LHOS ESCOLARES, ES-
CRITORIO E TRABALHOS 
MANUAIS. COLA PAPEL, 
PAPELÃO,CARTOLINA E 
ETC.40G

1.500 UND KOALA 1,45 2.175,00

33

COLA BRANCA IDEAL 
PARA O USO EM TRABA-
LHOS ESCOLARES, ES-
CRITORIO E TRABALHOS 
MANUAIS. COLA PAPEL, 
PAPELÃO,CARTOLINA E 
ETC.90G

300 UND KOALA 2,03 609,00

34

COLA ISOPOR COM BICO 
APLICAOR, SECAGEM 
RAPIDO,SOLUVEM EM 
AGUA, ATOXICA 90G

200 UND KOALA 5,14 1.028,00

35

COLA COMPOSIÇÃO SI-
LICONE, COR TRANS -
PARENTE APLICAÇÕES 
EM PAPEL CORTIÇA E 
OUTROS MATERIAIS PO-
ROSOS, TIPO BASTÃO 
FICO,CARACTERISTICAS 
ADCIONAIS PARA SER 
APLICADO COM PISTOLA, 
PACOTE COM 1 KG.

100 PCT NEXEL 27,70 2.770,00

36 COLA TEC BOND, ALTA 
VISCOSIDADE,100G 50 UND TEK BOND 8,40 420,00

37 COLA PORCELANA FRIA 
PARA BISCUIT, 1KG. 300 UND FOX 18,50 5.550,00

38
CORDÃO PARA CRACHA 
CORES VARIADAS TAMA-
NHO 1000X750.

500 UND DAC 2,48 1.240,00

39

CORRETIVO LIQUIDO, A 
BASE DE AGUA ATOXICA, 
TAVAVEL, DE SECAGEM RA-
PIDA, PARA APLICAÇÕES 
EM PAPEL E SIMILARES. 

700 UND BRW 1,90 1.330,00

40 DUREX TRANSPARENTE 
4801 45MMX45M. 500 UND NEXEL 3,40 1.700,00

42

ELASTICO PARA DINHEI-
RO, TIPO LIGA SUPER 
AMARELO EM LATEX, N18 
SC 200 PCS 8,5.

100 PCT MERCUR 7,75 775,00

43

ELASTICO PARA DINHEI-
RO, TIPO LIGA SUPER 
AMARELO EM LATEX, N18 
SC 100 PCS 8,5.

60 PCT MERCUR 5,70 342,00

44

ENVELOPE MATERIAL 
DE PAPEL KRAFT, TIPO 
DE SACO COMUM SC KO 
260X360 COR BRANCO.

4.000 UND SCRYT 0,48 1.920,00

45

ENVELOPE MATERIAL DE 
PAPEL KRAFT, TIPO DE 
SACO COMUM 162X229 
COR BRANCA

3.000 UND SCRYT 0,29 870,00

46

ENVELOPE MATERIAL DE 
PAPEL KRAFT, TIPO DE 
SACO COMUM 185X248MM 
COR BRANCA 

300 UND SCRYT 0,29 87,00

47

ENVELOPE MATERIAL DE 
PAPEL KRAFT, TIPO DE 
SACO COMUM 240X340 
COR BRANCO

3.000 UND SCRYT 0,39 1.170,00

48

ENVELOPE MATERIAL DE 
PAPEL KRAFT, TIPO DE 
SACO COMUM 18X22 COR 
OURO.

2.200 UND SCRYT 0,29 638,00

49

ENVELOPE MATERIAL DE 
PAPEL KRAFT, TIPO DE 
SACO COMUM 24X34 TAM. 
OFICIO COR OURO.

3.500 UND SCRYT 0,39 1.365,00

50

ENVELOPE MATERIAL DE 
PAPEL KRAFT, TIPO DE 
SACO COMUM 260X360MM 
COR OURO.

3.000 UND SCRYT 0,42 1.260,00

51

ENVELOPE MATERIAL DE 
PAPEL KRAFT, TIPO DE 
SACO COMUM 185X248MM 
COR OURO.

500 UND SCRYT 0,34 170,00

52

ESTILETE LARGO APLICA-
ÇÕES ESCRITORIO COR-
PO TERMOPLASTICO COM 
LAMINA 18,2MM SISTEMA 
TRAVAMENTO DEA LAMINA 
PONTA EM METAL QUEN-
RADOR TERMOPLASTICO 
CERTIFICAÇÃO INMETRO.

600 UND BRW 2,30 1.380,00

53

ESTILETE  ESTREITO DE 
PLASTICO COM TRAVA 
APLICAÇÃO ESCRITORIO 
CORPO TERMOPLASTICO 
COM LAMINA 18,2MM SIS-
TEMA TRAVAMENTO DEA 
LAMINA PONTA EM METAL 
QUENRADOR TERMO -
PLASTICO CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. CORES DIVIDE

200 UND BRW 1,49 298,00

54

EVA MATERIAL TIPO EM-
BORRACHADO LARGURA 
40 COMP 60 ALTURA 2MM 
CORES VARIADAS APLICA-
ÇÃO MULTIUSO.

3.000 UND NEXEL 2,15 6.450,00

55 EVA COM GLITTER CORES 
VARIADAS. 3.000 UND NEXEL 5,15 15,450,00

56
EXTRATOR DE GRAMPO 
METAL ESPATILA AÇO 
GROMADO.

130 UND BRW 2,13 276,90

57

FITA ADESIVA CREPE 
IMPR.48MM X 50M, COM 
ALTA ADESÃO A QUAL-
QUER SUPERFICIE LIMPA.

150 UND ADELBRAS 9,30 1.395,00

58

F I TA A D E S I VA E U R O 
PLASTICA TRASPARENTE 
45X45,PP 33, COM ALTA 
ADESÃO A QUAQUER SU-
PERFICIE LIMPA.

300 UND ADELBRAS 3,65 1.095,00

59

FITA ADESIVA TRANSPA-
RENTE LARGA 45X48, , 
COM ALTA ADESÃO A QUA-
QUER SUPERFICIE LIMPA

100 UND ADELBRAS 3,65 365,00

60

FITA ADESIVA EURO MSK 
614 250X0 SFO2HF, , COM 
ALTA ADESÃO A QUAQUER 
SUPERFICIE LIMPA.

100 UND NEXEL 10,14 1.014,00

61

FITAA EMP.45X45 5802 
PPSCOTCH TR, , COM ALTA 
ADESÃO A QUAQUER SU-
PERFICIE LIMPA

50 UND ADELBRAS 3,48 174,00

62

FITA ESPUMA DUPLA FACE 
19MM X1,5M BI, , COM ALTA 
ADESÃO A QUAQUER SU-
PERFICIE LIMPA

30 UND ADELBRAS 5,45 163,50

63 FITA LISA DECORATIVA 
16MM,100%POLIESTER. 50 UND ADELBRAS 6,75 337,50

64 FITA DE CETIM, 100 MTS Nº 
01, CORES DIVERSAS 30 UND ADELBRAS 11,60 348,00

65
FOLHAS ISOPOR 05MM DE 
ESPESURA DE PRIMEIRA 
QUALIDAE.

100 UND ISOPLAST 1,85 185,00

66
FOLHAS ISOPOR 10MM DE 
ESPESURA DE PRIMEIRA 
QUALIDAE.

100 UND ISOPLAST 2,90 290,00

67
FOLHAS ISOPOR 15MM DE 
ESPESURA DE PRIMEIRA 
QUALIDAE.

100 UND ISOPLAST 4,75 475,00

68
FOLHAS ISOPOR 20 MM DE 
ESPESURA DE PRIMEIRA 
QUALIDAE.

100 UND ISOPLAST 6,55 655,00

69
FOLHAS ISOPOR 50MM DE 
ESPESURA DE PRIMEIRA 
QUALIDAE.

100 UND ISOPLAST 13,50 1.350,00

70
FOLHAS ISOPOR 40 MM DE 
ESPESURA DE PRIMEIRA 
QUALIDAE.

50 UND ISOPLAST 11,55 577,50

71 FORMA PARA BISCUIT 300 UND ACRILEX 6,78 2.034,00

72
GLITER POLIESTER LAN-
TERCOR CORES VARIA-
DAS 100G

100 TB L A N T E -
COR 7,75 775,00

73

GRAMPEADOR ADECK 
PROFISSIONAL 110 FO-
LHAS GO 102, ALCANCE 
DO GRAMPO;70MM.

40 UND BRW 89,00 3.560,00

74

GRAMPEADOR GENNES 
MEDIO 25 FOLHAS 5777, 
TODO EM AÇO, PINTADO, 
COM BASE PLASTICA ANTI-
DERRAPANTE, GRAMPEIA 
E ALFINETA. 

60 UND BRW 22,50 1.350,00

75

GRAMPEADOR GENNS 
P/100 FLS, TODO EM AÇO, 
P INTADO,  COM BASE 
PLASTICA ANTIDERRA-
PANTE, GRAMPEIA E AL-
FINETA.

10 UND BRW 78,45 784,50

76

GRAMPO P/ GRAMPEADOR 
MATERIAL METAL TRA-
TAMENTO SUPERFICIAL 
GALVANIZADO OU COBRE-
ADO ESPECIFICO TAM.26/6 
ACOMODADO EM CAIXAS 
DE PAPEL COM 5000.

200 CX BRW 5,80 1.160,00

77

GRAMPO PASTA MATERIAL 
METAL APRESENTAÇÃO 
TRILHO COMP.95 CARAC-
TERISTA  ADICIONAIS 
ENCAIXE MACHO/FEMEA 
CAIXA COM PACOTE DE 50 
UNIDADES.

150 CX BRW 8,45 1.267,50

78

GAMPO PASTA MATERIAL 
PLASTICO ENCAIXE MA-
CHO/FEMEA  CAIXA COM 
PACOTE COM 50 UNIDA-
DES 

100 CX DELLO 12,30 1.230,00

79
GUILHOTINA DE CORTAR 
PAPEL, SEMI PROFISSIO-
NAL .

3 UND MAPED 160,00 480,00

80

LAPIS DE COR RESINA 
LEO&LEOFRAG DE COR 
RESINA LEO FROG MP711 
1X1 C/12.

1.000 CX MASTER -
PRINT 5,80 5.800,00
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81 LAPIS DE PINTURA HIDRO-
COR C/12 UND. 100 UND LEONORA 5,75 575,00

82 LAPIS GRAFITE C/ BOR-
RACHA. 100 UND LEONORA 0,99 99,00

83 LAPIS GRAFITE FOSCA 
C/144. 80 CX BRW 22,47 1.797,60

84

LAPIS PTRETO MATERIAL 
CORPO MADEIRA, DIA-
METRO CARGA 2 DUREZA 
CARGA 2B CARACTERIS-
TICAS ADICIONAIS PARA 
DURA COM FOLHAS PAU-
TADAS

200 UND BRW 1,50 300,00

85

LIVRE DE ATA, MATERIAL 
PAPEL SULFITE, QUAN-
TIDADE DE FOLHAS 100, 
GRAMATURA 75 G/M2, 
COMPRIMENTO 297 MM, 
LARGURA 210 M, CARAC-
TERISTICAS ADICIONAIS 
CAPA DURA COM FOLHAS 
PAUTADAS.

150 UND BAG 14,80 2.220,00

86 LIVRO PROTOCOLO C/100 
FOLHAS. 60 UND BAG 10,50 630,00

87

LAPIS MARCA TEXTO-
-CORPO DE POLIPROÍLE-
NO, PONTA 3 A 5 MM, NAS 
CORES DIVERSAS.

600 UND BRW 1,99 1.194,00

88 MARCADOR PARA CD/DVD, 
CORES VARIADAS. 150 UND BRW 3,89 583,50

89
MARCADOR PARA QUA-
DRO BRANCO, CORES 
VARIADAS.

350 UND BRW 5,15 1.802,50

90 MASSA MODELAR COM 
12 UNDS. 400 CX KOALA 4,55 1.820,00

91
MASSA PARA BISCUIT 
PRONTA , CORES DIVER-
SAS.

300 UND FOX 18,40 5.520,00

92 MAQUINA PARA ENCAR-
DENAÇÃO 3 UND LASSANE 445,00 1.335,00

93 MAQUINA PARA EMPLATI-
FICAÇÃO 3 UND LASSANE 619,00 1.857,00

94 MOLHA DEDO 50 UND BRW 3,70 185,00

95 PAPEL 40 KG 120GR 96X66. 500 UND JANDAIA 1,18 590,00

96 PAPEL 60KG 180GR 96X66 500 UND BAG 1,75 875,00

97
PAPEL CAMURÇA GRAMA-
TURA 60X60X40 CORES 
VARIADAS.

1.500 FLS VMP 0,99 1.485,00

98

PAPEL CCREPOM MATE-
RIAL CELULOSE VEGETAL 
GRAMATURA 18 COMP 
2 E LARG 48 CORES VA-
RIADAS.

1.000 UND VMP 1,18 1.180,00

99
PAPEL FOTO 180 G A4 50 
FLS PD, TEXTURIZADO 
COURO.

150 PC NEXEL 26,00 3.900,00

100

PAPEL OFICIO, MATERIAL 
PAPEL PAPEL SULFITE 
COMP 297, LARG 210, GRA-
MATURA 75, COR BRANCA 
TIPO A4, CAIXA COM 10 
RESMAS.

600 CX REPORT 204,00 122.400,00

101
PAPEL TIPO LAMINADO, 
MATERIAL CELULOSE VE-
GETAL, CORES VARIADAS.

1.200 UND VMP 1,18 1.416,00

102

PAPEL TIPO MADEIRA, 
MATERIAL CELULOSE VE-
GETAL COBERTO POR 
CORS VARIADAS, COMP 
60, LARG 50.

400 UND JANDAIA 0,99 396,00

103

PASTA AZ ESPECFICA-
ÇÕES FORMATO OFICIO 
LOMBADA LARGA C/ME-
CANISMO NIQUELADO DI-
MENSOES L:285 X A:75X 
C:375MM

600 UND FRAMA 11,70 7.020,00

104

PASTA POLIONDA EM 
PLASTICO PP CORRUGA-
DO OPACO COM ABAS 
E ELASTICO PARA USO 
ESCOLAR PROFISSIONAL 
E OUTRAS APLICAÇÕES-
-40C/ELASTICO 6 CM.

600 UND POLIBRAS 5,70 3.420,00

105
PASTA CLASSIFICADORA 
C/GRAMPOS PLASTICOS 
ESTENDIDOS.

500 UND DELLO 3,90 1.950,00

106 PA S TA  C / E L A S T I C O 
TRANSPARENTE OFICIO. 600 UND POLIBRAS 2,90 1.740,00

107 PASTA NEW LINE A4 957 
CRISTAL 1X1 350 UND POLIBRAS 2,48 868,00

108
PASTA SOFT ESCOLAR 
30MM 1604 CORES VARIA-
DAS 1X1

550 UND POLIBRAS 3,95 2.172,50

110

P E N D R I V E S  3 2 G B  O 
P E N  D R I V E  D E V E R A 
SER COMPATIVEL COM 
OS SEGUINTES SISTE-
MAS OPERACIONAIS : 
SISTEMA OPERACIONAL 
MICROSOLFT®WINDOWS 
XP®PROFESSIONAL; SIS-
TEMA OPERACIONAL MI-
CROSOFT® WINDOWS 
7®PROFESSION

50 UND SANDISK 44,80 2.240,00

111

P E N D R I V E S  1 6 G B  O 
P E N  D R I V E  D E V E R A 
SER COMPATIVEL COM 
OS SEGUINTES SISTE-
MAS OPERACIONAIS : 
SISTEMA OPERACIONAL 
MICROSOLFT®WINDOWS 
XP®PROFESSIONAL; SIS-
TEMA OPERACIONAL MI-
CROSOFT® WINDOWS 
7®PROFESSION

50 UND SANDISK 33,80 1.690,00

112

PERFURADOR MEDIO 25 
FLS MATERIAL COMPOSI-
ÇÃO METAL E PLASTICO, 
TIPO GRANDE, TRATAMEN-
TO SUPERFICIAL PINTADO, 
COR PRETO, FUNCIONA-
MENTO MANUAL.

50 UND MAPED 29,50 1.475,00

113
PISTOLA PARA USO DE 
COLA QUENTE EM BASTÃO 
TAMANHO G.

50 UND BRW 24,40 1.220,00

114
PISTOLA PARA USO DE 
COLA QUENTE EM BASTÃO 
TAMANHO P.

80 UND BRW 16,00 1.280,00

115

PORTA DUREX MODELO 2 
EM 1 PARA FITAS PEQUE-
NAS E GRANDES FABRICA-
DO EM PLASTICO-DURA-
VEL, MENOS PROPENSO 
A QUEBRAS LAMINA AÇO 
INOX.

50 UND DELLO 23,70 1.185,00

116 POST-IT COM 100 FLS 300 UND BRW 8,45 2.535,00

117 POST-IT COM 200 FLS 300 UND BRW 13,40 4.020,00

118 P R A N C H E TA M D F  A 4 
PREND. METAL 105 1X1 50 UND ACRIMET 5,15 257,50

119

QUADRO AVISO 120X90 
MOLDURAS ARREDON-
DADAS EM ALUMINIO 
A N O D I Z A D O  F O S C O 
SISTEMA DE FIXAÇÃO 
INVISIVEL,PODENDO SER 
INSTALADO NA VERTICAL 
OU HORIZONTAL. ACOM-
PANHAM ACESSORIOS 
PARA INSTALÇÃO.

20 UND STALO 133,20 2.664,00

120

QUADRO ESCOLAR BRAN-
CO 200X1,20 MATERIAS: 
MOLDURA EM ALUMINIO. 
MEDIDAS; 200X1,20 CM 
(L X A ). SUPERFICIE DE 
SECAGEM RAPIDA. CAN-
TONEIRAS COM SISTEMA 
DE FIXAÇÃO INVISIVEL. 
CANTOS ARREDONDA-
DOS.

20 UND STALO 230,00 4.600,00

121 REFIL P/ MARCADOR DE 
QUADRO BRANCO. 250 UND BIC 6,30 1.575,00

122

TESOURA ESCOLAR CO-
LORIDA MP501 13CM, COM 
LAMINA DE AÇO INOX ECA-
BO DE POLIPROPILENO.

1.000 UND MASTER -
PRINT 2,30 2.300,00

123

TESOURA MULTIUSO AÇO 
INOX 19,5CM, COM LAMINA 
DE AÇO INOX E CABO DE 
POLIPROPILENO.

100 UND MASTER -
PRINT 8,60 860,00

124

TINTA GUACHE 37ML CO-
RES VARIADAS COMPO-
SIÇÃO RESINA VEICULA/
AGUA/PIGMENTO/CON-
SERVANTES, QUANT DE 
CORES 37, APLICAÇÃO 
PINTURA A PINCEL EM 
PAPEL CARTÃO E CARTO-
LINA CAIXA COM 06 UNDS 
SORTIDAS.

400 UND KOALA 3,20 1.280,00

125

TINTA P/ CARIMBO AU-
TOMATICO 40ML CORES 
VARIADAS, COMPONENTE 
AGUA,PIGMENTOS ASPEC-
TOS FISICO LIQUIDO.

50 UND ACRILEX 8,45 422,50

126

TINTA P/ PINCEL DE QUA-
DRO BRANCO, REFIL DE 
TINTA PARA MARCADOR 
DE QUADRO BRANCO, RE-
CARREGA ATE 10 VEZES.

200 UND BIC 6,75 1.350,00

127

TINTA P/ TECIDO 250ML 
CORES VARIADAS, COM-
POSIÇÃO A BASE DE 
AGUA, CORES FOSCAS, 
APLICAÇÃO PINTURA EM 
TECIDO COM PINCEL, USO 
ARTESANAL, CORES DI-
VERSAS.

100 UND ACRILEX 17,80 1.780,00

128 TINTA P/ BISCUIT NAS DI-
VERSAS CORES 300 UND ACRILEX 3,48 1.044,00

129 FITA ADESIVA CORRETIVA 
5MMX 6 MM. 350 UND BRW 9,80 3.430,00

130 COLA BASTÃO 10GR. 100 UND BRW 1,50 150,00

131 ESTOJO ESCOLAR PADRO-
NIZADO 215MMX95MM. 1.000 UND BIBI 6,80 6.800,00

132 REGUA ACRILICA 30CM 1.000 UND ACRIMET 0,88 880,00

133 PASTA AZ LOMBO ESTREI-
TO. 500 UND FRAMA 11,50 5.750,00

134 PORTA CANETA C/CLIPS E 
LEMBRETE,240X70X80MM. 80 UND DELLO 11,26 900,80

135 PASTA SANFONADA C/ 
ELASTICO A4 COM 31 DIV. 50 UND POLIONDA 52,30 2.615,00

136
PASTA EM PAPELÃO COM 
GRAMPO TRILHO, CORES 
DIVERSAS.

500 UND DELLO 1,95 975,00

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$: 368.927,40 (Trezentos E 
Sessenta E Oito, Novecentos E Vinte E Sete E Quarenta Centavos).

Boa Ventura - PB, 12 de Julho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00116/2021
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 11 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais para Oficinasde 
Jardinagem para os usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos REVIVER I e 
REVIVER II, bem como Centro POP, Casa da Criança e do Adolescente e Coordenação da Pessoa 
com Deficiência e CRAS os quais estão vinculados a SEMAS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 21 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00120/2021
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 11 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de transportes mediante a locação de veículos em caráter não eventual, 
visando atender as necessidades da Defesa Civil Municipal de Cabedelo. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 21 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00114/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 10 de 
Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa especializada 
na Confecção, Implantação, Administração Manutenção de Cartão de benefícios Sociais para os 
beneficiários do PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO, com objetivo de compras de alimentos em 
estabelecimentos comerciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento, para atender às necessidades do SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 23 de Junho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00048/2021
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 12 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPO 
PARA BOMBA DE INFUSÃO MARCA SAMTRONIC, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES 
DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA, NO ÂMBITO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 21 de Julho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO 

Pregoeira Substituta
  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE REVOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00014/2021

Torna público que licitação modalidade Pregão Presencial Nº 00014/2021, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para realizações de ultrassonografia, acompanhan-
do de laudo médico na unidade básica de saúde Emilia Lopes no Município de Casserengue foi 
revogada em Razões de interesse público conforme solicitação do secretario Municipal de Saúde 
do Município de Casserengue. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço na Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB. Telefone: (83) 3634–1104: 
http://www.casserengue.pb.gov.br/.  

Casserengue - PB, 21 de Julho de 2021
RANIERE MARTINS DA SILVA 

Secretario Municipal de Casserengue.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

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 DV00002/2021, 
que objetiva: Contratação de 01 (um) veículo tipo Carro Pipa, para transporte D’Água, para distribui-
ção gratuita destinadas a pessoas carentes da Zona Rural, atingida pela estiagem deste Município; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MOIZANIEL VITORIO DA 
SILVA - R$ 31.860,00. 

Casserengue - PB, 02 de Julho de 2021
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

EXTRATO DE CONTRATO : DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00002/2021
OBJETO: Contratação de 01 (um) veículo tipo Carro Pipa, para transporte D’Água, para distribui-

ção gratuita destinadas a pessoas carentes da Zona Rural, atingida pela estiagem deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2021 – Recursos Próprios do Município de Casserengue:20.060 – SEC. DE ASSISTENCIA SO-
CIAL – 08.244.1002.2029 – Manut. das Ativ. da Sec. Assistencia Social – 33903299 – Material de 
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até 03/10/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Casserengue e: CT Nº 00041/2021 - 05.07.21 - MOIZANIEL VITORIO DA SILVA - R$ 31.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 003/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para 

conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços 
Nº 003/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
de pavimentação em paralelepípedo, saindo da Rua do Diogo com destino a Unidades de Saúde 
UBS, no município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Licitantes habili-
tados: Ametista Contruçoes E Serviços Eireli, CNPJ: 29.828.673/0001-16; Conobre Engenharia 
Construção e Comercio Ltda, CNPJ: 04.934.819/000-87; Jhonatan andrade da Silva Eireli, CNPJ: 
34.955.075/0001-48; Pombal Construtora e Locadora Eireli, CNPJ: 19.493.224/0001-00. Licitantes 
inabilitados: A F Amaro Engenharia e Consultoria Eireli-ME, CNPJ: 29.107.599/0001-49 (Não atendeu 
os itens: 8.7 “a”, 8.10 “b”, 8.10 “h”; DK Construções Eireli, CNPJ: 23.916.946/0001-06 (Não atendeu 
os itens: 8.7 “a”, 8.10 “b”, 8.10 “h”); JMSV Engenharia Eireli, CNPJ: 30.999.688/0001-26 (Não 
atendeu os itens: 8.5 “d”, 8.10 “b”, 8.10 “d”, 8.10 “i”; Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli, CNPJ: 
26.916.688/0001-48 (Não atendeu o item: 8.3 “a”); Priimee Construções e Empreendimentos Eireli, 
CNPJ: 20.949.329/0001-00 (Não atendeu os itens: 8.2.5, 8.5 “d”, 8.10 “b”, 8.10 “d”). Notificação dos 
licitantes: O Presidente da CPL convida todos os interessados para participarem da Sessão pública 
para abertura dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados, que será às 10h:30min 
(Dez horas e trinta minutos) do dia 30/07/2021 (Mesmo local da 1º Sessão). Cópia da ata e demais 
peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos 
de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 21 de julho de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 002/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-

nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
002/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo, saindo da Rua do Diogo com destino a Unidades de Saúde UBS, 
no município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Licitantes habilitados: AM 
Engenharia e Construções Eireli, CNPJ: 13.351.120/0001-85; F J Construções e Serviços Eireli, 
CNPJ: 20.284.072/0001-15; Jhonatan andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48; Larissa 
Maria Abrantes de Almeida Eireli (Ampla Engenharia), CNPJ Nº 34.263.449/0001-64; Notoria 
Construções Eireli, CNPJ: 37.090.538/0001-44; Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados e 
Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07. Licitantes inabilitados: 4M Construtora e Serviços Ltda, 
CNPJ: 37.421.729/0001-41 (Não atendeu os itens: 8.2.6, 8.10 “b”, 8.10 “d”, 8.10 “h”); A F Amaro 
Engenharia e Consultoria Eireli-ME, CNPJ: 29.107.599/0001-49  (Não atendeu os itens: 8.7 “a”, 8.10 
“b”); Conobre Engenharia Construção e Comercio Ltda, CNPJ: 04.934.819/000-87 (Não atendeu 
o item: 8.10 “d”; RDA Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 21.120.333/0001-24 (Não 
atendeu os itens: 10 “b”, 10 “i”). Notificação dos licitantes: O Presidente da CPL convida todos os 
interessados para participarem da Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de preços 
dos licitantes habilitados, que será às 08h:30min (Oito horas e trinta minutos) do dia 30/07/2021 
(Mesmo local da 1º Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-
-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas/PB, 21 de julho de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

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

CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de Serviços técnicos especializados de Sinalização Horizontal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SIRGA ENGENHARIA E 
CONTROLE DE QUALIDADE - R$ 586.000,00.

Campina Grande - PB, 21 de Julho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 
09:00 horas do dia 05 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de 03 veículos de passeio, 05 lugares, na cor branca. Todas especificações 
taram contidas no termo de referência desse edital. 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 001A/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 21 de Julho de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
FÁRMACOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS À PESSOAS DE BAIXA 
RENDA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SAÚDE, VISTOS AOS 
CRITÉRIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA E AO ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMACIA POPULAR LTDA - R$ 111.389,25. 
Convocamos a empresa vencedora, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Inês - PB, 21 de Julho de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PATRULHAMECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE DONA INÊS/PB– PROPOSTA Nº 002745/2019/
CONVÊNIO 884306/2019 –MIN.AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO–PREFEITURA 
DE DONA INÊS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ACM AUTO 
CENTER MAQUINAS EIRELI – CNPJ: 05.476.456/0001-46 - R$ 355.000,00; ASAP COMERCIO 
DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA – CNPJ: 20.716.823/0001-25 – R$ 150.000,00; AGRO SHOP 
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS – CNPJ: 27.636.436/0001-28 – R$ 
50.000,00. Convocamos as empresas vencedoras, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Ines - PB, 21 de Julho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios 
automotivos novas para veículos pesados pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de 
desconto. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00068/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00312/2021 – 12.07.21 - MULT DIESEL AUTO PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 265.000,00; e CT Nº 00313/2021 – 12.07.21 - CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 133.040,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2021, que objetiva: Aquisições de 
Materiais para confecção de quadros escolares.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00034/2021. OBJETO: Aquisições de Materiais para con-
fecção de quadros escolares. ABERTURA: 20/04/2021 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme 
Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 14/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00034/2021. OBJETO: Aquisições de Materiais para con-
fecção de quadros escolares. ABERTURA: 20/04/2021 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme 
Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 14/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00053/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para realização de serviços em oftalmologia, voltados para consulta para diagnóstico/
avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento e avaliação de 
glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria e tratamento oftalmológico de pacientes para 
glaucoma monocular e binocular em todas as linhas de tratamento, a fim de atender as necessidades 
da população do município de Guarabira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Chamada Pública nº 00001/2021, que 
objetiva: Aquisição de o credenciamento de pessoa jurídica para realização de serviços em oftal-
mologia, voltados para consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e 
campimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria 
e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas 
de tratamento, a fim de atender as necessidades da população do município de Guarabira-PB.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00047/2021. OBJETO: Aquisições de Materiais em aço 
galvanizado para melhor atender as necessidades da STTRANS. ABERTURA: 13/05/2021 as 10:30 
horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 14/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00047/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2021, que objetiva: Aquisições de 
Materiais em aço galvanizado para melhor atender as necessidades da STTRANS.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00049/2021. OBJETO: Aquisições de Materiais para si-
nalização viária horizontal, conforme termo de referência. ABERTURA: 13/05/2021 as 14:45 horas. 
JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 14/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00049/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2021, que objetiva: Aquisições de Materiais 
para sinalização viária horizontal, conforme termo de referência.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Chamada Pública nº 00001/2021. OBJETO: Aquisição de o credenciamento 
de pessoa jurídica para realização de serviços em oftalmologia, voltados para consulta para 
diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento e 
avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria e tratamento oftalmológico de 
pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas de tratamento, a fim de atender 
as necessidades da população do município de Guarabira-PB. ABERTURA: 25/03/2021 as 09:00 
horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 14/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Chamada Pública nº 00003/2021. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do Programa de Ali-
mentação Escolar/PNAE, até dezembro de 2021, conforme especificações detalhadas no Anexo I. 
ABERTURA: 01/07/2021 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. 
DATA: 14/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Presidente da Comissão Permanente de Licita-

ção e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Chamada Pública nº 00003/2021, 
que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, 
destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, até dezembro de 2021, 
conforme especificações detalhadas no Anexo I.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que 
objetiva: Credenciamento de pessoa jurídica para realização de serviços em oftalmologia, voltados 
para consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), 
acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria e tratamento 
oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas de tratamento, 
a fim de atender as necessidades da população do município de Guarabira-PB.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Chamada Pública nº 00001/2021. OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica 
para realização de serviços em oftalmologia, voltados para consulta para diagnóstico/avaliação de 
glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma 
por fundoscopia, tonometria e campimetria e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma 
monocular e binocular em todas as linhas de tratamento, a fim de atender as necessidades da po-
pulação do município de Guarabira-PB. ABERTURA: 25/03/2021 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 14/07/2021.

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSES-

SORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00013/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2021 – Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – CNPJ: 
13.519.354/0001-99 - CT Nº 00322/2021 – 19.07.2021 - R$ 21.000,00 - Vinte e Hum Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00073/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada no ramo pertinente instalada no município para prestação de serviços 
em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, ortopédicos e de traumatologia para a população do 
município de Guarabira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 10.909.565,50; UNIDADE RADIOLÓGICA 
CLÍNICA LTDA - R$ 346.269,00.

Guarabira - PB, 21 de Julho de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de botijão de Gás GLP destinados a administração municipal para exercicio de 2021; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 261.600,00.

Guarabira - PB, 02 de Junho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia N° 087/2021 para PROPOSTA DE MELHORIA VIÁRIA – PONTE DE LIGAÇÃO 03 RUAS / 
ANEL EXTERNO UFPB, no bairro dos Bancários/Castelo Branco, em João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO DA PB-008 À PRAIA DO SOL E BARRA DE GRA-
MAME, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

ASSESSORIA JURÍDICA E GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO N.º 100/2021

O Instituto Cândida Vargas, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO 
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, firmada para atender as finalidades precípuas da Administração, 
terá vigência até o final do exercício financeiro, relativos ao Pregão Eletrônico nº 23.016.2020, nos 
Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

- 452110 - Classificação Funcional Programática – Manutenção dos Serviços Administrativos.
- 3.3.90.30.0229000000- Elemento de Despesa: Material de consumo na fonte outros recursos 

vinculados à saúde

CONTRATO NOME         VALOR       DATA

23.286.2021
NNMED – DISTRIBUIÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS LTDA

R$ 30.600,00 (trinta 
mil e seiscentos reais) 20 de julho de 2021

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS/PMJP
  ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS

Diretor Geral do Instituto Cândida Vargas
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

 DO CONTRATO Nº. 09.107/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.044/2018/SEPLAN

CONTRATANTE: Município de Joao Pessoa 
CONTRATADA: FA Construções e Comércio Ltda., CNPJ 10.872.280/0001-81 
OBJETO: Serviços de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Ins-

talações, Estruturas e Ambientes em 09 Escolas de João Pessoa: EMEF Américo Falcão (lote 07) 
localizada no Bairro do Cristo Redentor em João Pessoa – PB.

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 
no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 09.107/2019 a partir 
de 13/07/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 13 de julho de 2021
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 047926/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.016/2021
DATA DE ABERTURA: 04/08/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PAREN-

TERAIS DE GRANDES VOLUMES PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 883046, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 
4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.Chave CGM: 
2TG1-14H6-J8HO-JMYD.

João Pessoa, 21 de Julho de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

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 29/07/2021 às 14:00h fica adiada para o dia 03/08/2021 às 
14:00h, tendo em vista alterações no Anexo I do Edital.

O Novo Edital ficará disponível a partir do dia 22/07/2021, nos locais abaixo informados:
https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. 

João Pessoa, 21 de julho de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 00021/2020 do Pregão Presencial 
SRP nº 21/2020 da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, conforme extrato da Ata de 
Registro de Preços publicada na imprensa oficial tudo em conformidade ao amparo contido no 
Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais 
aplicáveis, para Contratação de empresa para aquisição e fornecimento de forma parcelada de 

materiais gráficos diversos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Lo-
gradouro/PB, todos partes integrantes deste instrumento contratual, independente de transcrição. 
FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 01/2021/PMB. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 
23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002 e demais leis posteriores. RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente. Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 10050/2021 – 08.07.2021 – MARIA L CAMINHA DA 
SILVA - ME - R$ 26.266,95; CT Nº 10052/2021 – 08.07.2021 – MEGA GRÁFICA PARAIBANA 
SERVIÇOS EIRELI – R$ 90.370,00 e CT Nº 30050/2021 – 08.07.2021 – ROSIVALDO GOMES DA 
SILVA GRÁFICA E EDITORA – ME – R$ 48.469,20.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 00021/2020 do Pregão Presencial SRP 

nº 21/2020 da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, conforme extrato da Ata de Registro 
de Preços publicada na imprensa oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 
7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, para 
Contratação de empresa para aquisição e fornecimento de forma parcelada de materiais gráficos 
diversos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Logradouro/PB; seus 
anexos, a autorização do Órgão gerenciador e declaração de aceitação das empresas MARIA L 
CAMINHA DA SILVA – ME, MEGA GRÁFICA PARAIBANA E SERVIÇOS EIRELI e ROSIVALDO 
GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME, todos partes integrantes deste instrumento contratual, 
independente de transcrição, tudo em conformidade ao que preceitua o Decreto nº 7892, de 23 de 
Janeiro de 2013. Com base nas informações constantes do Processo em referência, através de 
Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do referido Pregão Presencial, em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e competente parecer 
Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, em favor das empresas MARIA L CAMINHA DA 
SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.658.386/0001-99, no valor de R$ 26.266,95 (Vinte e Seis 
Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos), MEGA GRÁFICA PARAIBA-
NA SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.319.912/0001-63, no valor de R$ 90.370,00 
(Noventa Mil Trezentos e Setenta Reais) e ROSIVLADO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.279/0001-58, no valor de R$ 48.469,20 (Quarenta e Oito Mil 
Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte Centavos).

Logradouro/PB, 08 de julho de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 01/2020, ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 08/01/2021, ao 
Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 10/07/2021, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para conclusão da construção de uma 
escola com 06 (seis) salas de aulas, na Comunidade de Vila Nova Descoberta, zona rural de Lo-
gradouro/PB, conforme Termo de Compromisso PAR nº 19672/2013/FNDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA CRUZ. 
CONTRATADA: VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – CNPJ: 10.565.155/0001-29

JUSTIFICATIVA: As obras encontravam-se com suas obras paralisadas, devido mudança para 
uma nova gestão 2021-2024 e a problemas oriundos da pandemia causada pela COVID-19, estando 
em termos de execução com 73,35% executados.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 09.07.2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 11.01.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 04 de agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de clínica 
e/ou profissional especializado para a prestação dos serviços de consultas médicas e exames 
especializados destinados a secretaria de saúde de Marizópolis. 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. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizópolis - PB, 21 de Julho de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2021
O município de Marizópolis/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 

portaria nº 022/2021, de 04 de janeiro de 2021, torna público aos interessados que será realizada 
a Chamada Pública nº 05/2021, para credenciamento para a contratação de entidades públicas, 
filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços de saúde para a realização de Cirurgias Ele-
tivas de Média e Alta Complexidade , conforme códigos e procedimentos constante na “Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único 
de Saúde - SUS”, respeitando as especificações no Termo de Referência (Anexo I) no município de 
Marizópolis/PB. O recebimento da documentação para Habilitação e Proposta de Preço ocorrerá no 
dia 06 de agosto de 2021, às 09h00min, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Marizó-
polis, com abertura prevista para mesma data e horário. Maiores informações e cópia completa do 
Edital poderá ser solicitada através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: licitacaomz@
gmail.com, www.tce.pb.gov.br, www.marizopolis.pb.gov.br. 

Marizópolis/PB, 21 de julho de 2021.
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:30 horas do dia 04 de agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Fornecimento parcelado e diário 
de agua mineral e gás GLP 13kg, destinados a todas as secretarias do município de Marizópolis 
– 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. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 21 de Julho de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 03 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Medicamentos 
diversos, para a Farmácia Básica e Postos de Saúde, objetivando melhor atender a população até 
Dezembro de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 21 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 04 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parcelas de Materiais Médicos 
Hospitalares, destinados ao atendimento da população até dezembro de 2021. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 21 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 05 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICA-
MENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE MULUNGU. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 21 de Agosto de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
ESTADO DA PARAÍBA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 00001/2021

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para co-
nhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00001/2021, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça de Eventos 
no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse Nº 853992/2017/MTUR/CAIXA, o 
Resultado do Julgamento das Propostas de Preços do referido processo realizado pela comissão 
de licitação. Classificação das empresas:

1º lugar: ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – Valor: 605.955,18;
2º lugar:  EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – Valor: 607.664,22
3º lugar:  CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - 608.118,93
Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a 

partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o 
preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de 
licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 21 de julho de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

 PRESIDENTE DA CPL/PMM 

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento final

Pregão Presencial nº 00023/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 

de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00023/2021, com objeto: confecção de próteses den-
tarias, atendendo a Portaria nº 1.825/2012 e Portaria nº 1.670/2019 para o município de Olho D’água-
-PB.  Fica declarada classificada e habilitada a empresa TIAGO FERREIRA LICARIAO-ME – CNPJ 
22.212.188/0001-74 com o valor global de R$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais).

Olho D’agua-PB, 21 de julho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial n.º. 00023/2021
Objeto: confecção de próteses dentarias, atendendo a Portaria nº 1.825/2012 e Portaria nº 

1.670/2019 para o município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: TIAGO FERREIRA LICARIAO-ME – CNPJ 22.212.188/0001-74 com o valor global 

de R$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais).
ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-

mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  
Olho D’água-PB, 21 de Julho de 2021

ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA
pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial N.º. 00023/2021
Objeto: confecção de próteses dentarias, atendendo a Portaria nº 1.825/2012 e Portaria nº 

1.670/2019 para o município de Olho D’água-PB.
Vencedora: TIAGO FERREIRA LICARIAO-ME – CNPJ 22.212.188/0001-74 com o valor global 

de R$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais).
Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 

Estando convocada para assinar termo contratual.  
Olho D’água-PB, 21 de Julho de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho 
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO.

Pregão Presencial nº 0003/2021
O Pregoeiro Oficial do Municipal de Olho D’água comunica o cancelamento do Pregão Presencial 

nº 0003/2021, que tem o objeto Contratação dos serviços de locação de um veículo para transporte de 
médicos da sede do município de Olho D’água-PB até o Distrito do Socorro de segunda a sexta-feira, 
tendo em vista haver vícios no processo. Informando que será republicado novo aviso de licitação.

Olho D’água-PB 21 de Julho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Nono Termo de Aditivo ao Contrato nº 00104/2018, em 14.06.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Execução dos serviços com a construção do CAPS III e construção 

de muro de arrimo com aterro no terreno, atendendo a proposta nº 04827.4930001/16-001, no 
município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de julho de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo transporte sanitário (com acessibilidade - 1 cadeirante), 
conforme proposta n° 12044.829000/1200-04 – ministério da saúde, destinado a Sec. Munic. de 
Saúde deste Município, do tipo menor preço por item. Entrega das Propostas: a partir das 10h30min 
de 22/07/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 03/08/2021 
às 10h30min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e 
Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, Telefone: (083) 3277-1108, 
Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 20 de julho 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Objeto: Confecção de próteses dentárias com entrega no Município, para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Pirpirituba/PB, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e seus anexos, do tipo menor preço por lote. Entrega 
das Propostas: a partir das 08h00min de 22/07/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Abertura das Propostas: 03/08/2021 às 08h00min (horário de Brasília) no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, 
Telefone: (083) 3277-1108, Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 20 de julho 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00019/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de tablet para uso dos Agentes Comunitário 

de saúde para utilização de software de acompanhamento e monitoramento de dados relativos 
ao sistema Esus, sistema esse requisitado pelo Ministério da Saúde, conforme especificações no 
contrato, pela contratação direta da empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME – CNPJ 
nº 05.816.684/0002-07, com o valor global de R$ 21.120,00 (vinte e um mil e cento e vinte reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 20 de julho de 2021.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00019/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00019/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Contratação de empresa para aquisição de tablet 
para uso dos Agentes Comunitário de saúde para utilização de software de acompanhamento e 
monitoramento de dados relativos ao sistema Esus, sistema esse requisitado pelo Ministério da 
Saúde, no sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, A empresa JOSIVAN 
MELQUIADES NOBREGA - ME – CNPJ nº 05.816.684/0002-07, com o valor global de R$ 21.120,00 
(vinte e um mil e cento e vinte reais).

Pedra Branca - PB, em 20 de julho de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00019/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00019/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME – CNPJ nº 05.816.684/0002-07
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de tablet para uso dos Agentes Comunitário 

de saúde para utilização de software de acompanhamento e monitoramento de dados relativos ao 
sistema Esus, sistema esse requisitado pelo Ministério da Saúde.

VALOR GLOBAL R$ 21.120,00 (vinte e um mil e cento e vinte reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca - PB, em 21 de julho de 2021
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de água mineral diver-
sas, mediante entrega diária conforme solicitação periódica destinadas a esta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E GENÉ-
RICOS CONTROLADOS destinados ao atendimento das unidades de saúde e demanda judicial, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, desse instrumento 
convocatório. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, junto as Secretarias de Trabalho e Assistência Social e Saúde deste município. 
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 Municipal nº 025/05; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@
gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
fórmulas infantis, leites e suplementos alimentares diversos, para melhor atender as demandas 
das secretarias do Trabalho e Assistência Social e Saúde, deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Julho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: 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; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 54.960,00.

Sertãozinho - PB, 20 de Julho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor 
preço global de OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE LOURDES NO MUNICIPIO 
DE SERTAOZINHO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - R$ 154.448,41.

Sertãozinho - PB, 23 de Julho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia remanescentes na execução da implantação do sistema 
de esgotamento sanitário do Município de São Bentinho – PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 21 de Julho de 2021
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA 

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

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

Rua Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, às 09:30 horas do dia 10 de 
agosto de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma da UBS Maria Marcelina da Conceição no 
Município de São Bentinho/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.  E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 21 de Julho de 2021
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

  Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO
 N° 0038/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB.
Pregão Eletrônico: 0009/2021 
Contratada: DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 09.149.197/0001-08
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Data da assinatura: 14/07/2021. 
Fundamento Legal: A presente rescisão tem por fundamento legal, o artigo 79, inciso II da lei 

nº 8666/93. 
São Bentinho/PB, 14 de julho de 2021, 

Mônica dos Santos Ferreira  
Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 
N° 0041/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB.
Pregão Eletrônico: 0010/2021 
Contratada: DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 09.149.197/0001-08
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado a manu-

tenção das diversas Secretarias do município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB.
Data da assinatura: 14/07/2021. 
Fundamento Legal: A presente rescisão tem por fundamento legal, o artigo 79, inciso II da lei 

nº 8666/93. 
São Bentinho/PB, 14 de julho de 2021, 

Mônica dos Santos Ferreira  
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00031/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de Óleo Bio Diesel S500, para atender as necessidades da frota de veículos pertencentes a Prefei-
tura Municipal de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 04 de Agosto de 2021 às 
08h30 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 20 de Julho de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
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, tipo menor preço. 
Objeto: Contratação de serviço de locação de Retroescavadeira, para atender as demandas da 
Secretaria de Obras e Urbanismo (Infraestrutura) da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas 
- PB, às 09h00min, dia 03 de Agosto 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 Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 às 13:00h, dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 21 de Julho de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00062/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00062/2021, para o dia 03 

de Agosto de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de 
Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 21 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: 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; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 54.960,00.

Sertãozinho - PB, 20 de Julho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor 
preço global de OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE LOURDES NO MUNICIPIO 
DE SERTAOZINHO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - R$ 154.448,41.

Sertãozinho - PB, 23 de Julho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021, que tem 
como objeto: Aquisição de 01(um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão 
mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A - Simples tipo Furgoneta para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB. Licitante declarado vencedor e respectivo 
valor total da contratação: - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 
10.754.828/0001-99, Item(s): 1, Valor: R$ 107.400,00.

Santa Luzia - PB, 19 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: Licitante declarado 
vencedor e respectivo valor total da contratação: - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTO-
MOTORES LTDA, CNPJ: 10.754.828/0001-99, Item(s): 1, Valor: R$ 107.400,00.

Santa Luzia - PB, 20 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID–19 TIPO IGG/IGM. FUNDAMENTO 

LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2021. DOTAÇÃO: Repasse de Recursos Federais Fundo 
a Fundo Porataria nº 894: 05.000 SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S 05000.10.301.2008.2026 MANU-
TENÇÃO ASPS BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 20/10/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 
00095/2021 - 20.07.21 - M & R COMERCIO EIRELI - CNPJ 17.290.835/0001-26 - R$ 14.000,00. 
LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

CONCORRÊNCIA Nº 04/2021
Registro CGE Nº 21-00634-3

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da PB-160, Trecho: Cabaceiras/Boa Vista), o resultado do julgamento do recurso impetrado, na 
fase de habilitação, pelas Empresas: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
através do processo nº 004075/2021, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação 
e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 290/2021 
e CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL através do processo nº 
004038/2021, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo 
Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 313 /2021

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a 
sua decisão e marca a data de  23/07/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 
das Empresas habilitadas: ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, 
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, GL EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRU-
TORA LUIZ COSTA LTDA, RGS ENGENHARIA S.A, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES 
LTDA, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

João Pessoa, 21 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 17/2021    
 Registro CGE Nº 21-01034-7

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 17/2021 (Obras de Restauração da Rodovia 
PB-0323, Trecho:Brejo dos Santos/Bom Sucesso/divisa PB-RN), que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, CVM CONSTRUTORA  LTDA, , COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA e J & F CONSTRUÇÕES E COMÈRCIO LTDA

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 21 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 19/2021
Registro CGE Nº 21-00738-3

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 19/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da AVENIDA João Maciel de Souza até a BR-230, em Cajazeiras/PB, com 1,0 km), o resultado do 
julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pelas Empresas: TAPAJÓS – TERRA-
PLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA através do processo nº 004170/2021, que foi denegado pela 
Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado 
no Parecer Jurídico nº 291 /2021 e NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI através do processo nº 
004146/2021, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo 
Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 309 /2021

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a 
sua decisão e marca a data de  23/07/2021  às 11:00 horas, para abertura da Proposta de Preços 
da Empresa habilitada: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

João Pessoa, 21 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2020 
PROCESSO Nº 19.000.035543.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, destinado à FUNDAÇÃO 
ESPAÇO CULTURAL DA PARAIBA - FUNESC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº da Licitação no COMPRASNET: 90153/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01051-4
João Pessoa, 21 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2021
PROCESSO Nº 19.000.031467.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, des-
tinado à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900602021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. 

Cadastro da CGE nº 21-00822-2 
João Pessoa, 21 de julho 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Edital deNotificação
ServiçoRegistralImobiliáriodaComarcadePatos,EstadodaParaíba

FERNANDOMEIRATRIGUEIRO,OficialdoRegistrodeImóveisdaComarca de Patos, Estado da 
Paraíba, em cumprimento ao disposto no art. 213, § 3º, da Lei6.015/73,vemNOTIFICARaCLAUD
IONOR CARDOSO DE ALENCARCPF 257.351.797-72, para se manifestar em 15 (quinze) dias, 
sobre o requerimento feito porRUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAsolicitan-
doalterações de medida perimetral e de área do imóvel residencial, com frente para o Norte, loca-
lizado a Rua Peregrino Filho, n° 147, no Bairro Centro, nesta Cidade de Patos, Estado da Paraíba, 
contendo: frontão, calçada, e muro, jardim, em forma de “L”, uma porta e três janelas, uma porta e 
duas janelas e um portão, existindo, ainda uma garagem contendo uma porta laga de ferro. – EM 
TERRENOpróprio medindo de forma irregular 35mts20 x 02mts85 x 22mts73 x 28mts40, com uma 
área total de 369,65 metros quadrados, objeto de matrícula n° 60.694, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Patos-PB, confinante com o imóvel que lhe perence à Rua José Fernandes de Assis 
(Galin Assis), nº137, na Cidade de Patos, podendo V. Sª. Inteira-se da documentação processada 
no horário regulamentar, na sede registral localizada a Rua Peregrino Filho, n°130, Bairro Centro 
nesta Cidade de Patos-PB.

A falta de impugnação no prazo acima significará sua anuência.Patos-PB, 05/07/2021.
FernandoMeiraTrigueiro–Registrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2021.
A Diretoria da companhia SIGNOVE TECNOLOGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

registrada no CNPJ/MF sob o n° 10.832.003/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, 675, Prata, 
Município de Campina Grande - PB, CEP: 58400-565, representada pelo Membro do Conselho 
de Administração, Sr. Aldenor Falcão Martins, usando das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e pelo artigo 14, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, 
registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o n° 20150498373, em 13.10.2015, vem 
convocar todos os acionistas da companhia, em caráter de urgência e amparado pelo disposto no 
artigo 14, parágrafo terceiro do Estatuto Social, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a se realizar no dia 30 de julho de 2021, às 11:00, por meio de videoconferência  para: a) Deliberar 
acerca da transferência de cotas de capital na forma proposta. Ainda conforme as disposições esta-
tutárias (artigo 17 do Estatuto Social), a Assembleia Geral Extraordinária instaurar-se-á, em primeira 
convocação, com o quórum mínimo de 50% do capital social com direito a voto, e, em segunda 
convocação, poderá se instalar com qualquer número, meia hora depois da primeira convocação. 
As pessoas presentes na Assembleia, para exercitarem os respectivos direitos, deverão provar a 
qualidade de acionista ou representante de acionistas. Sendo que, no caso de representação, os 
representantes deverão estar munidos de procuração, na qual constem poderes específicos para 
os fins acima expressos (artigo 15 do Estatuto Social). O acionista poderá ser representado na As-
sembleia Geral por procurador, constituído há menos de 12 (doze) meses, desde que o instrumento 
de mandato tenha sido depositado na sede social, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data para 
realização da Assembleia Geral (artigo 15, parágrafo único do Estatuto Social). Encontram-se à 
disposição dos Acionistas, na sede social da

companhia e no seu site de Relações com Investidores (http://ri.signove.com/), cópias
dos documentos a serem discutidos na Assembleia aqui convocada. Este edital de convocação 

será publicado na sede da Companhia, em jornal de ampla circulação e enviado por meio de correio 
eletrônico. Campina Grande - PB, em 20 de julho de 2021.

Aldenor Falcão Martins
Membro do Conselho de Administração da SIGNOVE TECNOLOGIA S.A

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, CONTRATO: 2137838 CPF: 125625314XX, 
CONTRATO: 2199501 CPF: 602350554XX, CONTRATO: 6101367 CPF: 884503254XX, 
CONTRATO: 6100007 CPF: 414721604XX, CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, 
CONTRATO: 2169988 CPF: 044639274XX, CONTRATO: 2149912 CPF: 054272614XX, 
CONTRATO: 2141244 CPF: 129381534XX, CONTRATO: 2217497 CPF: 029913874XX, 
CONTRATO: 2119198 CPF: 019648834XX, CONTRATO: 6103829 CPF: 488562074XX, 
CONTRATO: 2110804 CPF: 044628494XX, CONTRATO: 2185089 CPF: 008018404XX, 
CONTRATO: 2101840 CPF: 105769424XX, CONTRATO: 2203520 CPF: 797173654XX, 
CONTRATO: 6101991 CPF: 022374954XX, CONTRATO: 6103811 CPF: 022347624XX, 
CONTRATO: 6102511 CPF: 237636394XX, CONTRATO: 2107474 CPF: 093393974XX, 
CONTRATO: 2164811 CPF: 134980634XX, CONTRATO: 5102708 CPF: 727743204XX, 
CONTRATO: 0245134 CPF: 018786274XX, CONTRATO: 6100956 CPF: 788657194XX, 
CONTRATO: 2116327 CPF: 090315054XX, CONTRATO: 2132728 CPF: 839833764XX, 
CONTRATO: 2119393 CPF: 103619174XX, CONTRATO: 2180626 CPF: 502686604XX, CON-
TRATO: 2172346 CPF: 054858814XX, CONTRATO: 2176101 CPF: 052112744XX, CONTRA-
TO: 2176335 CPF: 111853714XX, CONTRATO: 0242511 CPF: 086975744XX, CONTRATO: 
2179547 CPF: 103395204XX, CONTRATO: 0230071 CPF: 395459464XX, CONTRATO: 
2604808 CPF: 034529124XX, CONTRATO: 2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 
2120700 CPF: 594648794XX, CONTRATO: 2150102 CPF: 121659684XX, CONTRATO: 
2226055 CPF: 090180214XX, CONTRATO: 2138868 CPF: 162321864XX, CONTRATO: 
2211609 CPF: 026737504XX, CONTRATO: 0211175 CPF: 010402942XX, CONTRATO: 0302107 
CPF: 338521034XX, CONTRATO: 2193708 CPF: 035604517XX, CONTRATO: 2200207 
CPF: 011490654XX, CONTRATO: 2189736 CPF: 113080204XX, CONTRATO: 2101157 CPF: 
760584844XX, CONTRATO: 2100846 CPF: 133455494XX, CONTRATO: 2197627 CPF: 
768637354XX, CONTRATO: 2114633 CPF: 135734454XX, CONTRATO: 2179761 CPF: 
112095004XX, CONTRATO: 2108450 CPF: 708137144XX, CONTRATO: 2226881 CPF: 
114166384XX, CONTRATO: 4103518 CPF: 886135774XX, CONTRATO: 2200009 CPF: 
133993264XX, CONTRATO: 2114813 CPF: 126450774XX, CONTRATO: 2133424 CPF: 
125214444XX, CONTRATO: 2173748 CPF: 752523844XX, CONTRATO: 2218558 CPF: 
164343094XX, CONTRATO: 0200244 CPF: 434465408XX, CONTRATO: 2182486 CPF: 
022418434XX, CONTRATO: 2602027 CPF: 052346074XX, CONTRATO: 2176520 CPF: 
076612654XX, CONTRATO: 2500195 CPF: 068352584XX, CONTRATO: 2121222 CPF: 
068570974XX, CONTRATO: 2110941 CPF: 109135224XX, CONTRATO: 2108282 CPF: 
111062254XX, CONTRATO: 4102131 CPF: 027679514XX, CONTRATO: 0223878 CPF: 
072665104XX, CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 2202554 CPF: 
115889764XX, CONTRATO: 21100558 CPF: 052365474XX, CONTRATO: 2209539 CPF: 
455792108XX, CONTRATO: 2231267 CPF: 146223414XX, CONTRATO: 6100708 CPF: 
063019624XX, CONTRATO: 1211088 CPF: 436983524XX, CONTRATO: 6102114 CPF: 
917353274XX, CONTRATO: 2228788 CPF: 122415834XX, CONTRATO: 6105920 CPF: 
052332364XX, CONTRATO: 2223922 CPF: 041743204XX, CONTRATO: 2207152 CPF: 
099738804XX, CONTRATO: 6103983 CPF: 674530234XX, CONTRATO: 2141239 CPF: 
079703334XX, CONTRATO: 6106088 CPF: 874457434XX, CONTRATO: 2123834 CPF: 
125252454XX, CONTRATO: 2132226 CPF: 848251894XX, CONTRATO: 2195569 CPF: 
135470904XX, CONTRATO: 2171771 CPF: 097653154XX, CONTRATO: 2137739 CPF: 
609519077XX, CONTRATO: 2125822 CPF: 508727884XX, CONTRATO: 2204188 CPF: 
965582374XX, CONTRATO: 2142322 CPF: 016802444XX, CONTRATO: 2188285 CPF: 
088139374XX, CONTRATO: 2204792 CPF: 700524884XX, CONTRATO: 2182414 CPF: 
120600084XX, CONTRATO: 2144721 CPF: 727838774XX, CONTRATO: 2198160 CPF: 
111972334XX, CONTRATO: 0241592 CPF: 549089654XX, CONTRATO: 2126115 CPF: 
287883034XX, CONTRATO: 6100060 CPF: 046892064XX, CONTRATO: 2171943 CPF: 
700480054XX, CONTRATO: 2170698 CPF: 102981474XX, CONTRATO: 2183295 CPF: 
309284194XX, CONTRATO: 2209955 CPF: 708934994XX, CONTRATO: 2203611 CPF: 
064373074XX, CONTRATO: 2151412 CPF: 104520414XX, CONTRATO: 4103252 CPF: 
423819594XX, CONTRATO: 2107578 CPF: 024963104XX, CONTRATO: 1203729 CPF: 
923121367XX, CONTRATO: 0241979 CPF: 072429304XX, CONTRATO: 2221334 CPF: 
132907244XX, CONTRATO: 6103999 CPF: 404246264XX, CONTRATO: 2102282 CPF: 
110255444XX, CONTRATO: 2140197 CPF: 117234994XX, CONTRATO: 6103422 CPF: 
027432554XX, CONTRATO: 6101316 CPF: 011904484XX, CONTRATO: 0212798 CPF: 
298986254XX, CONTRATO: 2171378 CPF: 166121318XX, CONTRATO: 2120107 CPF: 
703577804XX, CONTRATO: 2188662 CPF: 457536524XX, CONTRATO: 2109903 CPF: 
089880044XX, CONTRATO: 2218275 CPF: 067590874XX, CONTRATO: 2141645 CPF: 
487092714XX, CONTRATO: 2102580 CPF: 115946714XX, CONTRATO: 2114660 CPF: 
115386204XX, CONTRATO: 21100179 CPF: 133461414XX, CONTRATO: 2211724 CPF: 
108597414XX, CONTRATO: 2105912 CPF: 329627204XX, CONTRATO: 2141402 CPF: 
023049264XX, CONTRATO: 6105516 CPF: 064330954XX, CONTRATO: 2164695 CPF: 
112003174XX, CONTRATO: 2108773 CPF: 701102324XX

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nós, funcionários públicos municipais de Lucena, filiados ao 
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Lucena (Sintramul), em virtude do nosso sindicato está 
sem diretoria há bastante tempo, com CNPJ Inapto na Receita Federal e contribuições sindicais 
retidas no Banco do Brasil, bem como inoperante nas causas dos direitos e deveres dos seus asso-
ciados e dos servidores públicos do município, vimos CONVOCAR Assembleia Geral Extraordinária 
para o dia 29 de julho, às 14h, em primeira convocação e às 14h30, em segunda convocação com 
qualquer número de servidores municipais presentes, no Centro de Capacitação José do Patro-
cínio de Oliveira, situado à Rua Porfírio Guedes, s/n, Gameleira, Lucena-PB, para deliberar sobre 
a seguinte Pauta: 1 – Informes; 2 – Eleição da Comissão Eleitoral que convocará as eleições da 
futura Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Lucena, 20 de julho de 2021. Ivanildo José de Lima, 
José Roberto Gomes Filho, Aline Rodrigues Vasconcelos e Jailma Marques Chagas, funcionários 
públicos municipais e filiados ao Sindicato.
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